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21 272 (R 1378) Goedkeuring van het op 14 maart 1978 te 
's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag 
inzake het recht dat van toepassing is op het 
huwelijksvermogensregime 

IMr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

1. Inleiding 

Het huwelijksvermogensrecht is een onderwerp dat de Haagse Confe-
rentie voor internationaal privaatrecht reeds in een zeer vroeg stadium 
van haar bestaan heeft aangevat in haar streven om op internationaal 
niveau te komen tot een geleidelijke codificatie van het internationaal 
privaatrecht. Onder auspiciën van de Haagse Conferentie kwam op 17 
juli 1905 tot stand het Verdrag betreffende de wetsconflicten met 
betrekking tot de gevolgen van het huwelijk ten opzichte van de rechten 
en verplichtingen der echtgenoten in hun persoonlijke betrekkingen en 
ten opzichte van hun goederen. Dit verdrag is voor Nederland goedge-
keurd bij de Wet van 15 juli 1907, Stb. 198 en bij K.B. van 2 september 
1912, Stb. 285 in het Staatsblad gepubliceerd. Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Nederland, Portugal, Roemenië en Zweden hebben het in 1912 
bekrachtigd. Voorts zijn nog België en Polen partij geworden bij het 
verdrag. 

Het Verdrag van 1905 heeft inmiddels sterk aan gezag ingeboet; een 
aantal oorspronkelijke verdragsstaten heeft het opgezegd. Het is geheel 
gebaseerd op het ten tijde van zijn ontstaan sterk prevalerende beginsel 
van de toepassing van de nationale wet, en wel die van de man. Men kan 
zeggen dat dit beginsel door de rechtsontwikkeling aan kracht verloren 
heeft. Immers, de aanknoping aan het land van de gewone verblijfplaats 
heeft, mede onder invloed van het Angelsaksische recht, in betekenis 
gewonnen. De keuze voor het recht van de man past niet meer in de 
opvattingen van deze tijd waarin het beginsel van de gelijkheid van man 
en vrouw voor het recht vrij algemeen is aanvaard. Om deze redenen is 
het verdrag, te zamen met enkele andere oude Haagse verdragen, voor 
het Koninkrijk opgezegd met ingang van 23 augustus 1977'.) Het 
verdrag bindt thans nog maar drie van de oorspronkelijke negen Staten, 
te weten Italië, Portugal en Roemenië. 

Het thans ter goedkeuring voorliggende Verdrag van 1978 is te 
—— TTTT , . „ o u e» beschouwen als opvolger van het Verdrag van 1905. Het kan niet gezeqd 
1 Wet van 10 februari 1977. Stb. 64 . m-,n • _. • 

worden, dat het Verdrag van 1978 een even groot succes is ten deel 
Het advies van de Raad van State wordt niet .. . . .... r , ... . . 

. ., „ . 0„ ha, geva en as - aanvanke ijk - zijn voorganger. Frankrijk en Luxemburq zijn 
openbaar gemaakt op grond van net a J J a a i a J 
bepaalde in artikel 25a, derde lid. onder b. er inmiddels partij bij geworden, doch het is nog niet in werking 
van de Wet op de Raad van State. getreden. Wel heeft de verdragsinhoud invloed uitgeoefend op enkele 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 272 (R 1378), nr. 3 1 



moderne codificaties die, in het voetspoor van het verdrag, de rechts-
keuze aanvaard hebben als richtsnoer bij de beantwoording van de vraag 
welk recht het huwelijksvermogensregime beheerst. Genoemd kunnen 
worden de Oostenrijkse wet op het internationaal privaatrecht van 1978, 
de Duitse wet van 1986 en de Zwitserse wet van 1987. Het is niet 
ondenkbaar, dat het tamelijk gecompliceerde karakter van de verdragsre-
geling aarzeling oproept en de reden is dat bekrachtigingen voorshands 
uitblijven. 

Dat nog slechts weinig Staten partij zijn bij het verdrag, behoeft 
evenwel niet in de weg te staan, dat het wordt bekrachtigd voor het 
Koninkrijk. De verdragsinhoud is immers te beschouwen als een uniforme 
wet die universeel geldt, derhalve ook in de verhouding tot niet-verdrags-
staten (zie artikel 2). De vraag waar het dus op aankomt is of, de 
verdragsregeling op zichzelf aanvaardbaar is en kan worden beschouwd 
als een bruikbare oplossing voor de problemen die zich op dit gebied 
voordoen. Zoals uit het volgende zal blijken, zijn wij van mening dat die 
vraag bevestigend kan worden beantwoord. In dit verband kan in het 
algemeen worden opgemerkt, dat bekrachtiging van het verdrag past in 
het streven om te komen tot een codificatie van het internationaal 
privaatrecht. Die codificatie dient zich bij voorkeur te oriënteren op in 
breed internationaal verband voorbereide verdragsregelingen zoals die 
van de Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht. De bekrach-
tiging van door deze Conferentie voorbereide verdragen ligt geheel in de 
lijn van het sinds jaar en dag op dit stuk gevoerde regeringsbeleid. 

Ons oordeel dat het onderhavige verdrag is te beschouwen als een 
bruikbare regeling van de zich op dit gebied voordoende problemen, 
steunt vooral op het uitvoerige advies dat de Staatscommissie voor het 
internationaal privaatrecht in samenwerking met de Koninklijke Notariële 
Broederschap daarover heeft uitgebracht. In dit advies worden de voor-
en nadelen van de aanvaarding van het verdrag uitgebreid besproken en 
wordt tevens een afweging gemaakt tussen de mogelijkheid van 
aanvaarding van het verdrag en opstelling van een eigen, nationale 
wettelijke regeling betreffende het onderwerp. Staatscommissie en 
Broederschap hebben zich zonder voorbehoud voor de eerste 
mogelijkheid uitgesproken. Wel worden in het advies voorstellen 
ontwikkeld betreffende enkele aanvullende nationale wettelijke regels, 
waardoor de mogelijkheid door het verdrag uitdrukkelijk wordt geopend 
(artikel 9). 

Voor wat betreft de totstandkoming van het verdrag moge worden 
verwezen naar de «Actes et Documents de la Treizième session de la 
Conférence de la Haye, Tomé II». In het bijzonder is van belang het 
rapport van de Zwitserse hoogleraar Alfred E. von Overbeck (pp. 
329-377), waarin de verdragstekst wordt geanalyseerd en toegelicht. 
Wij menen dat dit rapport voor het goede begrip van de verdragsinhoud 
van grote betekenis is. Daarom is het in een Nederlandse vertaling als 
bijlage bij deze memorie gevoegd. Op deze wijze wordt de tekst ervan 
beter toegankelijk voor de rechtspraktijk, die daarin bij de toepassing van 
de verdragsbepalingen de nodige steun zal kunnen vinden. Dit rapport 
kan tevens als een algemene toelichting op het verdrag worden 
beschouwd. Deze memorie van toelichting kan dan ook beperkt blijven 
tot een beknopte weergave van de voornaamste regels en uitgangs-
punten van het verdrag, waarbij tevens een vergelijking wordt gemaakt 
met het huidige recht in Nederland, zodat duidelijk wordt welke verande-
ringen de aanvaarding van de verdragsregeling daarin zal brengen. 

2. Korte beschrijving van de verdragsregeling 

Wat betreft het toepassingsgebied van de verdragsmaterie ten 
opzichte van andere, enigszins verwante onderwerpen is de bepaling van 
artikel 1 van het verdrag van belang. Daaruit blijkt dat het verdrag niet 
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toepasselijk is op onderhoudsverplichtingen tussen echtgenoten, erfrech-
telijke aanspraken van de langstlevende echtgenoot en de handelingsbe-
kwaamheid van de echtgenoten. 

Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, moet de verdragsinhoud worden 
beschouwd als een uniforme wet die jegens allen geldt, ongeacht de 
vraag of het toepasselijk recht het recht is van een verdragsstaat of niet, 
en ongeacht de vraag of de nationaliteit of de gewone verblijfplaats van 
de echtgenoten die is van een verdragsstaat (artikel 2). 

Hoofdstuk II van het verdrag bevat de kern ervan, namelijk de regeling 
van het toepasselijke recht op het huwelijksvermogensregime in gevallen 
waarin in verband met de nationaliteit van de echtgenoten, hun gewone 
verblijfplaats of de ligging van de tot het huwelijksvermogen behorende 
goederen een keuze tussen verschillende rechtsstelsels moet worden 
gemaakt. 

In de regeling van het toepasselijke recht wordt allereerst aangeknoorjt 
aan de door de echtgenoten gemaakte keuze. Zij kunnen die keuze 
maken vóór de huwelijkssluiting (artikel 3) of tijdens het huwelijk (artikel 
6). Deze keuze is aan beperkingen onderhevig; niet ieder willekeurig 
recht kan worden aangewezen. Er moet een band zijn met het huwelijk 
door de nationaliteit van een der echtelieden of door zijn (haar) gewone 
verblijfplaats. Bij rechtskeuze vóór de huwelijkssluiting kan ook nog 
gekozen worden voor het recht van het land waar men zich na het 
huwelijk vestigt, dat wil zeggen een (nieuwe) gewone verblijfplaats 
verwerft. Deze rechtskeuze geldt in beginsel voor het gehele vermogen. 
Evenwel kunnen de echtelieden met betrekking tot in het huwelijksver-
mogen aanwezige onroerende goederen als toepasselijk recht aanwijzen 
het recht van het land van de ligging, ongeacht of zij al dan niet voor het 
overige een rechtskeuze hebben gedaan. Ook voor toekomstig te 
verkrijgen onroerende goederen kan zo'n afzonderlijke rechtskeuze 
worden gedaan. Het gekozen recht is behalve op het huwelijksvermo-
gensregime ook toepasselijk op de vraag of er met betrekking tot de 
gemaakte keuze wilsovereenstemming bestond (artikel 10) en of een 
zodanige keuze mitsdien geldig is tot stand gekomen. De aanwijzing van 
het toepasselijke recht moet uitdrukkelijk zijn overeengekomen of ondub-
belzinnig voortvloeien uit huwelijkse voorwaarden (artikel 11). Wat de 
vorm betreft gelden de eisen welke ook aan huwelijksvoorwaarden 
worden gesteld, hetzij door het aangewezen recht, hetzij door het recht 
van de plaats (het land) waar de aanwijzing is geschied (artikel 13). 

De aanvaarding van de rechtskeuze, dus de wil van partijen, als 
belangrijkste aanknoping bij het vinden van het toepasselijke recht 
markeert een belangwekkende ontwikkeling van het internationaal 
privaatrecht op dit gebied. Oorspronkelijk werd het huwelijksvermogens-
regime, als zijnde nauw verweven met het huwelijk zelf, geheel 
beschouwd als een onderdeel van het personeel statuut, de «staat en de 
bevoegdheid van personen» om met artikel 6 Wet Algemene Bepalingen 
te spreken. Rechtskeuze op dit terrein is in die opvatting in beginsel 
ontoelaatbaar. Allengs heeft, mede onder invloed van het Franse recht, 
de gedachte veld gewonnen dat het huwelijksvermogensregime ook 
nauwe verwantschap vertoont met het vermogensrecht in het algemeen 
en met het overeenkomstenrecht in het bijzonder. Aanknoping aan de wil 
van partijen bij de bepaling van het toepasselijke recht was inmiddels 
een algemeen aanvaarde, klassieke oplossing op het gebied van het 
internationale contractenrecht. De door de verdragsopstellers gekozen 
oplossing verraadt een duidelijke invloed van dat recht. De aan de keuze 
gestelde beperkingen doen evenwel aan het verband met het huwelijk en 
het personeel statuut herinneren. 

De verdragsopstellers stonden voor grote problemen bij het vinden van 
een regeling voor de gevallen waarin geen rechtskeuze is gedaan. Twee 
uitgangspunten staan hier traditioneel tegenover elkaar, namelijk de 
aanknoping aan het land van de nationaliteit - het beginsel van artikel 6 
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Wet Algemene Bepalingen - en de aanknoping aan het land van de 
gewone verblijfplaats. In geval van gemeenschappelijke nationaliteit van 
de echtelieden ligt de toepassing van het recht van het land van hun 
nationaliteit zeer voor de hand. Ontbreekt een gemeenschappelijke natio-
naliteit, dan is aanknoping aan het land van de gemeenschappelijke 
gewone verblijfplaats de meest aangewezen oplossing. Is er geen 
gemeenschappelijke factor te vinden, dan kan slechts worden terugge-
vallen op het noodzakelijkerwijs weinig exacte criterium «recht van de 
Staat waarmee het huwelijksvermogensregime, alle omstandigheden in 
aanmerking genomen, het nauwst is verbonden». In de artikelen 4 en 5 is 
een vernuftig, zij het tamelijk gecompliceerd compromis uitgewerkt 
tussen de beginselen van toepassing van de (gemeenschappelijke) 
nationale wet en toepassing van het recht van het land van de (gemeen-
schappelijke) gewone verblijfplaats. 

In grote trekken komt dit compromis op het volgende neer. In beginsel 
is toepasselijk het recht van het land op welks grondgebied de echte-
lieden hun eerste gewone verblijfplaats van het huwelijk vestigen (artikel 
4, eerste lid). Deze voorkeur voor het woonplaatsbeginsel wordt evenwel 
in belangrijke mate opgeheven doordat een verdragsstaat een verklaring 
kan afleggen ten gunste van de toepassing van het eigen recht van die 
Staat, indien de echtelieden gemeenschappelijk de nationaliteit van die 
Staat bezitten (artikel 5). Heeft een Staat zo'n verklaring afgelegd en 
vestigen de echtelieden hun gewone verblijfplaats in die Staat, dan is in 
beginsel het recht van die Staat (waarvan zij beiden de nationaliteit 
bezitten) toepasselijk. Met een verdragsstaat die de verklaring van artikel 
5 heeft afgelegd, wordt gelijk gesteld een niet-verdragsstaat wiens inter-
nationaal privaatrecht de toepassing van het nationale recht voorschrijft. 
Tenslotte komt de gemeenschappelijke nationale wet tot toepassing in 
het (in de praktijk waarschijnlijk weinig voorkomende) geval dat de 
echtelieden hun eerste gewone verblijfplaats na het huwelijk niet op het 
grondgebied van dezelfde Staat vestigen (artikel 4, tweede lid, onderdeel 

3). 
Tot welk resultaat dit compromis voert, kan het beste worden geillus-

treerd met enkele voorbeelden. Stel dat Nederland partij wordt bij het 
verdrag en de Bondsrepubliek Duitsland niet. Nu is de Bondsrepubliek 
wel een Staat die het nationaliteitsbeginsel huldigt ten aanzien van het 
huwelijksvermogensregime. Een Nederlands echtpaar vestigt zich na het 
huwelijk in de Bondsrepubliek. Nederland heeft de verklaring ex artikel 5 
afgelegd. Het huwelijksgoederenregime van de echtelieden wordt dan 
beheerst door het Nederlandse recht. Zou Nederland de verklaring niet 
hebben afgelegd, dan zou het Duitse recht toepasselijk zijn. Vestigt een 
Duits echtpaar zich in Nederland, dan is het Duitse recht toepasselijk. 
Zou Nederland de verklaring niet hebben afgelegd, dan zou het Neder-
landse recht toepasselijk zijn geweest. Vestigen Nederlandse echtelieden 
zich in Frankrijk, een land dat wel partij is bij het verdrag maar geen 
verklaring ex artikel 5 heeft afgelegd, dan is het Nederlandse recht van 
toepassing omdat Nederland de verklaring wel heeft afgelegd. Evenwel 
zou het Franse recht van toepassing zijn, indien een Duits echtpaar zich 
in Frankrijk vestigde. Zou Frankrijk de verklaring ex artikel 5 wel hebben 
afgelegd, dan zou in dat geval het Duitse recht toepasselijk zijn. Zou een 
Frans echtpaar zich in Nederland vestigen, dan is het Nederlandse recht 
van toepassing, immers Frankrijk heeft de verklaring ex artikel 5 niet 
afgelegd. Zou een Frans echtpaar zich in de bondsrepubliek vestigen, 
dan is het Duitse recht van toepassing. 

Van belang is nog te vermelden, dat het verdrag het begrip «gemeen-
schappelijke nationaliteit» zodanig omschrijft dat de onvrijwillige 
verwerving van die nationaliteit door een echtgenoot (de vrouw bijvoor-
beeld onder de vroegere Nederlandse nationaliteitswetgeving) wordt 
uitgesloten (artikel 15). De aanknoping aan de gemeenschappelijke 
nationaliteit moet dus als het ware «reëel» zijn. 
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De vraag of het eenmaal op het huwelijksgoederenregime toepasse-
lijke recht later nog aan verandering onderhevig kan zijn in die zin dat 
onder bepaalde omstandigheden een ander recht daarvoor in de plaats 
treedt, hebben de verdragsopstellers genuanceerd opgelost. Uiteraard is 
er verandering van toepasselijk recht wanneer er een (nieuwe) rechts-
keuze is gedaan, maar de enkele verandering van nationaliteit of gewone 
verblijfplaats heeft geen invloed op het toepasselijke recht. Indien 
evenwel geen rechtskeuze is gedaan en de echtelieden ook geen 
huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt, treedt toch onder bepaalde 
omstandigheden van rechtswege verandering van het toepasselijke recht 
in (artikel 7). Dat is allereerst het geval wanneer de echtelieden zich 
vestigen in een Staat waarvan zij beiden de nationaliteit bezitten of 
verkrijgen. Dan wordt het (dan) gemeenschappelijke nationale recht, dat 
tevens is het recht van de gemeenschappelijke gewone verblijfplaats, van 
toepassing. Eveneens is er verandering van toepasselijk recht, wanneer 
de echtelieden gedurende tien jaar na hun huwelijk in eenzelfde Staat 
hun gewone verblijfplaats hebben gehad; na die termijn wordt het recht 
van die Staat toepasselijk. Tenslotte in het geval dat de echtelieden in 
verschillende Staten hun gewone verblijfplaats hadden en enkel om die 
reden het recht van het land van hun gemeenschappelijke nationaliteit op 
hun huwelijksvermogensregime toepasselijk was. Indien zij nadien beiden 
een gewone verblijfplaats in eenzelfde Staat hebben verkregen, wordt 
het recht van die Staat op hun huwelijksgoederenregime toepasselijk. 
Deze wijziging van rechtswege werkt alleen voor de toekomst. Om 
verwikkelingen te voorkomen, die voortvloeien uit het toepasselijk zijn 
van achtereenvolgens verschillende rechtsstelsels, kunnen de echte-
lieden door rechtskeuze het geheel van hun vermogen aan het nieuw 
toepasselijk recht onderwerpen. Deze rechtskeuze laat rechten van 
derden onverlet (artikel 8). 

De gevolgen van het huwelijksvermogensregime ten aanzien van 
rechtsbetrekkingen van een echtgenoot met derden worden beheerst 
door het recht dat toepasselijk is op het huwelijksvermogensregime. Een 
verdragsstaat kan in zijn nationale wet bepalen, dat het toepasselijk recht 
niet aan een derde kan worden tegengeworpen wanneer die echtgenoot 
of die derde zijn gewone verblijfplaats heeft op het grondgebied van die 
Staat, wanneer niet is voldaan aan bepaalde publikatievoorschriften van 
het recht van die Staat, tenzij de derde wist of behoorde te weten dat 
een bepaald recht van toepassing was op het huwelijksvermogensregime 
van de echtelieden. Dergelijke regels kan ook de Staat waar een 
onroerend goed gelegen is, stellen met betrekking tot rechtsbetrekkingen 
tussen een echtgenoot en een derde ten aanzien van zo'n goed (artikel 

9)-
Het verdrag bevat voorts nog regels betreffende de vorm van 

huwelijksvoorwaarden. Die vorm moet worden beoordeeld naar het recht 
dat op het huwelijksvermogensregime toepasselijk is, hetzij naar het 
recht van de plaats waar de huwelijksvoorwaarden werden aangewezen. 
In elk geval moeten de huwelijksvoorwaarden zijn neergelegd in een 
gedagtekend en door beide echtgenoten ondertekend schriftelijk stuk. 
Deze laatste bepaling van artikel 12 vormt een voorschrift van materieel 
recht. Ingevolge artikel 13 - er is hiervoor reeds op gewezen - dient de 
uitdrukkelijk overeengekomen aanwijzing van het toepasselijke recht te 
geschieden in dezelfde vorm. 

Het verdrag bevat nog uitvoerige regelingen voor het geval een Staat 
twee of meer gebiedsdelen omvat, waarin verschillende rechtsstelsels op 
het huwelijksvermogensregime toepasselijk zijn (artikelen 16-18) en voor 
het geval dat een Staat terzake van het huwelijksvermogensregime twee 
of meer rechtsstelsels kent die toepasselijk zijn op twee of meer verschil-
lende categorieën personen (artikel 19). 

Wat betreft de werking in de tijd, bepaalt artikel 21 dat het verdrag in 
beginsel slechts toepasselijk is op echtgenoten die na de inwerking-
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treding van het verdrag voor de desbetreffende Staat in het huwelijk zijn 
getreden of die na dat tijdstip een rechtskeuze hebben gedaan. 

Artikel 24 maakt uitbreiding van het verdrag tot de Nederlandse 
Antillen en Aruba mogelijk. De regeringen van deze beide landen hebben 
te kennen gegeven dat zij medegelding van het Verdrag voor hun land 
wensen. 

Het verdrag kent geen mogelijkheid tot het maken van enig 
voorbehoud (artikel 27). 

Ingevolge artikel 29 treedt het in werking na de nederlegging van de 
derde akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring. Zoals hiervoor 
reeds is opgemerkt, zijn Frankrijk en Luxemburg reeds partij bij het 
verdrag. De bekrachtiging voor het Koninkrijk zal, indien niet eerder een 
andere Staat partij wordt bij het verdrag, het verdrag in werking doen 
treden. 

3. Stand van het Nederlandse recht 

Door de opzegging van het Haagse Verdrag van 1905 - zie hiervoor -
is een punt van oriëntatie voor de rechtstoepassers op dit gebied wegge-
vallen. Een ander punt van oriëntatie was de eenvormige Benelux-wet 
betreffende het internationaal privaatrecht ( Trb. 1969, 167 en Trb. 
1970, 16). Artikel 4 van deze wet sloot nauw aan bij de oplossingen van 
het evenvermelde Haagse verdrag. Ook hier werd het nationale recht van 
de man ten tijde van de huwelijksvoltrekking aangewezen om het 
huwelijksgoederenrecht der echtgenoten te beheersen. Tegen deze 
oplossing konden dan ook dezelfde bezwaren worden aangevoerd als 
tegen die van het Haagse verdrag. Blijkens een brief van de toenmalige 
Staatssecretaris van Justitie van 11 oktober 1976 aan de Voorzitter van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstuk II 1976/77, 2329, nr. 
7) is van de bekrachtiging van het Benelux-verdrag afgezien en is het 
werk aan de eenvormige wet beëindigd. Derhalve kon nadien in de 
uniforme Benelux wet voor de rechtsvorming op dit gebied geen inspi-
ratie meer worden gevonden. 

De rechtspraak heeft zich lange tijd georiënteerd op de parallelle 
oplossingen van het Haagse verdrag en de Benelux-wet. Het arrest van 
de Hoge Raad van 17 mei 1929, N.J. 1929, 1279 (Clemens/Klein) ging 
ervan uit dat het huwelijksgoederenrecht behoort tot het personeel 
statuut en daarom mede in verband met artikel 6 Wet A.B. onderworpen 
is aan de nationale wet der echtgenoten. In het gegeven geval was er 
een gemeenschappelijke nationaliteit waarbij de vrouw van rechtswege 
de Nederlandse nationaliteit van de man had verkregen. De nationale wet 
beheerst, aldus de Hoge Raad, het gehele vermogen. Wat betreft het 
toepasselijk recht kan geen betekenis worden toegekend aan de (stilzwij-
gende) intenties van de echtgenoten. 

In een tijd dat vele nationaliteitswetgevingen - evenals de Nederlandse 
vóór 1964 - de verkrijging van rechtswege door de vrouw van de natio-
naliteit van de man kenden, kon de regel van het Haagse verdrag (en die 
van de Benelux-wet) zonder bezwaar worden toegepast. De rechtsont-
wikkeling die leidde tot de verkrijging van een zelfstandige rechtspositie 
door de gehuwde vrouw, bracht voor het nationaliteitsrecht mede, dat de 
automatische verkrijging van de nationaliteit van de man niet meer als 
vanzelfsprekend werd aanvaard. Een uitdrukkelijke wilsverklaring van de 
vrouw werd daartoe nodig en veelal was daarvan zelfs niet langer het 
verlies van de oorspronkelijke nationaliteit het gevolg. Deze ontwikkeling 
leidde dus tot een toeneming van het aantal gevallen waarin de echte-
lieden niet dezelfde nationaliteit hebben. Dezelfde ontwikkeling deed ook 
twijfel rijzen aan de juistheid van de oplossing om in dergelijke gevallen 
voor het nationale recht van de man te kiezen. In de aan de Koninklijke 
notariële Broederschap uitgebrachte preadviezen van Dubbink en Van 
der Ploeg van 1969 kan men een en ander vinden inzake de over deze 
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vragen in de rechtsleer gevoerde discussie. Een deel van de schrijvers en 
van de (lagere) rechtspraak neigde tot toepassing van het recht van de 
gemeenschappelijke woonplaats in deze gevallen. Men meende dat het 
streven om tot een aan beide echtelieden gemeenschappelijke aankno-
pingsfactor te komen, diende te prevaleren boven de beginselvaste, op 
artikel 6 Wet A.B. geïnspireerde toepassing van de nationale wet. In de 
rechtswetenschap gingen allengs ook stemmen op ten gunste van de 
mogelijkheid tot het doen van een conflictenrechtelijke rechtskeuze. In 
de rechtspraktijk ging men evenwel nog niet verder, dan in dergelijke 
gevallen huwelijkse voorwaarden te adviseren die gelijk konden worden 
gesteld met een keuze voor een bepaald recht. 

Deze rechtsontwikkeling heeft tenslotte geleid tot een belangwekkende 
uitspraak van ons hoogste rechtscollege van 10 december 1976, N.J. 
1977, 275 (Chelouche/van Leer). Daarin is de vrijheid van de aanstaande 
echtelieden om zelf hun huwelijksvermogensrechtelijke verhouding te 
regelen, vooropgesteld, uit welke vrijheid voortvloeit dat zij ook kunnen 
bepalen welk recht hun huwelijksvermogensregime zal beheersen. Artikel 
121 vierde lid, Boek 1 van het B.W. wordt niet gezien als een beletsel 
voor zulk een rechtskeuze; die bepalingen worden beschouwd als een 
vormvoorschrift. Indien geen rechtskeuze wordt gedaan, gelden verwij-
zingsregels die de Hoge Raad in dit geval in zijn arrest uitvoerig heeft 
beschreven. Bij gemeenschappelijke nationaliteit geldt de nationale wet. 
Ontbreekt een gemeenschappelijke nationale wet, dan dient te worden 
aangeknoopt aan de gemeenschappelijke woonplaats van de echtge-
noten. Ontbreekt ook een gemeenschappelijk huwelijksdomicilie, dan 
moet worden teruggevallen op het recht van het land waarmee de echte-
lieden, alle omstandigheden in aanmerking genomen, de nauwste 
banden hebben. Het is duidelijk dat dit arrest vooruitliep op de regels van 
het Haagse verdrag van 1978, waarvan de ontwerptekst in 1976 reeds 
bekend was. Anders dan het verdrag heeft de Hoge Raad wel vastge-
houden aan het beginsel van onveranderlijkheid van het eenmaal 
gekozen rechtsregime. Zoals uit de hiervoor gegeven bespreking van de 
verdragsregeling blijkt, kent het verdrag onder bepaalde omstandigheden 
een verandering van toepasselijk recht van rechtswege. Toch kan worden 
gesteld, dat de invloed van het verdrag op de Nederlandse rechtsontwik-
keling onmiskenbaar blijkt uit het vermelde arrest en de daarop volgende 
jurisprudentie van de Hoge Raad en de lagere rechtscolleges. Wanneer 
thans wordt voorgesteld de verdragsregeling voor het Koninkrijk goed te 
keuren, moet dit worden gezien als de voortzetting van een ontwikkeling 
die zich reeds vóór de totstandkoming van het verdrag in het Neder-
landse recht had afgetekend. De aanvaarding van de verdragsregeling 
betekent dus bepaald geen breuk met het verleden, maar is veeleer te 
beschouwen als de voltooiing van een reeds in gang zijnde ontwikkeling 
in de rechtsleer en de rechtspraak. Zij biedt de rechtspraktijk een 
grondslag om door toepassing van de rechtskeuze de grootst mogelijke 
rechtszekerheid te scheppen voor de betrokkenen. Hoewel de rechts-
keuze in de Nederlandse rechtspraak en rechtsleer tot dusverre niet 
uitdrukkelijk aan beperkingen onderhevig wordt geacht, blijkt toch wel uit 
de praktijk dat een beperking tot de voornaamste mogelijkheden van 
aanknoping - nationaliteit van een van de echtelieden, woonplaats van 
een van hen of van beiden - regel is. Ook in dat opzicht brengt het 
verdrag geen werkelijke verandering in de geldende rechtsopvatting. 
Voor wat betreft de overige verdragsbepalingen, in het bijzonder die 
betreffende de wijze waarop de rechtskeuze wordt gedaan, de vormvoor-
schriften, kan in het algemeen gesteld worden dat zij aansluiten bij 
hetgeen daaromtrent ook voor het Nederlandse recht wordt aange-
nomen. 
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4. De voorgestelde wijze van uitvoering van de verdragsregeling 

(a) De verklaring ex artikel 5 

Artikel 5 van het verdrag stelt Staten die daarbij partij worden voor de 
keuze, of zij de daarin bedoelde verklaring ten gunste van de toepassing 
van het nationale recht volgens artikel 4, tweede lid, onderdeel 1 willen 
afleggen. Wij stellen voor, dat deze verklaring voor Nederland inderdaad 
wordt afgelegd. Deze beslissing doen wij steunen op het doorwrochte 
advies dat de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht in 
samenwerking met de Koninklijke Notariële Broederschap heeft uitge-
bracht.1 Wij kunnen ons geheel vinden in de in het advies daarvoor 
aangevoerde argumenten die als volgt kunnen worden samengevat. 

Allereerst stemt de keuze van de nationaliteit als primaire aankno-
pingsfactor voor de objectieve verwijzingsregel overeen met de Neder-
landse traditie op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. Die 
aanknoping biedt voorts in het algemeen meer stabiliteit. Verder brengt 
zij mee dat in beginsel het huwelijksvermogensregime van Nederlanders 
die in het buitenland zijn gevestigd, door Nederlands recht wordt 
beheerst. Voor de Staatscommissie en de Broederschap wegen deze 
voordelen zwaarder dan het praktische voordeel van het niet-afleggen 
van de verklaring, namelijk dat Nederlands recht van toepassing zou zijn 
op alle echtelieden die hun eerste huwelijksdomicilie in Nederland 
vestigen. 

Hierbij dient wel te worden gememoreerd dat de verklaring in verschil-
lende opzichten een beperkte strekking heeft. Vooreerst prevaleert bij 
gebreke van een rechtskeuze het woonplaatsrecht, wanneer de echtge-
noten reeds gedurende vijf jaar in een «woonplaatsland» waren 
gevestigd (artikel 5, tweede lid) en daar ook na het huwelijk blijven 
wonen. Bovendien is de toepasselijkheid van het nationale recht in het 
geval van echtelieden die noch het toepasselijke recht hebben aange-
wezen, noch huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt en zich vestigen in 
een land waarvan men de nationaliteit niet bezit, in beginsel slechts van 
beperkte duur, omdat het op grond van artikel 7, tweede lid, na een 
verblijf van tien jaar in een woonplaatsland wordt vervangen door het 
recht van dat land. 

(b) Derdenbescherming 

Het Verdrag geeft ten aanzien van de derdenbescherming in artikel 9 
als hoofdregel, dat het recht dat het huwelijksvermogensregime 
beheerst, ook in de relaties tussen echtgenoten en derden van 
toepassing is. Het tweede lid biedt verdragssluitende Staten echter de 
mogelijkheid hiervan af te wijken. 

Het is moeilijk verdedigbaar om voor Nederland bij de invoering van 
het Verdrag ten aanzien van de derdenbescherming de genoemde hoofd-
regel zonder meer te laten gelden. In het Nederlandse rechtsverkeer gaat 
men er immers - zeker voor zover het betreft de alledaagse, huishoude-
lijke transacties - doorgaans vanuit dat echtelieden in gemeenschap van 
goederen zijn gehuwd. De Staatscommissie en de Broederschap hebben 
zich uitvoerig beraden over de vraag onder welke omstandigheden de 
derde in internationale gevallen van die veronderstelling zou mogen 
uitgaan. In meerderheid is men tot de slotsom gekomen dat de 
bescherming zich dient te beperken tot rechtshandelingen, verricht 
tussen een echtgenoot en een derde, op een tijdstip waarop zowel de 
derde als de beide echtgenoten hun gewone verblijfplaats in Nederland 
hebben. Verder wordt in het advies geconcludeerd dat de bewijslast ter 
zake van de toepasselijkheid van een vreemd regime moet rusten op de 
echtgenoot die zich daarop beroept en niet op de derde. In verband 

1 Neergelegd ter griffie hiermee wordt aanbevolen om inschrijving van een verklaring in het 
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openbaar huwelijksgoederenregister mogelijk te maken, waardoor 
bewijslevering onnodig wordt. Wij zijn het met deze opvatting en 
conclusies eens. 

Het voorstel van de Staatscommissie en de Broederschap is uitgewerkt 
in het wetsvoorstel tot uitvoering van het verdrag dat tegelijk met het 
onderhavige wetsvoorstel wordt ingediend. Men treft de tekst ervan 
eveneens aan in de goedkeuringswet, waarin, overeenkomstig het 
voorschrift van artikel 28 van het verdrag, de door Nederland als 
verdragsluitende partij af te leggen verklaring is opgenomen. 

(c) De in artikel 4 van het wetsvoorstel vermelde verklaring 

De vraag welke onderwerpen kunnen worden gekwalificeerd als 
behorende tot het «huwelijksvermogensregime» als bedoeld in het 
Verdrag is in het Verdrag zelf niet opgelost. Wel zijn in artikel 1 enkele 
onderwerpen genoemd die niet onder de werking van het verdrag vallen. 
Voor het overige zal de vraag wat onder het huwelijksgoederenregime is 
te verstaan in beginsel moeten worden beantwoord op een autonome, op 
het Verdrag toegesneden wijze en zelfs zonodig op een manier die 
afwijkt van de begrippen die gangbaar zijn in de verdragsluitende Staten 
(zie rapport-Von Overbeck nos. 26 en 113). Onvermijdelijk blijft evenwel 
een «grijze zone» over van onderwerpen die, zoals ook wordt erkend in 
het rapport-Von Overbeck, afhankelijk van de nationale opvattingen in de 
verdragsstaten wel of niet kunnen worden gerekend tot het huwelijksver-
mogensregime. In het advies van de Staatscommissie en de Broeder-
schap is zeer veel aandacht besteed aan de vraag, welke onderwerpen in 
elk geval wel, en welke zeker niet moeten worden gekwalificeerd als 
huwelijksvermogensregime. Staatscommissie en Broederschap consta-
teren in dit verband dat het Verdrag de vrijheid laat, bepaalde regelingen 
die men in de Franse terminologie wel aanduidt als het «régime 
primaire» door een nationale regel van internationaal privaatrecht aan de 
werking van het Verdrag te onttrekken. Ten aanzien van een aantal 
bepalingen van de zesde titel van Boek 1 B.W. komt men tot de 
conclusie dat zij zozeer zijn gaan behoren tot de grondregels van het 
Nederlandse rechtsverkeer dat zij toepassing behoren te vinden op alle 
echtelieden die hun gewone verblijfplaats hier te lande hebben. Daarbij 
denkt men in het bijzonder aan de bepalingen van de artikelen 85, eerste 
lid, en 86 welke de zgn. verruimde aansprakelijkheid voor huishoudelijke 
schulden regelen. Eveneens tot het «régime primaire» kunnen worden 
gerekend de bepalingen van de artikelen 88 en 89 betreffende de 
toestemming die een echtgenoot voor bepaalde rechtshandelingen moet 
hebben van de andere echtgenoot. Deze bepalingen kunnen worden 
gezien als regels die de echtgenoten bescherming verlenen tegen elkaar 
en die de strekking hebben het huwelijk als het ware te beschermen 
tegen financiële extravaganties en andere het huwelijk mogelijk bedrei-
gende transacties, zoals het vervreemden van de echtelijke woning. Het 
betreft hier regels die dus meer de persoonlijke relatie van de echtge-
noten dan hun huwelijksvermogensregime betreffen. De Staatsconv 
missie en de Broederschap achten het van veel belang dat op dit punt 
zowel voor de Nederlandse rechtspraktijk als tegenover het buitenland de 
nodige duidelijkheid wordt geschapen. Derhalve hebben zij geadviseerd 
om door een bij de bekrachtiging van het Verdrag af te leggen verklaring 
te doen vaststellen, dat de artikelen 85, eerste lid, 86, 88 en 89 Boek 1 
B.W. zoals deze in de nabije toekomst zullen luiden, naar Nederlands 
recht niet worden gerekend tot het huwelijksvermogensregime als 
bedoeld in het Verdrag. Wij menen dat het vooral ook voor buitenlanders 
wenselijk is dat zij de Nederlandse opvatting op dit punt kunnen kennen 
en dat de door de Staatscommissie en de Broederschap daartoe aanbe-
volen weg, die van het bij de bekrachtiging van het Verdrag afleggen van 
een verklaring, inderdaad de meeste waarborg geeft dat dit gevolg ook 
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wordt bereikt. Door de af te leggen verklaring uitdrukkelijk in een 
wetsbepaling neer te leggen, zoals in artikel 4 wordt voorgesteld, krijgt 
deze tevens de betekenis en de rechtskracht van een wettelijk 
voorschrift, dat bij de toepassing van het Verdrag in Nederland in acht 
moet worden genomen. Een ander effect van artikel 4 is, dat het de 
daarin vermelde materie impliciet kwalificeert als te behoren tot de 
«persoonlijke rechtsbetrekkingen tussen de echtgenoten en de tussen 
hen bestaande vermogensrechtelijke betrekkingen die niet vallen onder 
het huwelijksvermogensregime», een onderwerp dat wordt behandeld in 
een tegelijk met het onderhavige wetsvoorstel in te dienen voorstel voor 
een Nederlandse wet tot regeling van het conflictenrecht inzake 
huwelijksbetrekkingen, dat als een complementaire regeling is te 
beschouwen van het Verdrag en de uitvoeringswet van het Verdrag. 

(d) Overgangsrecht 

Het Verdrag is, op grond van artikel 2 1 , eerste lid, toepasselijk op 
echtgenoten die na de inwerkingtreding ervan zijn gehuwd of die reeds 
vóór dat tijdstip gehuwd zijnde, daarna een rechtskeuze hebben gedaan. 
Het tweede lid maakt het mogelijk door middel van een verklaring de 
toepasselijkheid van het Verdrag uit te breiden. 

De Staatscommissie heeft wat het overgangsrecht betreft, voor zover 
het gaat om de objectieve aanknoping, eerbiedigende werking van het 
Verdrag bepleit en er zich dus voor uitgesproken de verklaring niet af te 
leggen. Met deze opvatting kunnen wij ons verenigen. 

Ten aanzien van de rechtskeuzemogelijkheden op grond van het 
Verdrag heeft de Staatscommissie in beginsel terugwerkende kracht 
geadviseerd, in die zin dat vóór de inwerkingtreding gedane rechtskeuzen 
die overeenstemmen met de desbetreffende bepalingen van het verdrag 
als geldig dienen te worden beschouwd. Ten aanzien van huwelijken 
vallende onder het Verdrag van 1905 is daarbij een beperking bepleit: 
alleen rechtskeuzen, gedaan na de datum van het van kracht worden van 
de opzegging van dat Verdrag, zouden moeten worden gehonoreerd. 

Aan dit voorstel is slechts in zoverre gevolg gegeven, dat in de uitvoe-
ringswetgeving wordt voorgesteld, dat op grond van de overgangsregel 
van het Verdrag niet zonder meer met gebruikmaking van een a 
contrario-redenering tot ongeldigheid van een vóór de inwerkingtreding 
gedane rechtskeuze mag worden geconcludeerd, evenwel met de 
hierboven aangegeven beperking voor wat betreft huwelijken, gesloten 
onder de gelding van het Verdrag van 1905. Materieel wordt op die wijze 
terugwerking van het voornaamste beginsel van het verdrag, de 
autonomie van partijen, bereikt. 

Een en ander brengt mee dat er geen aanleiding is tot het afleggen van 
de verklaring van artikel 2 1 , tweede lid, van het Verdrag. 

5. Dereguleringsaspecten 

In de toelichting op de begroting van het ministerie van Justitie voor 
1987 is melding gemaakt van het voornemen om codificatie van het 
internationaal privaatrecht te bevorderen. Het partij worden bij verdragen 
die zijn voorbereid door de Haagse Conferentie voor internationaal 
privaatrecht is een belangrijk element van deze codificatie. De opeenvol-
gende regeringen hebben het tot hun beleid gemaakt, deze codificatie op 
internationaal niveau te bevorderen en de verdragsregelingen zoveel 
mogelijk in het Nederlandse recht op te nemen. De omstandigheid dat er 
hoegenaamd geen nationale wetgeving op het gebied van het interna-
tionaal privaatrecht bestaat en dat de rechtspraak maar in beperkte mate 
in staat is om rechtscheppend op te treden, schept een rechtsonze-
kerheid die voor de rechtstoepassers veel problemen oplevert en leidt tot 
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uiteenlopende uitspraken en opvattingen. Codificatie op dit gebied komt 
derhalve tegemoet aan de wensen van de rechtspraktijk. De taak van de 
rechter wordt er door verlicht. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
H. van den Broek 
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BIJLAGE Toelichting van Alfred E. von Overbeck 

Inleiding 

1. Opzet en doel van dit rapport 

1. Dit rapport heeft een tweeledig doel. 
In de eerste plaats strekt het ertoe de beginselen te beschrijven die 

aan het Verdrag ten grondslag liggen en uiteen te zetten welke ontwik-
keling in de ideeën tot de vastlegging van die beginselen heeft geleid. 
Het is onmogelijk alle gedachten te vermelden die in de loop van de 
Dertiende Zitting van de Conferentie naar voren zijn gekomen. Het 
rapport moet zich hoofdzakelijk beperken tot een weergave van 
denkbeelden die hun neerslag in het Verdrag hebben gevonden. Wie een 
diepgaander kritisch onderzoek wil doen, zal de in de Actes et 
Documents van de Conferentie opgenomen verslagen en vergader-
stukken moeten raadplegen. Toch moet het definitieve rapport op 
zichzelf kunnen staan. Voor zover de door de Bijzondere Commissie 
gedefinieerde en in haar Rapport neergelegde beginselen zonder 
discussie zijn overgenomen, lijkt het noodzakelijk deze in het rapport 
eveneens toe te lichten. 

2. Het tweede doel van dit rapport - en hierin verschilt het met het 
Rapport van een Bijzondere Commissie - is aan hen die het Verdrag 
zullen moeten toepassen, een beknopt maar volledig commentaar te 
verschaffen. In dat verband gaat het minder om de beschrijving van de 
totstandkoming van de verschillende bepalingen dan om de verduide-
lijking van de tekst daarvan. 

Dit tweeledig doel, dat noodzakelijkerwijs een aantal herhalingen met 
zich zal brengen, leidt tot een verdeling van het Rapport in een eerste 
deel getiteld «Algemene beginselen en totstandkoming van het Verdrag» 
en een tweede deel getiteld «Commentaar op het Verdrag». 

3. Tenslotte wordt erop gewezen dat dit rapport, zoals gebruikelijk, na 
de Dertiende Zitting is opgesteld op basis van de verslagen en de 
persoonlijke aantekeningen van de Rapporteur. Het is dus niet door de 
Conferentie goedgekeurd. De Rapporteur heeft gepoogd de opvattingen 
van de Conferentie zo getrouw mogelijk weer te geven, maar het is 
onvermijdelijk dat in bepaalde passages zijn persoonlijke mening 
doorklinkt. 

' Nrs. 1 - 1 2 
2 De volgende staten waren vertegen-
woordigd: de Bondsrepubliek Duitsland, 
Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, 
Brazilië, Canada, Denemarken, Egypte, 
Spanje, de Verenigde Staten, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Ierland, Israël, Italië, 
Japan, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, 
Portugal, Het Verenigd Koninkrijk, Zweden, 
Zwitserland, Tsjechoslowakije, Turkije, 
Joegoslavië Venezuela was door een 
waarnemer vertegenwoordigd. 

2. Het verloop van de werkzaamheden van de Haagse Conferentie voor 
internationaal privaatrecht 

4. Voor wat betreft het uitgangspunt voor de nieuwe codificatie van 
het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime en de 
werkzaamheden van de Bijzondere Commissie, die in 1975 twee 
zittingen heeft gehouden, kan worden verwezen naar de inleiding van het 
Rapport van de Bijzondere Commissie.1 

5. Naast de verdragen die op dit gebied bestaan en die meer in het 
bijzonder het huwelijksvermogensregime betreffen, kunnen enkele 
algemene verdragen worden vermeld, waarbij lidstaten van de Haagse 
Conferentie partij zijn en die onder meer het huwelijksvermogensregime 
regelen. In dit verband verdienen met name te worden genoemd de 
Verdragen van Lima (1879), van Montevideo (1899 en 1940) en de Code 
bustamante uit 1928, waarbij veel Latijns-Amerikaanse landen partij zijn. 

6. De Dertiende Zitting van de Conferentie, die is gehouden van 4 tot 
23 oktober 19762, heeft de voorbereiding van het Verdrag opgedragen 
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1 De redactiecommissie stond onder 
voorzitterschap van de Rapporteur en 
bestond verder uit de heren Duchek 
(Oostenrijk), Grégoire (Frankrijk), Nygh 
(Australië) en Leal (Canada) De 
adjunct Secretaris generaal van de Confe 
rentie en verschillende redacteurs/secreta-
rissen hebben uiterst waardevolle onder-
steuning verleend. 
1 Werkdocumenten nrs. 43, 55, 56 
3 Werkdocumenten nr. 58. 
4 Plenaire zitting, verslag nr 2 en Werkdo 
cumenten nrs 1 en 4 

aan de Eerste Commissie, onder voorzitterschap van de heer A. Philip 
(Denemarken), die al voorzitter van de Bijzondere Commissie was 
geweest. Ondergetekende werd wederom tot rapporteur benoemd. De 
heer G.A.L. Droz, adjunct-Secretarisgeneraal, die de voorbereidende 
werkzaamheden had verricht door het opstellen van belangrijke 
documenten, had de wetenschappelijke leiding van het secretariaat. 
Mevrouw A.H.M, de Jong, waarnemer voor de Union internationale du 
Notariat latin heeft ook thans weer zeer nuttige bijdragen geleverd aan 
de werkzaamheden van de Conferentie. 

7. De Eerste Commissie heeft in twaalf bijeenkomsten een eerste 
lezing van het voorontwerp van de Bijzondere Commissie verricht. Ze 
heeft een redactiecommissie ingesteld die, naarmate het werk vorderde, 
de eindteksten heeft opgesteld1. Drie verdere zittingen zijn gewijd aan de 
bespreking van het voorontwerp van de redactiecommissie2 alsmede aan 
de bespreking van de slotbepalingen, die zijn opgesteld aan de hand van 
een door een ad hoc commissie opgesteld model3. 

8. Het ontwerp-verdrag is in de plenaire Zitting d.d. 21 oktober 1976 
met 22 stemmen voor en twee onthoudingen aangenomen4. Op 23 
oktober 1976 is de Slotakte van de Dertiende Zitting, waarin het 
ontwerp-Verdrag is neergelegd, door de gedelegeerden ondertekend. 
Het ligt in de bedoeling dat het Verdrag op 1 oktober 1977 zal worden 
opengesteld voor ondertekening door de Staten. 

Eerste deel - Algemene beginselen en totstandkoming van het 
Verdrag 

9. In dit eerste deel worden de problemen waarover de meningen 
verdeeld waren, hoofdzakelijk behandeld in hoofdstuk III betreffende de 
objectieve aanknopingsfactor, in hoofdstuk IV betreffende de onveran-
derlijkheid en de uitzonderingen daarop en in hoofdstuk V betreffende de 
betrekkingen met derden. De gekozen oplossingen zijn de uitdrukking 
van het compromis dat door de Dertiende Zitting tot stand is gebracht 
tussen het domicilie- en het nationaliteitsbeginsel en het beginsel van 
onveranderlijkheid tegenover dat van de veranderlijkheid. Hierbij zij reeds 
thans opgemerkt dat het door de Bijzondere Commissie opgezette 
systeem in grote lijnen is gehandhaafd. Het aantal gevallen waarin het 
recht van de gemeenschappelijke nationaliteit toepasselijk zal zijn, is 
vergroot door opneming van de verwijzing naar niet-Verdragsstaten 
(artikel 4, tweede lid, onder 2), maar tegenover deze wijziging staat de 
vervanging van het recht van de gemeenschappelijke nationaliteit door 
het recht van de gewone verblijfplaats na tien jaar (artikel 7, tweede lid, 
onder 2). 
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HOOFDSTUK I - AARD, TOEPASSINGSGEBIED, STRUCTUUR EN 
TERMINOLOGIE VAN HET VERDRAG 

Sectie A - Aard en toepassingsgebied van het Verdrag 

1 Verdrag nopens de op de internationale 
koop van roerende lichamelijke zaken 
toepasselijke wet d.d. 15 juni 19S5, artikel 
1, eerste alinea. 
1 Verdrag betreffende de bevoegdheid van 
de autoriteiten, het toepasselijke recht en 
de erkenning van beslissingen imake 
adoptie d.d. 15 november 1965, artikel 2, 
letter b 

1. Het onderwerp van het Verdrag: het recht dat van toepassing is op 
het huwelijksvermogensregime. 

10. Er is nimmer overwogen om in het op te stellen Verdrag iets 
anders te regelen dan het recht dat van toepassing is op het huwelijks-
vermogensregime. Over de rechtsmacht op dat gebied zou men moeilijk 
tot overeenstemming zijn gekomen. Het is overigens zeer de vraag of het 
aanbeveling verdient specifieke regels voor internationale bevoegdheid 
inzake het huwelijksvermogensregime op te stellen. Evenmin zou het 
aangewezen zijn geweest speciale regels over de erkenning en de tenuit-
voerlegging van buitenlandse vonnissen op dit gebied op te stellen. 
Opgemerkt zij evenwel dat de invoering van uniforme conflictregels de 
erkenning en de tenuitvoerlegging volgens het nationale recht of op 
grond van andere verdragen zal vergemakkelijken. 

11. Een verdrag dat zich beperkt tot het huwelijksvermogensregime, 
kan niet in alle gevallen de bekende problemen oplossen die ontstaan als 
de erfopvolging niet door hetzelfde recht wordt beheerst als de afwik-
keling van het huwelijksvermogensregime. Door echter gebruik te maken 
van de door het Verdrag geboden mogelijkheid tot keuze van het recht 
dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime, zal men veelal 
bereiken dat hetzelfde recht op het huwelijksvermogensregime en op de 
erfopvolging van toepassing is. 

12. Het Verdrag laat het materiële recht in hoofdzaak ongemoeid en 
behelst slechts conflictregels. In de artikelen 12 en 13 is echter, voor de 
vorm van de aanwijzing van het toepasselijke recht en van huwelijkse 
voorwaarden, subsidiair een regel van materieel internationaal privaat-
recht opgenomen, namelijk het vormvereiste van een gedateerd en door 
beide echtgenoten ondertekend schriftelijk stuk. 

Bovendien zijn volgens de opvatting van sommige gedelegeerden de 
bepalingen van artikel 8 over de gevolgen van een verandering van het 
toepasselijke recht, geen bepalingen van internationaal privaatrecht, 
maar van materieel recht. 

Ten overvloede wordt opgemerkt dat het Verdrag niet aangeeft of, 
hoe, in hoeverre en op welk moment het regime onder vigeur van een en 
hetzelfde rechtsstelsel door de wil van partijen, door een gerechtelijke 
beslissing of krachtens de wet kan worden gewijzigd. 

2. De eenheid van het huwelijksvermogensregime. 

13. Terwijl de gedelegeerden van een aantal Common /.aw-landen de 
echtgenoten hadden willen toestaan over het algemeen de verschillende 
bestanddelen van hun vermogen aan verschillend recht te onderwerpen, 
heeft de Dertiende Zitting als algemene regel vastgehouden aan zowel 
het beginsel van de eenheid van het huwelijksvermogensregime als de 
uitzondering daarop ten gunste van de lex rei sitae, welke uitzondering zij 
nader heeft bepaald en enigszins uitgebreid. 

3. Het internationale karakter van de gevallen waarop het Verdrag 
betrekking heeft. 

14. Sommige Haagse Verdragen beperken zich uitdrukkelijk tot 
gevallen «met een internationaal karakter»' of sluiten zuiver interne 
gevallen uit2. Een dergelijke beperking zou op het gebied van het 
huwelijksvermogensregime een hachelijke zaak zijn geweest, immers het 
gaat hier om een duurzame rechtsverhouding. Deze kan zuiver intern zijn 
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op het moment van het ontstaan, maar internationaal worden door een 
latere verandering van de nationaliteit of de gewone verblijfplaats van de 
echtgenoten. Het internationale karakter van de gevallen waarop het 
Verdrag betrekking heeft, vloeit dan ook impliciet voort uit het gevolgde 
aanknopingssysteem. 

Het is immers duidelijk dat in zuiver interne gevallen toepassing van de 
objectieve verwijzingsregel altijd tot hetzelfde recht zal leiden. Dit geldt 
ook voor de subjectieve aanknoping, aangezien de echtgenoten niet elk 
recht kunnen kiezen, maar alleen hun nationale recht of het recht van 
hun gewone verblijfplaats op het tijdstip van de keuze, dan wel de lex rei 
sitae. Wanneer elk internationaal karakter ontbreekt, zullen al deze 
rechtsstelsels samenvallen. 

4. Het toepassingsgebied van het Verdrag. 

a. Het universele karakter van het Verdrag. 

15. Evenals de sinds 1951 opgestelde Haagse Verdragen met 
betrekking tot het toepasselijke recht, bestrijken de conflictregels van het 
Verdrag alle gevallen die zich in de Verdragsluitende Staten voordoen1. 
Dit komt tot uitdrukking in artikel 2 van het voorontwerp, waarin elke 
beperking van het toepassingsgebied uit hoofde van de nationaliteit of 
de gewone verblijfplaats van de echtgenoten wordt uitgesloten. De 
regels van het Verdrag vervangen volledig de bijzondere conflictregels 
van de Verdragsluitende Staten op het gebied van het huwelijksvermo-
gensregime. Zij zullen alleen niet van toepassing zijn in de gevallen 
waarop een andere internationale regeling van toepassing is. Artikel 20 
laat namelijk de toepassing van bestaande verdragen en eventueel nog te 
sluiten verdragen onverlet. 

16. Deze oplossing is in verschillende formuleringen aanvaard in de 
meeste nieuwe Haagse Verdragen die uitsluitend kwesties van het 
toepasselijke recht regelen2. De in dit Verdrag opgenomen tekst is nieuw 
en vermijdt de in sommige oudere teksten gemaakte toespeling op de 
afwezigheid van een reciprociteitsvereiste; deze teksten hadden tot 
kritiek aanleiding gegeven in die zin dat zij tot misverstanden konden 
leiden, ja zelfs tot constitutionele moeilijkheden in landen waar de 
rechter bij het toepassen van een verdrag bevoegd is te controleren of 
reciprociteit is overeengekomen. 

Omdat de toepassing van de verdragsregels vrij is van enig element 
van reciprociteit, kan het Verdrag zonder beperking worden opengesteld 
voor toetreding van Staten die geen lid zijn van de Conferentie (artikel 
23). 

b. Het toepassingsgebied ratione materiae 

' Zie over de redenen voor de keuze van 
deze oplossing met name de Rapporten van 
de heer M. Verwilghen over het Verdrag 
inzake de wet die van toepassing is op 
onderhoudsverplichtingen d d . 2 oktober 
1973 en het voorontwerp waarop het is 
gebaseerd, Actes et documents de la 
douzième Session, tome IV, Obligations 
alimentaires, nrs. 19-24, p 103 en nrs 
134-135, p. 439 
2 Zie het Rapport van de Bijzondere 
Commissie, nr. 61 . 
3 Opgemerkt werd echter dat de uitkering 
op basis van een levensverzekeringspolis 
volgens het recht van Quebec en een 
wetsontwerp van de provincie Ontario bij 
overlijden deel uitmaakt van een uitgestelde 
gemeenschap (Verslag nr. 3). 

17. De afbakening van het toepassingsgebied ratione materiae brengt 
enkele moeilijkheden met zich, die men getracht heeft op te lossen in 
artikel 1, onder erkenning van de onmogelijkheid om tot een scherp 
omlijnde afbakening te komen. Vooral de erfrechtelijke aanspraken van 
de langstlevende echtgenoot hebben tijdens de Dertiende Zitting tot 
diepgaande discussies geleid. In het bijzonder is erop gewezen, dat 
bepaalde aanspraken die iemand heeft als gevolg van het overlijden van 
zijn echtgenoot, noch onder het huwelijksvermogens-
regime, noch onder de erfopvolging vallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
rechten die voortvloeien uit de arbeidswetgeving of de sociale verze-
kering, of voor de rechten van een echtgenoot ten aanzien van degene 
die een onrechtmatige daad heeft begaan jegens de persoon van de 
andere echtgenoot, alsmede, wellicht, voor bepaalde auteursrechten. 
Veel gedelegeerden waren voorts van mening dat de rechten die voort-
vloeien uit levensverzekeringen noch in de ene, noch in de andere 
categorie vallen3. Het lijkt aannemelijk dat evenals bij giften tussen 
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echtgenoten het recht dat het regime beheerst zal moeten aangeven of 
en in hoeverre de op grond van een levensverzekeringsovereenkomst 
betaalde premies en de ontvangen uitkeringen in de afwikkeling van het 
huwelijksvermogensregime worden betrokken. 

18. De Conferentie heeft gepoogd de uitsluiting van artikel 1, onder 2 
te verruimen door daarin niet alleen te spreken van de erfrechtelijke 
aanspraken, maar van alle rechten die voortvloeien uit het overlijden van 
een echtgenoot met uitzondering van die welke voortvloeien uit een 
overeenkomst van huwelijksvoorwaarden. Men is er zich echter van 
bewust geweest dat het gebied van de uitsluiting dan te groot zou 
worden, aangezien het overlijden in veel rechtsstelsels bepalend is voor 
de wijze van afwikkeling van het regime, welke in het geval van overlijden 
niet dezelfde is als in geval van echtscheiding'. 

De uitsluiting is dus beperkt tot de erfrechtelijke aanspraken, waarvan 
de afbakening ten opzichte van de rechten die zijn gebaseerd op het 
huwelijksvermogensregime in bepaalde gevallen zeker problemen kan 
opleveren2. 

19. Het enige fundamentele verschil van mening dat ten aanzien van 
het toepassingsgebied ratione materiae naar voren is gekomen, betreft 
de toepassing of niet-toepassing van het door het Verdrag aangewezen 
recht op de betrekkingen tussen de echtgenoten en derden3. 

20. Voor de bepalingen van het toepassingsgebied in de tijd is een 
voorzichtige oplossing gekozen, maar het staat de Verdragsluitende 
Staten vrij de reikwijdte van de verdragsbepalingen in dit opzicht te 
verruimen (artikel 21). 

1 In dit verband is in het bijzonder gewezen 
op de voorstellen van een Commissie van 
Deense deskundigen volgens welke de 
afwikkeling bij overlijden altijd plaats zou 
vinden overeenkomstig het systeem van de 
gemeenschap van goederen, terwijl een 
overeenkomst van huwelijkse voorwaarden 
alleen effect zou hebben in geval van 
echtscheiding of scheiding van tafel en bed 
(Verslag nr. 3). 
• Zie het Rapport van de Bijzondere 
Commissie, nr 62. 
3 Zie in dit verband infra nrs 100-101 en 
het Rapport van de Bijzondere Commissie, 
nrs 64-68. 
" Verslag nr. 3, Verslag nr. 12, Verslag nr. 
14, plenaire zitting notulen nr 2 en werkdo-
cument nr. 4. 
5 Zie het Rapport van de Bijzondere 
Commissie, nrs 134-137 

2 1 . Voor de oplossing van conflicten tussen verdragen is in artikel 20 
de ruimst mogelijke formule overgenomen, die reeds voorkomt in artikel 
19 van het Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhouds-
verplichtingen d.d. 2 oktober 1973. Wat men namelijk onverlet heeft 
willen laten, zijn enerzijds de bestaande Verdragen, bijvoorbeeld het 
Verdrag betreffende de wetsconflicten met betrekking tot de gevolgen 
van het huwelijk ten opzichte van de rechten en verplichtingen der 
echtgenoten in hun persoonlijke betrekkingen en ten opzichte van hun 
goederen, ondertekend te 's-Gravenhage op 17 juli 1905 in de betrek-
kingen met de Staten die geen partij bij het nieuwe Verdrag zullen zijn 
geworden, en anderzijds toekomstige bilaterale of regionale verdragen. 
Met name de Noordse staten hebben de mogelijkheid willen behouden in 
hun onderlinge betrekkingen een bijzonder regime overeen te komen. De 
regel van artikel 20 is in de plenaire zitting aangenomen, hoewel de 
Commissie een bepaling van een beperktere strekking had aangenomen, 
die slechts regionale verdragen met betrekking tot echtgenoten die 
onderdaan zijn van Staten partij bij het regionale Verdrag en die hun 
gewone verblijfplaats op het grondgebied van die Staten hebben, 
onverlet lief*. 

22. De artikelen 16 en 19 lossen bepaalde problemen op, die rijzen bij 
toepassing van het recht van een Staat met een niet-geünificeerd rechts-
stelsel. Het verdient vermelding dat deze bepalingen, die in hoofdzaak uit 
het voorontwerp zijn overgenomen, het resultaat zijn van grote inspan-
ningen van de Bijzondere Commissie en een belangrijke verbetering op 
dit gebied lijken te brengen5. 

B - De opbouw en de terminologie van het Verdrag. 

1 De opbouw van het Verdrag 

23. De artikelen 1 en 2 omschrijven het materiële toepassingsgebied 
en het universele karakter van het Verdrag. De artikelen 16-21 hebben 
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betrekking op Staten met een pluriform rechtsstelsel, op de verhouding 
tot andere verdragen en de toepassing in de tijd. De artikelen 3 en 6 
bepalen de subjectieve aanknopingsfactoren op het tijdstip van het 
huwelijk en daarna, terwijl de artikelen 10-13 de vereisten voor en de 
vorm van de aanwijzing van het toepasselijke recht betreffen, alsmede de 
vorm van huwelijkse voorwaarden. De artikelen 4, 5 en 15 betreffen de 
objectieve aanknoping, de artikelen 7 en 8 de wijzigingen daarin en de 
gevolgen van die wijzigingen. Artikel 9 betreft de rechtsbetrekkingen met 
derden, artikel 14 behelst de gebruikelijke bepaling inzake de openbare 
orde, en de artikelen 28-31 bevatten de slotbepalingen. 

2. De gebruikte terminologie 

a. Algemene opmerkingen 

24. Het Verdrag bevat geen omschrijvingen van begrippen zoals 
«huwelijksvermogensregime», «gewone verblijfplaats», «huwelijkse 
voorwaarden», die in de in het Verdrag opgenomen conflictregels 
worden gebruikt. Hiermee wordt een beproefde traditie van de Haagse 
Conferentie gevolgd, die is ontstaan uit het besef dat zulke definities het 
probleem dat zij zouden moeten oplossen, slechts verleggen. 

25. Opgemerkt zij echter dat artikel 15 aangeeft wat met het oog op 
de objectieve aanknoping moet worden verstaan onder «gemeenschap-
pelijke nationaliteit»; deze wordt slechts in aanmerking genomen als de 
verwerving ervan aan bepaalde voorwaarden voldoet1. 

26. In dit verband wordt erop gewezen dat de termen die in een inter-
nationaal verdrag worden gebruikt, op autonome wijze dienen te worden 
geïnterpreteerd, overeenkomstig het doel en de strekking van het 
Verdrag, en niet overeenkomstig de speciale betekenis die zij in een 
afzonderlijk rechtsstelsel kunnen hebben. 

b. Nadere opmerkingen over enkele termen 

27. In navolging van eerdere verdragen spreekt het Verdrag over 
«intern recht» om aan te geven dat herverwijzing wordt uitgesloten. Om 
ongewenste herhaling te voorkomen, is het woord «intern» weggelaten 
op plaatsen waar alleen verwezen wordt naar een krachtens een andere 
bepaling reeds toepasselijk rechtsstelsel (bij voorbeeld artikel 7, derde 
lid, onder 3). 

28. Over de meest geschikte weergave in het Engels van het begrip 
«huwelijksvermogensregime» is onder de Engelstalige gedelegeerden 
geen eenstemmigheid bereikt. Sommigen zouden de voorkeur hebben 
gegeven aan «matrimonial property matters» of gewoon «matrimonial 
property» boven «matrimonial property regimes». Een grote meerderheid 
heeft echter ten slotte deze laatste term aanvaardbaar geacht. 

29. Onder «echtgenoten» in de zin van het Verdrag moeten in de 
bepalingen die betrekking hebben op de aanwijzing van het toepasselijke 
recht vóór het huwelijk, ook aanstaande echtgenoten worden verstaan. 

30. De term «hun vermogen» (leurs biens, their property), die in 
verschillende bepalingen voorkomt, moet zo worden verstaan dat 
daaronder niet alleen de activa, maar ook de passiva begrepen zijn. 

' Zie infra nrs. 48-51 
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HOOFDSTUK II - DE SUBJECTIEVE AANKNOPING 

A - Het beginsel van de vrijheid van rechtskeuze en de hieraan gestelde 
grenzen 

1. Het beginsel van de vrijheid van rechtskeuze 

31 . Het Verdrag kent als hoofdregel de toepasselijkheid van het door 
de echtgenoten gekozen recht op hun huwelijksvermogensregime. 
Slechts in de tweede plaats, bij gebreke van een dergelijke rechtskeuze, 
geeft het Verdrag objectieve aanknopingscriteria. 

De rol die aan de partij-autonomie wordt toegekend, vormt de belang-
rijkste vernieuwing die door het Verdrag wordt gebracht. De betekenis 
hiervan is te groter omdat alle vertegenwoordigde Staten ermee hebben 
ingestemd. 

32. Zoals men weet, passen weliswaar bepaalde landen, met name 
Frankrijk, op het huwelijksvermogensregime vanouds het recht toe dat de 
echtgenoten hebben gekozen of dat zij geacht worden te hebben 
gekozen, maar wordt echter in veel andere rechtsstelsels elke vorm van 
autonomie uitgesloten. In het bijzonder in de codificaties van conti-
nentaal Europa is het huwelijksvermogensregime beschouwd als deel van 
het familierecht, onderworpen aan vaste, objectieve verwijzingsregels. In 
heel wat codificaties is de aanknoping gezocht in het nationale recht van 
de man. 

In de loop van de laatste decennia heeft echter de gedachte om op het 
gebied van het huwelijksvermogensregime partij-autonomie in te voeren, 
steeds meer veld gewonnen, zoals dit overigens ook met betrekking tot 
erfopvolging het geval is. Ten gunste van partij-autonomie kan men de 
redenen aanvoeren die over het algemeen zowel in het interne recht als 
in het internationaal privaatrecht ervoor pleiten om zoveel mogelijk 
rekening te houden met de wil van de belanghebbenden wanneer slechts 
geldelijke belangen op het spel staan. Op het gebied van het huwelijks-
vermogensregime is dit het stelsel dat de grootst mogelijke zekerheid 
omtrent het toepasselijke recht verschaft en de meeste kans heeft om in 
alle Verdragsluitende Staten te worden geëerbiedigd. Bovendien geeft 
het echtgenoten in veel gevallen de mogelijkheid hun huwelijksvermo-
gensregime te onderwerpen aan het recht dat hun erfopvolging zal 
beheersen. De bekende bezwaren die voortvloeien uit de toepassing van 
verschillende rechtsstelsels op deze twee kwesties, kunnen aldus worden 
voorkomen. 

33. In het verband van het werk van de Haagse Conferentie is dit een 
bijzonder goede oplossing, omdat hiermee recht wordt gedaan aan zowel 
het woonplaats- als het nationaliteitsbeginsel. Door deze oplossing wordt 
bovendien de mogelijkheid geopend het huwelijksvermogensregime aan 
nieuwe omstandigheden aan te passen met vermijding van de nadelen 
van «automatische veranderlijkheid» van het op het huwelijksvermogens-
regime toepasselijke recht. 

2. De grenzen van de autonomie 

a. Keuze van het nationale recht of het recht van de gewone verblijf-
plaats van de echtgenoten 

34. Hoewel er algemene overeenstemming bestond over het beginsel 
van de partij-autonomie, heeft niemand voorgesteld hierin zo ver te gaan 
als op het gebied van bijvoorbeeld koopcontracten is geschied. 
Integendeel, de Conferentie heeft gemeend dat het raadzaam is de 
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echtgenoten slechts een keuze te laten tussen een aantal rechtsstelsels 
waarmee zij verbonden zijn. De Bijzondere Commissie heeft zich beraden 
op de mogelijkheid een zekere voorrang te geven aan een rechtsstelsel 
dat tegelijkertijd het nationale recht en het recht van de gewone verblijf-
plaats van een van de echtgenoten is. Uiteindelijk is deze gedachte niet 
gevolgd en bestaat het beginsel hierin dat de echtgenoten hun keuze 
kunnen laten vallen op het recht van elke Staat waarvan een van hen de 
nationaliteit heeft of op het grondgebied waarvan een van hen zijn 
gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip van de aanwijzing. Omdat de 
grond voor de toepassing van een bepaald recht hier de gemeenschap-
pelijke wil van de echtgenoten is, gelden voor deze oplossing niet de 
bezwaren die men kan inbrengen tegen een objectieve aanknoping welke 
berust op een element dat slechts bij een van de echtgenoten aanwezig 
is. Ten slotte wordt opgemerkt dat een voorstel is ingetrokken dat 
voorzag in uitsluiting van het nationale recht wanneer beide echtgenoten 
hun gewone verblijfplaats vóór het huwelijk in een andere Staat hebben 
en deze daarna handhaven'. 

b. Het recht van de toekomstige gewone verblijfplaats 

35. Het voorontwerp voorzag voor de echtgenoten reeds in de 
mogelijkheid te kiezen voor het recht van het land waar zij hun gewone 
verblijfplaats na het huwelijk zouden vestigen en zich derhalve te onder-
werpen aan het recht van het toekomstige leefmilieu. Over het beginsel 
van deze aanknoping is geen discussie geweest, maar het was niet 
eenvoudig deze keuzemogelijkheid op een goede manier te omschrijven. 
Het voorontwerp (artikel 3, tweede lid, onder c) bevatte de volgende 
formule: «het recht van de Staat op het grondgebied waarvan de echtge-
noten hebben besloten hun gewone verblijfplaats te vestigen, mits zij 
deze daar aanstonds na het huwelijk vestigen». 

36. Op deze tekst is in verschillende opzichten kritiek geuit. Sommige 
gedelegeerden waren van mening dat een zuiver subjectief criterium 
diende te worden aangehouden. Dit kwam erop neer dat men zich louter 
zou hebben gebaseerd op het feit dat de echtgenoten het recht hadden 
gekozen van een land waar zij, vóór of op het tijdstip van het huwelijk, 
het voornemen hadden zich te vestigen. Die keuze zou geldig moeten 
zijn, zelfs als aan dit voornemen vervolgens geen uitvoering werd 
gegeven. Volgens een andere opvatting zou de keuze, indien de gewone 
verblijfplaats niet werkelijk werd gevestigd, slechts geldig moeten zijn als 
de echtgenoten in hun voornemen waren belemmerd om redenen buiten 
hun wil, maar niet omdat ze eenvoudigweg van mening waren veranderd. 
Tegen deze subjectieve oplossing is ingebracht dat zij de keuze van 
praktisch elk recht mogelijk zou maken, aangezien moeilijk is aan te 
tonen dat de echtgenoten niet het voornemen hadden zich te vestigen in 
het land waarvan ze het recht hadden aangewezen. Dit heeft andere 
delegaties op het idee gebracht een objectief stelsel voor te stellen, 
waarin het criterium voor de geldigheid van de aanwijzing is de werke-
lijke vestiging, na het huwelijk, van een gewone verblijfplaats in de Staat 
van het door de echtgenoten aangewezen recht. Volgens deze zienswijze 
is het niet noodzakelijk te onderzoeken of de echtgenoten de wil hebben 
zich in het land in kwestie te vestigen. De Commissie van de Dertiende 
Zitting heeft met dit standpunt ingestemd. 

37. Overigens vond men het overdreven te eisen dat de echtgenoten 
beiden hun gewone verblijfplaats na het huwelijk vestigen in het land 
waarvan het recht is aangewezen en dat zij dat onmiddellijk doen. Voor 
een geldige keuze is voldoende dat een van de echtgenoten zijn gewone 
verblijfplaats in dat land vestigt, zelfs na een zeker tijdsverloop. In dit 

' Werkdocument nr. 8, Verslag nr. 4. verband is het voorbeeld genoemd van echtgenoten die hun gewone 
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verblijfplaats willen vestigen in een land waar de man werkt. Wat zou er 
moeten gebeuren als deze zich om praktische redenen eerst naar het 
land in kwestie begeeft en er zijn gewone verblijfplaats vestigt, terwijl 
zijn echtgenote hem pas na zes maanden of een jaar volgt? In zo'n geval 
zou er geen reden zijn om niet het door beide echtgenoten gekozen recht 
van het nieuwe land toe te passen. Dit is immers het recht van de 
gewone verblijfplaats van een van hen geworden. 

c. De eenheid van het huwelijksvermogensregime 

38. De keuzevrijheid van de echtgenoten vindt een begrenzing in het 
beginsel van de eenheid van het huwelijksvermogensregime. De enige 
afwijking van dit principe bestaat in de mogelijkheid voor de echtgenoten 
om elk onroerend goed te onderwerpen aan de lex rei sitae daarvan. 
Overigens kunnen zij het gekozen recht niet beperken tot een gedeelte 
van hun vermogen of tot de goederen die zij na de keuze zullen 
verwerven1. 

d. Het tijdstip van de keuze 

39. De Conferentie heeft de mogelijkheid om het toepasselijke recht 
te kiezen op geen enkele wijze beperkt in de tijd. Deze keuze kan op 
grond van artikel 3 vóór het huwelijk plaatsvinden. Maar de echtgenoten 
kunnen ook op een willekeurig tijdstip na het huwelijk een eerdere keuze 
wijzigen of voor de eerste maal, op grond van objectieve criteria (artikel 
6) het toepasselijke recht aanwijzen, dat het recht dat tot dusver hun 
huwelijksvermogensregime beheerste, zal vervangen. De mogelijkheid 
om het recht van de toekomstige gewone verblijfplaats te kiezen op 
grond van artikel 3, tweede lid, onder 3, bestaat echter alleen vóór het 
huwelijk. 

40. De Dertiende Zitting heeft de afbakening tussen de artikelen 3 en 
6 nader bepaald door in het eerste te spreken over aanwijzing «vóór het 
huwelijk». De woorden «op het tijdstip van het huwelijk», die werden 
gebezigd in artikel 3 van het voorontwerp, waren voor verschillende 
uitleg vatbaar. Volgens het Rapport van de Bijzondere Commissie2 kon 
deze keuze binnen een bepaalde tijdspanne vóór of na het huwelijk 
worden gedaan. Sommige gedelegeerden hadden daarentegen aange-
nomen dat de keuze uiterlijk op het tijdstip van het huwelijk moest 
plaatsvinden. Deze oplossing is toen aanvaard.3 

B - De vereisten ten aanzien van de keuze van het toepasselijke recht en 
de vormregels 

4 1 . De aanwijzing van het op het huwelijksvermogensregime toepas-
selijke recht vertoont gelijkenis met de huwelijkse voorwaarden uit het 
interne recht, waarmee de echtgenoten eveneens, in een mate die per 
rechtsstelsel sterk varieert, hun vermogensrechtelijke betrekkingen naar 
eigen inzicht kunnen regelen. Toch zullen de gevolgen van een 
aanwijzing van het toepasselijke recht in de meeste gevallen verder 
strekken dan die van huwelijkse voorwaarden naar intern recht. Het was 
noodzakelijk in het Verdrag de vereisten te omschrijven waaraan de 
rechtskeuze moet voldoen. Gezien het belang van de aanwijzing van het 
toepasselijke recht, werd het voorts raadzaam geacht - anders dan het 
geval is in het Koopverdrag van 1955 - deze aan bepaale vormvereisten 
te onderwerpen. In dezelfde gedachtengang zijn algemene regels gesteld 

7T- 7~Z ™ voor de vorm van huwelijkse voorwaarden in het internationaal privaat-
Zie ook mfra nr. 72. ' . . . . . 

2 Nr 70 recht. De artikelen 10-13 hebben betrekking op deze verschillende 
3 Verslag nr 3 kwest ies . 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 272 (R 1378), nr. 3 20 



' Zie Rapport van de Bijzondere Commissie, 
nrs 124-132. 
2 Nr. 4, Verslag nr. 12. 
3 Verslag nr. 12, Werkdocumenten nr. 20. 
4 Verslag nr. 12. 
5 Verslag nr. 2. 

42. De enige materiële wijziging die op dit gebied in de regels van het 
voorontwerp is aangebracht (de artikelen 14 en 15)1 betreft de vorm van 
huwelijkse voorwaarden. De Dertiende Zitting heeft geen gevolg gegeven 
aan een voorstel om de vorm van de huwelijkse voorwaarden in het 
Verdrag in het geheel niet te regelen, maar alleen de vorm van de 
aanwijzing van het toepasselijke recht2. Zij heeft daarentegen in artikel 
12 een aanvullende regel van materieel internationaal privaatrecht 
opgenomen: huwelijkse voorwaarden zijn formeel geldig indien zij 
voldoen aan de vereisten van hetzij het op het huwelijksvermogens-
regime toepasselijke recht, hetzij het recht van de plaats waar de 
huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt, maar moet steeds een gedag-
tekend en door beide echtgenoten ondertekend schriftelijk stuk zijn. Het 
voorontwerp eiste dit alleen wanneer de aanwijzing van het toepasselijke 
recht is gedaan volgens een rechtsstelsel dat geen speciale vormvoor-
schriften voor huwelijkse voorwaarden kent (artikel 15, derde lid, van het 
voorontwerp). 

43. Hieruit volgt dat de aanwijzing van het toepasselijke recht steeds 
op zijn minst in een gedagtekend en door de beide echtgenoten onder-
tekend schriftelijk stuk moet worden neergelegd, terwijl deze aanwijzing 
volgens het voorontwerp (althans in theorie) mondeling zou kunnen 
geschieden wanneer het recht van het regime of de lex loei actus voor 
huwelijkse voorwaarden de mondelinge vorm toelaat. Anderzijds heeft de 
Dertiende Zitting een voorstel dat strekte tot het eisen van legalisatie van 
het gedagtekende en door beide echtgenoten ondertekende geschrift, 
verworpen3. 

44. De Conferentie heeft eveneens een voorstel verworpen ingevolge 
hetwelk de aanwijzing van het toepasselijke recht ondubbelzinnig zou 
kunnen voortvloeien, niet alleen uit de bepalingen van huwelijkse 
voorwaarden, maar ook uit de bepalingen van een andere overeenkomst, 
met name een overeenkomst betreffende onroerend goed4. Anderzijds 
kan het uitdrukkelijke beding waarbij het toepasselijke recht wordt 
aangewezen zeker ook voorkomen in een andere akte tussen de echtge-
noten, mits is voldaan aan de vormvereisten als bedoeld in artikel 135. 
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HOOFDSTUK III - DE OBJECTIEVE AANKNOPING 

1. De aanknopings factoren 

45. Voor de subjectieve aanknoping is het mogelijk gebleken een 
keuze te bieden tussen verschillende rechtsstelsels waarmee slechts één 
echtgenoot door bepaalde omstandigheden (nationaliteit, gewone 
verblijfplaats) is verbonden. De toepassing van een bepaald recht is hier 
namelijk gebaseerd op de gemeenschappelijke wil van de partijen. 
Daarentegen was er ten aanzien van de objectieve aanknoping van het 
begin af overeenstemming over de wenselijkheid om alleen factoren die 
beide echtgenoten gemeen hebben in aanmerking te nemen en niet, 
zoals het geval is in talrijke rechtsstelsels, uit te gaan van de nationaliteit 
van de man. Dit heeft ertoe geleid dat men als aanknopingsfactoren 
zowel de gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten als hun 
gemeenschappelijke gewone verblijfplaats heeft aangehouden, of juister 
gezegd hun gewone verblijfplaats in eenzelfde Staat. Wanneer deze 
beide aanknopingsfactoren ontbreken, wordt het toepasselijke recht 
bepaald in het licht van alle omstandigheden (artikel 4, derde lid). 

a. De gewone verblijfplaats van de echtgenoten in eenzelfde Staat 

46. Deze aanknoping lag voor de hand als uitdrukking van het 
woonplaatsbeginsel. De meeste gedelegeerden waren van mening dat 
het begrip «gewone verblijfplaats» in andere Haagse Verdragen zijn nut 
heeft bewezen en dat nadere precisering ervan kan worden overgelaten 
aan de rechtsleer en de jurisprudentie. De Conferentie heeft een voorstel 
om een speciale regel in te voeren met betrekking tot de gewone verblijf-
plaats van internationale ambtenaren en militairen, verworpen.' 

47. Het Verdrag gaat niet uit van een werkelijk gemeenschappelijke 
gewone verblijfplaats van de echtgenoten. Voldoende is dat zij hun 
gewone verblijfplaats in dezelfde Staat hebben, of in het geval van een 
Staat met een niet-geünificeerd rechtsstelsel, in hetzelfde gebiedsdeel 
(artikel 17). 

b. De gemeenschappelijke nationaliteit 

48. Terwijl het voorontwerp uiteenlopende begrippen van «gemeen-
schappelijke nationaliteit» kende, die varieerden naar gelang van de 
bepalingen (vergelijk artikel 4, tweede lid, onder a met artikel 4, derde 
lid), is in de Dertiende Zitting overeenstemming bereikt over één begrip. 
Derhalve konden de bepalingen waarin de gemeenschappelijke nationa-
liteit wordt omschreven, in een afzonderlijk artikel worden bijeengebracht 
(artikel 15). 

49. Het was aanstonds duidelijk dat voor de toepassing van een aantal 
bepalingen van het Verdrag geen rekening kon worden gehouden met de 
gevallen waarin de echtgenoten meer dan eén gemeenschappelijke 
nationaliteit hebben. Dit geldt met name voor de verklaring bedoeld in 
artikel 5. Echtgenoten met verscheidene gemeenschappelijke nationali-
teiten zouden dan onder de werking van verschillende verklaringen 
komen te vallen en het zou zeer moeilijk zijn geweest, criteria op te 
stellen om te bepalen welke verklaring zou moeten prevaleren. Eventueel 
zou men in bepaalde andere gevallen rekening kunnen houden met een 
verscheidenheid van gemeenschappelijke nationaliteiten, bijvoorbeeld in 
het geval van de subsidiaire aanknoping bij gebreke van een gemeen-
schappelijke gewone verblijfplaats (artikel 4, tweede lid, onder 3). Maar 

1 Verslag nr. 4, Verslag nr. 5. Verslag nr. 7, hier zou de keuze tussen de twee gemeenschappelijke nationaliteiten op 
Verslag nr 12 grond van nog andere criteria moeten worden gemaaki. Het leek daarom 
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de voorkeur te verdienen dit geval onder de «vangnet»-regel van artikel 
4, derde lid, te laten vallen. 

50. De Conferentie heeft dan ook besloten in het algemeen alleen 
rekening te houden met de aanknoping aan het gemeenschappelijke 
nationale recht als er slechts één gemeenschappelijk nationaal recht is. 
De enige uitzondering, die is vervat in artikel 15, tweede lid, en geldt 
voor de toepassing van artikel 7, tweede lid, onder 1, betreft echtge-
noten die hun gewone verblijfplaats in een Staat hebben die tegelijkertijd 
de Staat van hun gemeenschappelijke nationaliteit is. Men was van 
mening dat deze cumulatie van aanknopingsfactoren voldoende zwaar is 
om een verandering in het toepasselijke recht teweeg te brengen, zelfs 
als de echtgenoten daarnaast nog een andere gemeenschappelijke natio-
naliteit hebben. 

51. Overigens heeft de Dertiende Zitting vastgehouden aan de 
gedachte, en deze algemene gelding verleend, dat de zuiver automa-
tische verwerving door een van de echtgenoten van de nationaliteit van 
de ander - dus niet gebaseerd op een eigen keuze en zonder de 
mogelijkheid om zich er tegen te verzetten - geen gemeenschappelijke 
nationaliteit in de zin van het Verdrag doet ontstaan. Een zodanige 
gemeenschappelijke nationaliteit is geen bewijs van een voldoende 
nauwe band met een rechtsstelsel. Zou men er rekening mee houden, 
dan zou men het beginsel van de gelijkheid van de echtgenoten 
aantasten. De Conferentie heeft voorstellen verworpen die het vereiste 
van de vrijwillige verwerving beoogden te vervangen door, of aan te 
vullen met het vereiste van het verlies van de eerdere nationaliteit1. 

2. Het compromis tussen het nationaliteitsbeginsel en het woonplaats-
beginsel (gewone verblijfplaats) 

52. De zojuist gegeven uiteenzetting laat de traditionele tegenstelling 
tussen het nationaliteitsbeginsel en het woonplaatsbeginsel overeind, 
behalve waar het de toepassing betreft van het gemeenschappelijke 
nationale recht bij gebreke van een gewone verblijfplaats in hetzelfde 
land (artikel 4, tweede lid, onder 3). Deze is vrijwel onomstreden. 

' Verslag nr. 6. Artikel 8, eerste lid, van het 
voorontwerp wees in de richting van dit 
criterium. 
2 Vgl. Verslag nr 5. 

53. De argumenten die pleiten voor de aanknoping aan de nationaliteit 
enerzijds en aan de gewone verblijfplaats anderzijds, zijn algemeen 
bekend en behoeven hier niet te worden herhaald. Wellicht verdient 
vermelding dat er is gewezen op het verschil tussen de migratie binnen 
Europa van werknemers die na enkele jaren naar hun land willen terug-
keren en de intercontinentale migratie waarbij men in het algemeen uit 
het vaderland wegtrekt en niet de bedoeling heeft er terug te keren. 
Hierna zal blijken dat het bereikte compromis vooral is afgestemd op de 
Europese migratie. Migrerende werknemers die hoofdzakelijk afkomstig 
zijn uit Zuideuropese Staten welke het nationaliteitsbeginsel aanhangen, 
blijven aldus onderworpen aan hun gemeenschappelijke nationale recht, 
zowel vóór hun vertrek als tijdens hun verblijf in het buitenland en ook na 
hun terugkeer. In geval van intercontinentale migratie wordt aan de 
bezwaren die voor de immigratielanden kunnen kleven aan de toepassing 
van het gemeenschappelijke nationale recht, wellicht tegemoet gekomen 
door de aan partijen gegeven mogelijkheid om een ander rechtsstelsel te 
kiezen, door de veranderlijkheid bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder 1 
en 2 en, ten slotte, door de betrekkelijk korte termijnen voor de 
verwerving van de nationaliteit van bepaalde landen buiten Europa2. 

54. Hoe is het compromis bereikt? De Bijzondere Commissie, waarin 
de standpunten bijna gelijkelijk waren verdeeld, heeft als uitgangspunt 
het recht van de gewone verblijfplaats gekozen, maar heeft, als 
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compromis, een systeem van verklaringen ingevoerd, dat was onderge-
bracht in de artikelen 4 en 21 van het voorontwerp'. 

55. De Dertiende Zitting heeft met een duidelijke meerderheid een 
voorstel dat beoogde uit te gaan van het nationaliteitsbeginsel overge-
nomen. De Zitting heeft de oplossing aangehouden die het een Staat 
mogelijk maakt door middel van een verklaring de toepassing van zijn 
interne recht voor te schrijven aan echtgenoten die beiden de nationa-
liteit van die Staat hebben, en heeft de grenzen van de werking van deze 
verklaring nader aangegeven (artikelen 5, tweede lid, en 15). Zij heeft 
evenwel nog een verdere stap gedaan in de richting van de landen die 
het nationaliteitsbeginsel aanhangen, door de toepassing voor te 
schrijven van het gemeenschappelijke nationale recht van echtgenoten 
afkomstig uit een niet-verdragsluitende Staat, die eveneens het nationali-
teitsbeginsel toepast, wanneer deze echtgenoten tevens hun gewone 
verblijfplaats hebben in een Staat die dat beginsel toepast. 

56. Vermelding verdient dat de Dertiende Zitting nog een voorstel 
heeft onderzocht om een compromis op andere gronden tot stand te 
brengen. De gemeenschappelijke nationaliteit zou dan als uitgangspunt 
zijn gekozen, waarbij echter de Staat op het grondgebied waarvan de 
echtgenoten hun eerste gewone verblijfplaats hebben gevestigd, een 
verklaring zou kunnen afleggen die leidt tot de toepassing van het eigen 
recht. Hoewel deze oplossing is voorgesteld door de vertegenwoordiging 
van een Staat die het nationaliteitsbeginsel aanhangt, heeft men 
gemeend dat zij eerder tot toepassing van het recht van de gewone 
verblijfplaats leidde dan de. tekst van het voorontwerp. Bij een stemming 
heeft meer dan een derde van de delegaties zich onthouden; een 
meerderheid was vóór het voorstel, dat echter daarna is ingetrokken2. 

3. De uitwerking van het compromis 

57. Om dit compromisstelsel in de praktijk te doen fungeren, moet 
men nagaan welke Staten het nationaliteitsbeginsel toepassen. Voor de 
Verdragsluitende Staten is dit zeker mogelijk; als deze het recht van de 
gemeenschappelijke nationaliteit op hun onderdanen wensen te zien 
toegepast, moeten zij namelijk de verklaring bedoeld in artikel 5 
afleggen. 

58. Dit stelsel betekent een aanzienlijke afzwakking van het beginsel 
van de gewone verblijfplaats ten gunste van het nationaliteitsbeginsel. 
Hoewel de Staten die het woonplaatsbeginsel huldigen, deze 
compromis-oplossing hebben aanvaard, hebben zij zich op het standpunt 
gesteld dat het niet te rechtvaardigen is als de echtgenoten vóór het 
huwelijk al in hoge mate in een land dat het woonplaatsbeginsel toepast, 
zijn ingeburgerd en na het huwelijk hun gewone verblijfplaats in dat land 
behouden. De Conferentie heeft geoordeeld dat een gewoon verblijf van 
elk van beide echtgenoten gedurende de vijf jaren voorafgaande aan het 
huwelijk nodig is om deze uitzondering te rechtvaardigen; zij heeft een 
voorstel om het werkingsbereik van de verklaring nog verder te beperken, 
verworpen3. 

59. Voor niet-Verdragsluitende Staten wordt echter eenvoudigweg 
gesproken over een Staat «...waarvan het internationaal privaatrecht ... 
de toepassing van het nationale recht voorschrijft». Dit betekent dat het 
stelsel van internationaal privaatrecht van die Staat in een concreet geval 
leidt tot de toepassing van het gemeenschappelijke nationale recht in de 
zin van artikel 15. Het is echter niet van belang of dit resultaat wordt 
bereikt door een conflictregel die verwijst naar de gemeenschappelijke 
nationaliteit of naar de nationaliteit van slechts een van de echtgenoten. 
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60. In artikel 4, eerste en tweede lid, onder 1 en 2, wordt het 
compromis tussen het woonplaatsbeginsel en het nationaliteitsbeginsel 
tot uitdrukking gebracht. Het tweede lid, onder 3, voorziet in een subsi-
diaire aanknoping aan het gemeenschappelijke nationale recht wanneer 
een gewone verblijfplaats van de echtgenoten op het grondgebied van 
dezelfde Staat ontbreekt. 

4. Samenvatting van de gevallen waarop de verschillende aanknopings-
t'actoren van toepassing zijn 

a. Toepassing van het recht van de gewone verblijfplaats: 

61 . - wanneer de echtgenoten geen gemeenschappelijke nationaliteit 
in de zin van artikel 15 hebben, maar hun gewone verblijfplaats in 
hetzelfde land hebben; 

- wanneer de gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten 
die is van een Verdragsluitende Staat die niet de verklaring van artikel 5 
heeft afgelegd of van een niet-Verdragsluitende Staat die het nationali-
teitsbeginsel niet toepast; 

- wanneer de echtgenoten de gemeenschappelijke nationaliteit 
bezitten van een verdragsluitende Staat die de verklaring van artikel 5 
heeft afgelegd en wanneer zij beiden gedurende ten minste vijf jaar vóór 
het huwelijk hun gewone verblijfplaats in een al dan niet Verdragslui-
tende Staat hebben gehad, die het nationaliteitsbeginsel niet toepast; 

- wanneer de echtgenoten de gemeenschappelijke nationaliteit 
bezitten van een niet-Verdragsluitende Staat waarvan het internationaal 
privaatrecht leidt tot de toepassing van het gemeenschappelijke 
nationale recht, maar hun eerste gewone verblijfplaats na het huwelijk 
vestigen in een Verdragsluitende Staat die niet de verklaring van artikel 5 
heeft afgelegd, of in een niet-Verdragsluitende Staat die het nationali-
teitsbeginsel niet toepast. 

b. Toepassing van het gemeenschappelijke nationale recht: 

62. - wanneer de echtgenoten een gemeenschappelijke nationaliteit 
bezitten, maar hun gewone verblijfplaats niet in hetzelfde land hebben; 

- wanneer de Verdragsluitende Staat van de gemeenschappelijke 
nationaliteit de verklaring van artikel 5 heeft afgelegd (behalve wanneer 
artikel 5, tweede lid, van toepassing is); 

- wanneer de echtgenoten de gemeenschappelijke nationaliteit 
bezitten van een niet-Verdragsluitende Staat die het nationaliteitsbe-
ginsel toepast en zij bovendien hun eerste gewone verblijfplaats na het 
huwelijk vestigen in hetzij een Verdragsluitende Staat die de verklaring 
van artikel 5 heeft afgelegd, hetzij een niet-Verdragsluitende Staat die 
het nationaliteitsbeginsel toepast. 

c. Toepassing van het recht waarmee het regime het nauwst is 
verbonden: 

63. - wanneer de echtgenoten geen gewone verblijfplaats in hetzelfde 
land hebben en geen gemeenschappelijke nationaliteit, dan wel meer 
dan een nationaliteit hebben. 

5. De gevolgen van het gekozen systeem 

64. Er is van afgezien in het Verdrag één conflictregel op te nemen die 
op alle echtgenoten van toepassing is. Terwijl volgens de Haagse 
Verdragen van 1956 en 1973 inzake de wet die van toepassing is op 
onderhoudsverplichtingen steeds het recht van de gewone verblijfplaats 
van de alimentatiegerechtigde van toepassing is (behoudens subsidiaire 
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aanknopingen), maakt dit Verdrag, ingeval echtgenoten een gemeen-
schappelijke nationaliteit hebben, een onderscheid naar de Staten 
waarmee ze hierdoor verbonden zijn. In alle concrete gevallen zal binnen 
de kring van Verdragsluitende Staten een gelijkluidende beslissing 
worden genomen: de desbetreffende echtgenoten zullen overal aan 
hetzelfde recht worden onderworpen. Bovendien wordt hierdoor in veel 
gevallen overeenstemming bereikt met de oplossing die wordt gehan-
teerd in de niet-Verdragsluitende Staat waarvan de echtgenoten de 
gemeenschappelijke nationaliteit hebben of op het grondgebied waarvan 
beiden hun gewone verblijfplaats hebben. 

65. Aangetekend zij dat het in het Verdrag gevolgde procédé doet 
denken aan dat van het Verdrag tot regeling van de conflicten tussen de 
nationale wet en de wet van de woonplaats d.d. 15 juni 1955. Voor zover 
beide betrokken Staten hetzelfde beginsel volgen, wordt dit overal in 
acht genomen; doet zich een negatief conflict voor, dan krijgt het recht 
van de woonplaats de voorrang. 

In tegenstelling tot het Verdrag van 1955 regelt dit Verdrag echter 
binnen de kring van de Verdragsluitende Staten ook het positieve 
conflict, in beginsel ten gunste van het recht van de gewone verblijf-
plaats, maar als er een verklaring is afgelegd, ten gunste van het 
nationale recht. Omdat de opvatting van de Staat van de gemeenschap-
pelijke nationaliteit aldus noodzakelijkerwijs moet worden gevolgd in alle 
andere Verdragsluitende Staten, zal er niet steeds overeenstemming zijn 
met het recht dat toepasselijk is in de niet-verdragsluitende Staat van de 
gemeenschappelijke nationaliteit of van de gewone verblijfplaats. 

66. Het volgende voorbeeld illustreert het gekozen systeem: veron-
derstel dat Spanje (een nationaliteitsland waarvan hier wordt aange-
nomen dat het de verklaring heeft afgelegd) en Denemarken (een 
domicilieland dat daarom de verklaring niet zou afleggen) het Verdrag 
hebben bekrachtigd, terwijl Italië (nationaliteitsland) het niet heeft 
bekrachtigd. Echtgenoten met de gemeenschappelijke Deense nationa-
liteit en hun gewone verblijfplaats in Italië zullen dan in alle Verdragslui-
tende Staten onderworpen zijn aan het Italiaanse recht van hun gewone 
verblijfplaats, waarbij geen rol speelt dat Italië zelf het nationaliteitsbe-
ginsel huldigt. 

Twee Spaanse echtgenoten zullen daarentegen, als gevolg van de door 
Spanje afgelegde verklaring, in alle Verdragsluitende Staten aan hun 
nationale recht onderworpen zijn, of hun gewone verblijfplaats zich nu 
bevindt in een Verdragsluitende Staat, in een niet-Verdragsluitende Staat 
met het nationaliteitsbeginsel (Italië) of in een niet-Verdragsluitende 
Staat met het domiciliebeginsel (bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland). 

Het gekozen stelsel geeft Verdragsluitende Staten die het nationali-
teitsbeginsel huldigen, niet alleen de gelegenheid om dat beginsel, dat zij 
wellicht gemeen hebben met een niet-Verdragsluitende Staat, toe te 
passen. Ook wordt de toepassing ervan in alle andere Verdragsluitende 
Staten geëerbiedigd. Zo zullen, als men de Staten uit het bovenge-
noemde voorbeeld neemt, twee Italiaanse echtgenoten die hun eerste 
gewone verblijfplaats in Spanje hebben, onderworpen zijn aan hun 
gemeenschappelijke nationale recht, niet alleen in Italië en Spanje, maar 
eveneens in Denemarken en in alle overige Verdragsluitende Staten. Dit 
zal ook het geval zijn als deze Italiaanse echtgenoten hun eerste gewone 
verblijfplaats vestigen in een andere niet-Verdragsluitende Staat die het 
nationaliteitsbeginsel aanhangt (bijvoorbeeld Tunesië), maar niet als die 
gewone verblijfplaats zich bevindt in een Staat die het woonplaatsbe-
ginsel kent (Denemarken of Nieuw-Zeeland). 
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67. Het gekozen compromis heeft weliswaar als uitgangspunt de 
gewone verblijfplaats, maar houdt in hoge mate rekening met de ziens-
wijze van de Staten die het nationaliteitsbeginsel huldigen. Het is 
namelijk de gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten, en niet 
hun gewone verblijfplaats, die bepaalt volgens welk beginsel hun 
huwelijksvermogensregime zal worden aangeknoopt. Verdragsluitende 
Staten die het nationaliteitsbeginsel aanhangen, kunnen steeds hun 
nationale recht op hun onderdanen toepassen; zij zullen het recht van de 
gewone verblijfplaats alleen moeten toepassen op onderdanen van 
andere Staten, en in de meeste gevallen zal dat recht van de gewone 
verblijfplaats hun eigen interne recht zijn. 

68. Onderdanen van Staten met het woonplaatsbeginsel worden 
overal aan het recht van de gewone verblijfplaats onderworpen, terwijl 
voorheen in bepaalde Staten het nationale recht op hen werd toegepast. 
Deze Staten zullen evenwel het beginsel dat zij vanouds huldigen, opzij 
moeten zetten ten aanzien van alle echtgenoten die de gemeenschappe-
lijke nationaliteit bezitten van Verdragsluitende Staten die de verklaring 
hebben afgelegd, en tevens hun gewone verblijfplaats op hun grond-
gebied hebben. Toch - en dat is een ander element van het compromis 
dat hierna nog besproken zal worden - worden de nadelen die aan deze 
situatie kunnen kleven, verzacht door de concessies die zijn gedaan aan 
het beginsel van de veranderlijkheid (artikel 7). 
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HOOFDSTUK IV DE ONVERANDERLIJKHEID OF DE VERAN-
DERLIJKHEID VAN DE AANKNOPING («CONFLIT MOBILE») 

A. Aard en omvang van het probleem 

69. Naast de vraag welke rol respectievelijk aan het nationaliteitsbe-
ginsel en het woonplaatsbeginsel moet worden toegekend, heeft de 
kwestie van de onveranderlijkheid of de veranderlijkheid van de objeo 
tieve aanknoping of, nauwkeuriger uitgedrukt, de vraag welke uitzonde-
ringen op de onveranderlijkheid daarvan moeten worden aangebracht, 
zowel in de Bijzondere Commissie als in de Dertiende Zitting tot zeer 
levendige discussie aanleiding gegeven. De gevonden oplossingen 
vormen een wezenlijk onderdeel van het bereikte compromis. Op enkele 
uitzonderingen na kunnen de Staten van de Conferentie worden onder-
verdeeld in twee groepen, een groep die het nationaliteitsbeginsel en 
tevens het beginsel van de onveranderlijkheid aanhangt en een groep die 
voorstander is van aanknoping aan de gewone verblijfplaats en dan ook 
de veranderlijkheid van die aanknoping. Overigens is bij de besprekingen 
het verband tussen de wederzijdse concessies ten aanzien van beide 
kwesties herhaaldelijk naar voren gebracht. 

Alvorens de door de Conferentie voor dit probleem gegeven oplos-
singen uiteen te zetten, is het nuttig in het kort aan te geven welke 
regeling op dit punt door het Verdrag wordt gegeven voor het geval dat 
de partijen het toepasselijke recht hebben gekozen of huwelijkse 
voorwaarden hebben gemaakt. Hierover bestond volledige overeen-
stemming. 

B. De oplossing voor het geval dat de partijen het op het huwelijksver-
mogensregime toepasselijke recht hebben aangewezen 

1. Onveranderlijkheid van de aanknoping tenzij partijen een nieuwe 
keuze doen. 

70. De Dertiende Zitting is zonder bezwaar akkoord gegaan met de 
oplossingen van het voorontwerp. Enerzijds blijft, wanneer de echtge-
noten een toepasselijk recht hebben aangewezen, dit recht toepasselijk 
totdat de echtgenoten anders beslissen, ongeacht of zij inmiddels niet 
meer de nationaliteit of de gewone verblijfplaats hebben op grond 
waarvan een bepaald recht kon worden gekozen. Anderzijds kunnen de 
echtgenoten hun huwelijksvermogensregime te allen tijde aan een ander 
recht onderwerpen, hetgeen tot een verandering van het regime kan 
leiden'. De tegenstanders van de «automatische veranderlijkheid», 
waarover hierna nog zal worden gesproken, dachten overigens dat deze 
mogelijkheid voldoende was om tegemoet te komen aan de bezwaren 
van een absolute onveranderlijkheid van de aanknoping, die ertoe kan 
leiden dat de echtgenoten onder de heerschappij blijven van het recht 
van een Staat waarmee zij reeds lang elke band hebben verloren. 

2. De gevolgen van een rechtskeuze staande huwelijk 

71. In het voorontwerp was niet uitdrukkelijk aangegeven of artikel 12, 
dat de gevolgen van de verandering van het toepasselijke recht 
behandelt, slechts de wijziging van de objectieve aanknoping betrof, of 
ook bedoeld was voor het geval dat de echtgenoten later door middel 
van een keuze na het huwelijk het toepasselijke recht wijzigen. De 
Bijzondere Commissie had de eerste oplossing voor ogen en daaraan is 
tijdens de Dertiende Zitting de voorkeur gegeven2. 

1 Vgl het Rapport van de Bijzondere 
Commissie, nr. 35. 72. Men was het er dus over eens dat een staande huwelijk gekozen 
1 Verslag nr 10. rechtsstelsel het totale vermogen van de echtgenoten diende te 
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beheersen. In dat opzicht is irrelevant of het eerder toepasselijke recht 
toepasselijk was op grond van een eerdere keuze, dan wel van een 
objectieve aanknoping (de tegenovergestelde oplossing prevaleert 
volgens artikel 8 bij een onvrijwillige verandering van het objectief 
toepasselijke recht). In zekere zin is het nieuwe door de echtgenoten 
aangewezen recht dus met terugwerkende kracht tot het tijdstip van het 
huwelijk toepasselijk. Een dergelijke verandering in het toepasselijke 
recht zal in geen geval de rechten van derden kunnen aantasten. 
Hetgeen uitdrukkelijk is bepaald aan het einde van artikel 8, dient a 
fortiori hier te gelden'. 

Met andere woorden: uit het feit dat de echtgenoten de moeite nemen 
een nieuw rechtsstelsel aan te wijzen, trekt men de conclusie dat zij een 
einde hebben willen maken aan het eerder toepasselijke regime. Ze 
kunnen hetzij dit eerdere regime afwikkelen, hetgeen de meest bevredi-
gende oplossing is, hetzij accepteren dat hun vermogensrechtelijke 
betrekkingen vanaf het tijdstip van het huwelijk door het nieuwe recht 
worden beheerst. Een voorstel om de mogelijkheid te bieden om alleen 
de toekomstige goederen aan het nieuwe recht te onderwerpen, is met 
een kleine meerderheid verworpen2. 

C. Huwelijkse voorwaarden in het kader van het objectief toepasselijke 
recht 

73. De Dertiende Zitting heeft de reeds in artikel 9 van het 
voorontwerp verwoorde gedachte3, dat het aangaan van huwelijkse 
voorwaarden, ook als er geen toepasselijk recht wordt aangewezen, de 
«automatische veranderlijkheid» uitsluit, overgenomen en tot algemene 
regel verheven. Zelfs wanneer de echtgenoten geen uitdrukkelijke rechts-
keuze hebben gedaan - misschien omdat zij op het tijdstip van de 
huwelijksvoltrekking door alle omstandigheden met hetzelfde land waren 
verbonden - is het wenselijk de wil die zij te kennen hebben gegeven om 
hun betrekkingen in het kader van het objectief toepasselijke recht te 
regelen, te respecteren, en is het wenselijk aan de toepassing van dit 
recht te blijven vasthouden zolang de echtgenoten niet anders hebben 
beslist. Deze oplossing is neergelegd in het begin van artikel 7, tweede 
lid. 

D. De verandering van het objectief toepasselijke recht 

1. De tegenstelling tussen de onveranderlijkheid en de veranderlijkheid 
van de aanknoping 

74. Het terrein waarop een compromis moest worden bereikt tussen 
het beginsel van de onveranderlijkheid en dat van de veranderlijkheid, is 
dus beperkt tot het geval waarin de echtgenoten noch het toepasselijke 
recht hebben aangewezen, noch huwelijkse voorwaarden hebben 
gemaakt. In het geval waarin de echtgenoten een keuze hebben gemaakt 
die alleen hun onroerend goed of bepaalde gedeelten daarvan betreft, 
hetgeen mogelijk is op grond van de artikelen 3 en 6, vierde lid, is de 
kwestie van de automatische veranderlijkheid alleen aan de orde voor het 
overige vermogen. 

1 Infra. nr. 174 
2 Verslag nr 10. 
3 Vgl het Rapport van de Bijzondere 
Commissie, nr. 40. 
4 Vgl eveneens het Rapport van de 
Bijzondere Commissie, nrs 33-34 
5 Zie ook supra, nr. 53. 

75. De argumenten die over en weer worden aangevoerd, zijn 
bekend4. Tijdens de Dertiende Zitting is met name beklemtoond dat 
veranderlijkheid wenselijk kan zijn in het geval van emigranten die zich 
definitief in een nieuw land willen vestigen, maar dat zij geen bevredi-
gende oplossing biedt in het geval van buitenlandse werknemers die in 
Europese landen verblijven en die in het algemeen uiteindelijk naar hun 
vaderland terugkeren5. 
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Tijdens de besprekingen hebben, van de 22 tot 23 vertegenwoordigde 
Staten, Egypte en 5 tot 7 Europese landen - in het algemeen nationali-
teitslanden - zich tegen elke vorm van veranderlijkheid verzet. Er waren 
telkens twee tot drie onthoudingen. Enkele landen veranderden tussen de 
eerste en tweede lezing van mening'. 

2. De overgang, na een bepaalde periode, naar het recht van de gewone 
verblijfplaats van beide echtgenoten 

76. De landen die het beginsel van volledige onveranderlijkheid 
huldigen, waren a priori tegen elke uitzondering op dit beginsel, hetgeen 
met name tot uiting kwam in het feit dat een voorstel tot afwijzing van 
elke veranderlijkheid zelfs in tweede lezing acht stemmen kreeg. Toch 
hadden de besprekingen in de Dertiende Zitting bijna uitsluitend 
betrekking op het geval van automatische veranderlijkheid bedoeld in 
artikel 7, tweede lid, onder 2, dat wil zeggen over de vervanging, na 
verloop van tijd, van het tevoren toepasselijke recht (of dat nu het 
nationale recht of het recht van de eerste gewone verblijfplaats is) door 
het recht van de nieuwe gewone verblijfplaats. Dit is een zeer hachelijk 
geval, want het is het enige waarin de verandering intreedt na verloop 
van een bepaalde termijn waarop de echtgenoten niet door een of 
andere wijziging in hun persoonlijke situatie worden geattendeerd. 
Daarentegen valt in de overige veronderstelde gevallen (zelfde lid, onder 
1 en 3) de verandering van het toepasselijke recht samen, hetzij met een 
verandering van de gewone verblijfplaats, hetzij met een verandering van 
nationaliteit, of zelfs met de verandering van beide. 

77. Na een eerste indicatieve stemming waarbij de absolute onveran-
derlijkheid werd verworpen, is aan de orde gekomen de vraag of, en 
onder welke voorwaarden het op grond van de verklaring van artikel 5 
toepasselijke nationale recht kan worden vervangen door het recht van 
de gewone verblijfplaats van beide echtgenoten. Met een grote 
meerderheid is een voorstel verworpen dat, zonder een bepaald tijds-
verloop te eisen, deze verandering beoogde te bewerkstelligen vanaf het 
tijdstip dat de echtgenoten het recht hebben zich blijvend in het land van 
hun gewone verblijfplaats te vestigen. Tegen dit voorstel is als bezwaar 
aangevoerd dat daardoor een soort vreemdelingentoezicht wordt 
ingevoerd, hetwelk per land en zelfs, binnen één en hetzelfde land, per 
categorie vreemdelingen, tot zeer verschillende oplossingen zou kunnen 
leiden. 

78. Vervolgens is, anders dan in het geval van artikel 9, onder d van 
het voorontwerp, aanvaard dat de noodzakelijke termijn om een veran-
dering tot stand te brengen, een periode van gewoon verblijf en niet van 
verblijf zonder meer moest zijn. Ter ondersteuning van deze oplossing is 
met name aangevoerd dat - afgezien van het nadeel van het hanteren 
van twee verschillende begrippen (gewoon verblijf en verblijf zonder 
meer) - het verblijf zonder meer in die zin zou kunnen worden begrepen 
dat geen enkele onderbreking van het verblijf toelaatbaar zou zijn, terwijl 
het gewone verblijf bij nu en dan voorkomende onderbrekingen blijft 
bestaan'. 

79. De discussie heeft zich vervolgens geconcentreerd op de lengte 
van de periode, met behoud van het beginsel. De Common Z.auv-Staten 
zouden een periode van drie of vijf jaar hebben gewenst, maar een 
duidelijke meerderheid was voor de oplossing die een termijn van tien 
jaar voorschrijft. De Conferentie heeft terecht geweigerd deze termijn 

' Verslag nr. 8 en de discussie over het | j j k t e s t e | | e n m e t die van artikel 5, tweede lid (vijf jaar). Omdat de 
verblijf zonder meer naar aanleiding van ... . _ . . . u u 
artikel 5. tweede lid. verslag nr 7; vgi ook periode van artikel 5 in acht moet zijn genomen alvorens een bepaald 
het Rapport van de Bijzondere Commissie. recht voor het eerst toepasselijk wordt, kan deze periode korter zijn dan 
nr 86, 106. de periode die nodig is om het reeds toepasselijke recht te wijzigen. 
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80. Als argument ten gunste van deze termijn van tien jaar, is aange-
voerd dat daardoor wordt voorkomen dat werknemers of hoger 
personeel, die voor beperkte tijd naar een ander land gaan, met een 
verandering van het huwelijksvermogensregime te maken krijgen. Er is 
met name op gewezen dat hoger personeel vaak wordt aangesteld voor 
een periode van drie jaar, die dikwijls een keer wordt verlengd. In een 
dergelijk geval zal volgens de gekozen regeling het huwelijksvermogens-
regime niet veranderen1. De periode van tien jaar wordt lang gevonden 
door immigratielanden zoals Canada en Australië, die immigranten aan 
hun interne recht willen onderwerpen en waarvoor de aanvaarding van 
een periode van vijf jaar al een grote concessie zou hebben betekend. 
Men kan daar echter tegenover stellen dat in deze landen naturalisatie, 
die ook leidt tot verandering van het toepasselijke recht (artikel 7, 
tweede lid, onder 1) op kortere termijn mogelijk is. In elk geval kunnen 
de echtgenoten, als zij dat wensen, zichzelf onmiddellijk onderwerpen 
aan het recht van hun nieuwe verblijfplaats. 

8 1 . Verder is de vraag aan de orde gekomen of de aanvangsdatum 
van de termijn van tien jaar die van het huwelijk moest zijn, dan wel het 
tijdstip daarvóór, waarop de echtgenoten hun gewone verblijfplaats in de 
desbetreffende Staat reeds hadden gevestigd. Ondanks de bezwaren van 
de landen die zich verzetten tegen een zo lange termijn, is het tijdstip 
van het huwelijk als bepalend tijdstip aanvaard. 

82. Na de lengte van de periode aldus te hebben vastgesteld, heeft de 
Dertiende Zitting vervolgens aanvaard dat het gemeenschappelijke 
nationale recht wordt vervangen door het recht van het land waar beide 
echtgenoten gedurende tien jaar hun gewone verblijf hebben2. Zij heeft 
niet vastgehouden aan het bezwaar dat het niet logisch is om toe te laten 
dat vervanging van het recht dat is aangewezen door de ene aankno-
pingsfactor (nationaliteit) plaatsvindt als gevolg van de werking van een 
andere aanknopingsfactor (gewone verblijfplaats)3. 

83. Vervolgens heeft de Dertiende Zitting bepaald dat het recht van de 
eerste gewone verblijfplaats na eenzelfde termijn van tien jaar dient te 
worden vervangen door het recht van de nieuwe gewone verblijfplaats4. 

1 Verslag nr. 8, verslag nr. 9. 
' Verslag nr. 8. 
1 Verslag nr 8 

Verslag nr. 5. vgl Verslag nr 9 
Verslag nr. 9 
Verslag nr 13 

84. Men kan zich ten slotte afvragen of verandering van het toepasse-
lijke recht na een gewoon verblijf van tien jaar is gerechtvaardigd 
wanneer zowel de Staat van de gemeenschappelijke nationaliteit als die 
van de gewone verblijfplaats het nationaliteitsbeginsel toepassen. Strikt 
logisch redenerend zou men uit de in artikel 4 aanvaarde oplossingen 
moeten concluderen dat dit niet het geval is. Inderdaad heeft, naar 
aanleiding van een opmerking van de Spaanse delegatie5 het redactie-
comité voorgesteld artikel 7, tweede lid, onder 2, eventueel met de 
volgende passage aan te vullen: «Tenzij, wanneer het gemeenschappe-
lijke nationale recht krachtens artikel 4, tweede lid, onder 1 en 2 toepas-
selijk is, deze Staat geen Verdragsluitende Staat is die de in artikel [5] 
bedoelde verklaring heeft afgelegd of een Staat is die geen partij is bij 
dit Verdrag en waarvan het internationaal privaatrecht de toepassing van 
het nationale recht voorschrijft.» De Spaanse delegatie heeft zelf 
geaarzeld, en de voorgestelde oplossing, die een extra complicatie in het 
systeem zou hebben betekend, is met een kleine meerderheid 
verworpen6. De oplossing van het Verdrag lijkt gerechtvaardigd, want 
welk beginsel van internationaal privaatrecht de Staat van de gewone 
verblijfplaats ook toepast, het feit dat genoemd verblijf tien jaar heeft 
geduurd, wijst erop dat men voldoende is ingeburgerd om het toepasse-
lijke recht te laten veranderen. Na een zo lange periode zullen de echtge-
noten - als zij zichzelf nooit zouden hebben afgevraagd welk recht op 
hun huwelijksvermogensregime toepasselijk is - waarschijnlijk even 
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verrast zijn, te constateren dat het nationale recht toepasselijk is als 
wanneer dit het recht van de gewone verblijfplaats zou zijn. 

3. De gevallen van veranderlijkheid volgens het voorontwerp en volgens 
het Verdrag 

85. Terwijl het beginsel van de onveranderlijkheid in artikel 6 van het 
voorontwerp was neergelegd en de uitzonderingen daarop in de artikelen 
7, 8 en 9, zijn in het Verdrag het beginsel van de onveranderlijkheid en 
de verschillende uitzonderingen daarop in artikel 7 opgenomen. 

In het volgende schema worden de gevallen van veranderlijkheid in de 
twee teksten met elkaar vergeleken: 

Toepasselijk recht vóór de Nieuw toepasselijk recht 
verandering 

Voorontwerp Verdrag 

1 Het gemeenschappelijke a Het recht van de Staat 
nationale recht uit hoofde van waarvan de echtgenoten de 
een verklaring van een 
Verdragsluitende Staat (of, 
wat betreft het Verdrag, 
volgens artikel 4, tweede lid, 
onder 2) 

gemeenschappelijke 
nationaliteit bezitten en 
waar zij hun gewone 
verblijfplaats hebben 

a Het recht van de Staat 
waarvan de echtgenoten 
de gemeenschappelijke 
nationaliteit bezitten en 
waar zij hun gewone 
verblijfplaats hebben 
b Het recht van de Staat 
waar de echtgenoten 
gedurende meer dan 10 
jaar na het huwelijk hun 
gewone verblijfplaats 
hebben 

2 Het gemeenschappelijke a Het nieuwe 
nationale recht bij gebreke van gemeenschappelijke 
een gewone verblijfplaats in nationale recht, omdat 
dezelfde Staat beide echtgenoten hun 

vroegere nationaliteit 
hebben verloren 

3 Het recht van de Staat waar 
beide echtgenoten hun 
gewone verblijfplaats hebben 

b Het recht van de Staat 
waar beide echtgenoten 
hun gewone verblijfplaats 
vestigen 

a Het recht van de Staat 
van de nieuwe gewone 
verblijfplaats van beide 
echtgenoten, dat tevens 
het recht is van een van 
hun gemeenschappelijke 
nationaliteiten 

b Het recht van de Staat 
van de nieuwe gewone 
verblijfplaats van beide 
echtgenoten, gedurende 
ten minste .. jaar op het 
grondgebied daarvan hun 
verblijfplaats hebben 
gehad 

b Het recht van de Staat 
waar beide echtgenoten 
hun gewone verblijfplaats 
vestigen 

a Het recht van de Staat 
van de nieuwe gewone 
verblijfplaats van beide 
echtgenoten, dat tevens 
het recht is van een van 
hun gemeenschappelijke 
nationaliteiten 

b Het recht van de Staat 
van de nieuwe gewone 
verblijfplaats van beide 
echtgenoten, wanneer 
het gewone verblijf meer 
dan 10 jaar na het 
huwelijk heeft geduurd 

86. De belangrijkste wijziging is dat in het Verdrag het oorspronkelijk 
toepasselijke gemeenschappelijke nationale recht eveneens na tien jaar 
wordt vervangen door het recht van de gewone verblijfplaats, zelfs als er 
geen enkele wijziging optreedt in de nationaliteit van de echtgenoten 
(geval 1 (b)). Anders dan in artikel 9 van het voorontwerp, wordt hier niet 
de verblijfplaats als zodanig gehanteerd om de periode van tien jaar te 
berekenen, maar wordt hier ook verwezen naar de gewone verblijfplaats, 
hetgeen een welkome vereenvoudiging betekent. 
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87. Voorts zal het gemeenschappelijke nationale recht dat overeen^ 
komstig artikel 4, tweede lid, onder 3, bij gebreke van een gewone 
verblijfplaats toepasselijk is, alleen nog wijken voor het recht van een 
land waar de echtgenoten beiden later hun gewone verblijfplaats 
vestigen. Het - niet erg vaak voorkomende - geval van artikel 8, eerste 
lid, van het voorontwerp (geval 2(a)): nieuwe gemeenschappelijke natio-
naliteit, verworven zonder dat er sprake is van een gewone verblijfplaats 
in hetzelfde land, zodat een automatische verandering uitsluitend kan 
intreden ten gunste van het recht van een nieuwe gewone verblijfplaats 
of van een gewone verblijfplaats die een gemeenschappelijke nationa-
liteit komt versterken. 

88. Het Verdrag regelt niet uitdrukkelijk het geval van de verandering 
van het recht dat wordt bepaald door de nauwste banden en dat toepas-
selijk is op grond van artikel 4, derde lid, van het Verdrag. Overwogen is 
op een gegeven moment, hier dezelfde regel te laten gelden als voor de 
vervanging van het gemeenschappelijke nationale recht dat toepasselijk 
is bij gebreke van een gemeenschappelijke gewone verblijfplaats. Deze 
gedachte heeft echter geen neerslag in de tekst gevonden.1. Het recht 
dat door de nauwste banden is bepaald, wordt zeker vervangen in de 
gevallen genoemd in artikel 7, tweede lid, onder 1 en 2, aangezien de 
hier bedoelde veranderingen plaatsvinden ongeacht het eerder toepasse-
lijke recht. Aannemelijk is echter dat bij de bepaling van het recht 
waarmee het regime de nauwste banden heeft, ook de factor tijd in 
aanmerking wordt genomen. De rechter zou met terugwerkende kracht 
tot de dag van het huwelijk het recht kunnen toepassen van een land 
waarvan beide echtgenoten de nationaliteit hebben verworven of waar ze 
hun gewone verblijfplaats hebben gevestigd, zelfs na het tijdsverloop dat 
aanvaardbaar is voor de toepasselijkheid van artikel 4, leden 1 en 2, 
onder 32. 

' Verslag nr 9 
2 Zie infra, n.. 199 
3 Verslag nr 9, verslag nr 13, verslag nr 
14. 
4 Zie supra, nr. 73. 

4. Schrapping van de bepaling op grond waarvan een echtgenoot kon 
bepalen dat het eerder toepasselijke recht gehandhaafd bleef. 

89. Artikel 10 van het voorontwerp kreeg niet veel bijval. Volgens deze 
bepaling kon een van de echtgenoten bepalen dat het eerder toepasse-
lijke recht zou worden gehandhaafd en dus de automatische verandering 
ervan voorkomen, door de andere echtgenoot in kennis te stellen van een 
hiertoe strekkende verklaring. Deze bepaling, die eerst met een kleine 
meerderheid was aangenomen, is na heropening van de discussie 
geschrapt, met name omdat het zeer moeilijk is gebleken, bevredigende 
vormregels op te stellen voor de door een van de echtgenoten af te 
leggen verklaring3. 

Wellicht heeft de Conferentie de betekenis van de schrapping van 
artikel 10 van het voorontwerp niet helemaal kunnen doorzien. Volgens 
deze bepaling had één echtgenoot namelijk de bevoegdheid de «automa-
tische veranderlijkheid» te voorkomen. Uiteraard zouden dan ook de 
beide echtgenoten samen hebben kunnen afspreken het eerder toepas-
selijke recht te handhaven. Hebben de echtgenoten volgens de huidige 
tekst nog steeds de mogelijkheid gezamenlijk de «automatische» veran-
dering van het toepasselijke recht te voorkomen? - Ze kunnen dat doen 
door, in het kader van het vóór de verandering objectief toepasselijke 
recht, huwelijkse voorwaarden te maken als gevolg waarvan dat recht 
toepasselijk blijft4. Deze mogelijkheid bestaat echter niet wanneer het 
toepasselijke interne recht verbiedt staande huwelijk huwelijkse 
voorwaarden te maken. Bovendien lijkt artikel 6, door te bepalen dat «de 
echtgenoten tijdens hun huwelijk hun huwelijksvermogensregime kunnen 
onderwerpen aan een ander intern recht dan het recht dat tot dusver van 
toepassing was», de aanwijzing van het objectief toepasselijke recht te 
verbieden. Toch zou een zodanige aanwijzing aan dat recht het karakter 
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verlenen van een door partijen gekozen recht en het onveranderlijk 
maken. In bepaalde gevallen zouden de echtgenoten, onmiddellijk na de 
«automatische» verandering, het eerder toepasselijke recht kunnen 
aanwijzen, maar deze uitweg is alleen mogelijk als er op dat tijdstip nog 
aanknopingspunten bestaan op grond waarvan het genoemde recht kan 
worden aangewezen. Dat is bijvoorbeeld niet het geval als het gaat om 
het recht van een eerdere gewone verblijfplaats. 

Anderzijds moet worden erkend dat het in overeenstemming zou zijn 
met het grote belang dat door het Verdrag wordt toegekend aan de 
gemeenschappelijke wil van de echtgenoten, om hen in de gelegenheid 
te stellen overeen te komen het eerder, op grond van een objectief 
criterium, toepasselijke recht te handhaven. Hoe kan dit resultaat worden 
bereikt? Het lijkt ons toe dat men, aan de hand van een a 
forf/'or/redenering, staande zou kunnen houden dat wanneer echtge-
noten te allen tijde een nieuw rechtsstelsel mogen kiezen, er des te meer 
reden is om hen in de gelegenheid te stellen, de toepasselijkheid van het 
reeds toepasselijke recht door een expliciete, de veranderlijkheid uitslui-
tende keuze, te bevestigen. Dit argument wordt versterkt door de rol die 
in het Verdrag aan huwelijkse voorwaarden wordt toegekend. Het enkele 
bestaan daarvan, ook al zijn ze gemaakt op een moment dat er nog geen 
enkel internationaal element was, voorkomt veranderlijkheid.1 Dit is, 
dunkt ons, een extra reden om dit soort gevolg te verbinden aan de wens 
een bepaald recht van toepassing te doen zijn. Wij denken dan ook dat, 
bijvoorbeeld, Nederlandse echtgenoten die zijn onderworpen aan de 
algehele gemeenschap van goederen naar Nederlands recht - dat wil 
zeggen het nationale recht en het recht van de gewone verblijfplaats op 
het moment van de huwelijksvoltrekking - en die later hun gewone 
verblijfplaats in Canada hebben gevestigd, een dreigende verandering 
van het toepasselijke recht (die zou kunnen voortvloeien uit de 
verwerving van de Canadese nationaliteit of uit het aflopen van de 
termijn van tien jaar van artikel 7, tweede lid, onder 2) kunnen 
voorkomen door de toepasselijkheid van het Nederlandse recht in een 
uitdrukkelijke verklaring te bevestigen. 

5. De gevolgen van de verandering van het objectief toepasselijke recht 

90. Een van de bezwaren die zijn aangevoerd tegen de «automa-
tische» verandering van het toepasselijke recht, was dat de in de tijd 
opeenvolgende toepassing van twee verschillende rechtsstelsels op het 
huwelijksvermogensregime van dezelfde echtgenoten tot grote moeilijk-
heden leidt. Met name is naar voren gebracht dat bij wijzigingen in het 
huwelijksvermogensrecht in interne wetgevingen vaak zeer complexe 
overgangsregelingen noodzakelijk zijn geweest. Zo is het voorbeeld 
genoemd van een onroerend goed dat door de man alleen is gekocht op 
een moment waarop de echtgenoten leven in gemeenschap van 
goederen. Als nu later een nieuw rechtsstelsel van toepassing wordt, dat 
als wettelijk regime de scheiding van goederen kent, moet dan dit 
onroerend goed als eigendom van de man alleen beschouwd worden? De 
Conferentie was van mening dat dat niet het geval behoort te zijn. 

9 1 . De Dertiende Zitting is verder geconfronteerd met een aantal 
voorstellen tot wijziging van de regel van artikel 12, dat artikel 8 van het 
Verdrag zou worden. Volgens een later ingetrokken voorstel1, zou het 
nieuwe recht toepasselijk moeten zijn, onverminderd de rechten die door 
de echtgenoten en derden onder het vorige regime zijn verkregen. In de 
Bijzondere Commissie was reeds onderkend dat het gebruik van de term 

Zie suora nr 73 «verkregen rechten» tot extra misverstanden aanleiding zou geven.2 

Werkdocument nr 4 1 . 
Rapport van de Bijzondere Commissie, 92. Een ander voorstel strekte tot omkering van de regeling van artikel 

8. Het nieuwe recht zou volgens dit voorstel van toepassing moeten zijn nr 112 
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op het gehele vermogen, maar de echtgenoten zouden de gevolgen 
ervan tot de later verworven goederen kunnen beperken. 

Eén echtgenoot zou zelfs de handhaving van de toepasselijkheid van 
het vroegere recht op de vóór de verandering verworven goederen 
kunnen eisen. Deze oplossing kreeg een zekere bijval, maar ook veel 
kritiek. Met name is als bezwaar aangevoerd dat zij geen rekening houdt 
met de aansprakelijkheid van de echtgenoten voor onder het eerdere 
regime aangegane schulden.1 Ook is naar voren gebracht dat de echtge-
noten, en a fortiori derden, niet moeten worden verrast door wijzigingen 
in bestaande situaties die zich buiten hun weten voltrekken.2 

93. Een derde voorstel strekte tot het schrappen van de volgende 
passage in het eerste lid van het huidige artikel 8: «en het vermogen dat 
vóór die wijziging aan de echtgenoten toebehoorde, is niet onderworpen 
aan het voortaan toepasselijke recht».3 Volgens dit voorstel behoren de 
vragen die rijzen door de overgang van het oude naar het nieuwe recht, 
niet tot het internationaal privaatrecht, maar moeten zij worden opgelost 
aan de hand van de materiële bepalingen van het nieuw toepasselijke 
recht. Dat recht zou moeten bepalen welk lot op het tijdstip van de 
verandering precies beschoren is aan het vermogen van de echtgenoten 
en aan de schulden die zij eventueel hebben gemaakt. Hiertegenover is 
gesteld dat de verandering van het toepasselijke recht niet geheel 
hetzelfde probleem is als dat van de overgang van het ene regime naar 
het andere binnen hetzelfde rechtsstelsel; eveneens is aangevoerd dat 
de interne rechtsstelsels mogelijk geen regels bevatten die een oplossing 
kunnen geven. 

94. Uiteindelijk zijn al deze voorstellen verworpen. De regeling van 
artikel 8, die gelijk is aan die van artikel 12 van het voorontwerp 
(behoudens enkele redactionele veranderingen in de Engelse tekst) is, zo 
niet als de beste, dan toch als de minst slechte oplossing beschouwd. 

Het lijkt namelijk onmogelijk bepalingen te formuleren die een 
afdoende regeling geven voor alle mogelijke combinaties van huwelijks-
vermogensregimes die kunnen voortvloeien uit de opeenvolgende 
toepassing van twee verschillende rechtsstelsels. De rechter zal voor 
ieder afzonderlijk geval een bevredigende oplossing moeten vinden. 

95. De grootste problemen zullen zich voordoen met betrekking tot de 
zaaksvervanging, en de consequenties van de verwerving of 
vervreemding van goederen, die plaats hebben gevonden onder de 
heerschappij van opeenvolgende rechtsstelsels, zullen niet steeds 
gemakkelijk te achterhalen zijn. Vermeld zij evenwel dat soortgelijke 
moeilijkheden kunnen rijzen wanneer de echtgenoten binnen hetzelfde 
recht onder verschillende regimes hebben geleefd, en het er om gaat te 
bepalen wat over verschillende periodes de inbreng van de echtgenoten 
is geweest, welke zaken zij buiten gemeenschap hebben gehouden en 
welke zaken zij hebben verworven. 

96. Ten slotte zij opgemerkt dat in eenvoudige gevallen waar maar 
weinig vermogen aanwezig is, de afwikkeling waarschijnlijk overeen-
komstig het laatst toepasselijke recht zal geschieden. In de meer belang-
rijke gevallen is te hopen dat steeds meer gebruik zal worden gemaakt 
van de mogelijkheid om het toepasselijke recht aan te wijzen, of althans 
van de in artikel 8, tweede lid, gegeven mogelijkheid. Het is overigens 
denkbaar dat, wanneer de echtgenoten het probleem van het huwelijks-
vermogensregime eenmaal onder ogen zien, zij er liever toe zullen 
overgaan het toepasselijke recht aan te wijzen of huwelijkse 

' Werkdocument nr 37, verslaq nr 10 • » , _, • • , , 
' vgi Rapport van de Bijzondere voorwaarden te maken dan zich zonder meer te onderwerpen aan het 
Commissie, nrs. 41-42. door artikel 8, tweede lid, aangewezen nieuwe recht. 
1 Werkdocument nr 3, verslag nr 10 
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HOOFDSTUK V DE RECHTSBETREKKINGEN MET DERDEN 

1. De toepassing van het op grond van het Verdrag toepasselijke recht 
op rechtsbetrekkingen met derden 

97. Artikel 13 van het voorontwerp liet de kwestie van de derdenbe-
scherming geheel aan de Verdragsluitende Staten zelf over. Het ging er 
stilzwijgend vanuit dat het in het Verdrag opgenomen recht eveneens 
van toepassing is op de betrekkingen met derden.1 

98. Dit probleem is tijdens de Dertiende Zitting uitvoerig besproken. 
Ook is erop gewezen dat een zeker verband bestaat tussen dit probleem 
en de kwestie van de onveranderlijkheid van de aanknopingsfactor en de 
uitzonderingen op dat beginsel. Hoe minder het toepasselijke recht aan 
verandering onderhevig is, hoe meer gevallen er zijn waarin de echtge-
noten niet onderworpen zijn aan het recht van de gewone verblijfplaats. 
Dit maakt derdenbescherming noodzakelijker. Dit is zeer goed ingezien 
door bepaalde delegaties die, omdat ze afkerig waren van uitzonderingen 
op de onveranderlijkheid, ervoor hebben gepleit deze uitzonderingen 
minder noodzakelijk te maken door de toepassing van het op grond van 
het Verdrag bepaalde recht te beperken tot de betrekkingen tussen 
echtgenoten. 

99. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat het probleem van de 
derdenbescherming - wat het theoretische belang ervan ook mag zijn -
zich, te oordelen naar de schaarse gepubliceerde rechterlijke beslis-
singen, in de praktijk niet vaak lijkt voor te doen. Misschien komt dat 
doordat degenen die een echtgenoot krediet geven, meestal ook eisen 
dat de andere echtgenoot zich mede verbindt, zodat men zich niet meer 
hoeft te verdiepen in de vraag naar de invloed van het huwelijksvermo-
gensregime op de beschikkingsbevoegdheid van een echtgenoot en op 
de mate waarin de ene echtgenoot met zijn vermogen aansprakelijk is 
voor de schulden van de andere echtgenoot. 

100. Tijdens de Dertiende Zitting is aan het begin van de besprekingen 
voorgesteld de betrekkingen met derden uit te sluiten door schrapping 
van artikel 13 en door een aanvulling van artikel 1.2 Evenwel is toen 
besloten bij de bestudering van de artikelen van het voorontwerp uit te 
gaan van de veronderstelling dat deze ook de betrekkingen met derden 
betroffen. 

101. Tegen de gedachte om de betrekkingen met derden geheel uit te 
sluiten, is met name het bezwaar gemaakt dat hiermee niet alle 
problemen van de derdenbescherming zijn opgelost en dat afbakenings-
problemen ontstaan tussen verschillende toepasselijke rechtsstelsels.3 

Bovendien is erop gewezen dat een dergelijke uitsluiting de Staten ertoe 
zou verplichten voor alle vragen die zich voordoen in de betrekkingen 
tussen echtgenoten en derden, terug te vallen op hun oude conflict-
regels. 

2. Gevallen waarin het recht dat volgens het Verdrag toepasselijk is, niet 
van toepassing is op derden 

102. Tegenover de voorstellen tot uitsluiting van de betrekkingen met 
derden zijn dan ook diverse oplossingen gesteld, die zijn gecombineerd 
en uiteindelijk hebben geleid tot de huidige tekst van artikel 9. Deze is in 

nrs^Tn7-"23 B ' 'zondere C o m m i s s i e ' beginsel met een grote meerderheid aangenomen, nadat het voorstel om 
2 Verslag nr. 3. de betrekkingen met derden niet aan de regels van het Verarag te onder-
3 Zie met name verslag nr 11 „ werpen, met een zeer kleine meerderheid definitief was verworpen. 
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103. Geleidelijk is men gekomen tot oplossingen die hierin bestaan 
dat iedere Verdragsluitende Staat maatregelen ter bescherming van 
derden kan nemen, hetzij wanneer een echtgenoot of de derde zijn 
gewone verblijfplaats op het grondgebied van die Staat heeft, hetzij 
wanneer een onroerend goed, dat deel uitmaakt van het huwelijksvermo-
gensregime, daar is gelegen. Ook zijn er alternatieve voorwaarden 
vastgesteld, waaraan een Staat de toepasselijkheid van het recht dat het 
huwelijksvermogensregime beheerst, kan onderwerpen: ofwel de inacht-
neming van registratie- of publikatieformaliteiten, ofwel het ontbreken 
van goede trouw bij de derde. Een Staat kan de toepasselijkheid van het 
recht van het regime echter niet onderwerpen aan meer beperkende of 
aan andere voorwaarden dan de in artikel 9 genoemde. 

Wat de publikatie betreft, is gewezen op de moeilijkheden waarvoor 
sommige bondsstaten zoals de Verenigde Staten of Australië staan, maar 
daarop is geantwoord dat de publikatie als bedoeld in artikel 9 zeer 
uiteenlopende vormen kan aannemen, niet alleen die van inschrijving in 
een officieel register. 

104. Ten slotte is beslist dat de regel slechts ten gunste van derden 
geldt en dat het hun blijft vrijstaan een beroep te doen op het recht dat 
op het huwelijksvermogensregime toepasselijk is, wanneer dit gunstiger 
voor hen is. 

105. De aangenomen regeling is zeer soepel. Besloten is dat onder 
«recht van een Verdragsluitende Staat» zowel de wetgeving als de recht-
spraak kan worden verstaan. Voorts zijn daaronder andere rechtsbronnen 
begrepen, bijvoorbeeld de eventueel ingevolge artikel 9, vierde lid, in de 
goedkeuringswet op te nemen bepalingen. 

106. De Staten blijven dus tamelijk vrij om beschermende maatre-
gelen te nemen of het zonder zodanige maatregelen te stellen. 
Bovendien zullen de door een Staat hiertoe genomen maatregelen 
slechts door de eigen rechterlijke instanties kunnen worden toegepast. 
Uitdrukkelijk is vastgesteld dat de andere Staten niet gehouden zijn 
dergelijke bepalingen in acht te nemen. Hieruit volgt dat de echtgenoten 
in hun betrekkingen met derden, afhankelijk van het forum, zullen 
worden geconfronteerd met de toepassing van verschillende regels. 
Denkbaar is dat sommige Staten de eenmaking van het internationaal 
privaatrecht willen uitbreiden tot deze kwestie. 
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HOOFDSTUK VI - DE AANBEVELING MET BETREKKING TOT DE 
VOORLICHTING VAN ECHTGENOTEN 

107. De bepalingen van het Verdrag, in het bijzonder de mogelijkheid 
die echtgenoten wordt geboden om zelf het op hun huwelijksvermogens-
regime toepasselijke recht te kiezen, kunnen pas volledig effect hebben 
wanneer zij bij het publiek bekend zijn. 

De Conferentie heeft het belang van voorlichting van het publiek 
onderkend, maar zij heeft zich ook rekenschap gegeven van de 
praktische moeilijkheden die zich daarbij zullen voordoen. Zij heeft het 
Verdrag dan ook niet willen belasten met een bepaling op dit punt, maar 
heeft volstaan met het formuleren van een aan de Staten gerichte aanbe-
veling, welke in de Slotakte is opgenomen.' 

Opgemerkt dient te worden dat met het oog op de verspreiding van 
deze informatie nationale en internationale beroepsorganisaties, zoals de 
Union internationale du Notariat latin bijzonder nuttig werk kunnen 
verrichten. 

108. De aanbeveling van de Conferentie is opgenomen in de volgende 
tekst, die in hoofdzaak gelijk luidt aan die welke door de Bijzondere 
Commissie is voorgesteld (Slotakte van de Dertiende Zitting, D, 2): 

De Staten Partij bij het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op 
het huwelijksvermogensregime, wordt aanbevolen passende maatregelen 
te nemen om het publiek voor te lichten, in het bijzonder personen die op 
hun grondgebied trouwen, die daar hun gewone verblijfplaats vestigen of 
die daaruit vertrekken: 

a. over de mogelijkheid die de echtgenoten hebben om binnen 
bepaalde grenzen en met inachtneming van bepaalde vormvoorschriften, 
het recht aan te wijzen dat toepasselijk is op hun huwelijksvermogens-
regime in zijn geheel, dan wel alleen wat betreft het onroerend goed; 

b. over het op het huwelijksvermogensregime toepasselijke recht bij 
gebreke van een rechtskeuze door de echtgenoten, en over het feit dat 
dat recht in bepaalde omstandigheden kan veranderen; 

c. over de mogelijkheid die de echtgenoten, in geval van verandering 
van het toepasselijke recht, hebben om hun gehele vermogen aan het 
nieuwe recht te onderwerpen. 

1 Zie het Rapport van de Bijzondere 
Commissie, nrs. 50-53 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 272 (R 1378), nr. 3 38 



Tweede deel - Artikelsgewijs commentaar op het Verdrag 

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VERDRAG 

109. Het eerste hoofdstuk omschrijft het materiële toepassingsgebied 
en het «universele karakter» van het Verdrag. Daarnaast hebben nog 
andere bepalingen betrekking op het toepassingsgebied van het Verdrag, 
zoals artikel 20, waarin de verhouding tot andere verdragen wordt 
geregeld, en artikel 21 , dat de toepasselijkheid in de tijd bepaalt. De 
artikelen 16 t/m 19 en de slotbepalingen van de artikelen 24 t/m 26 
regelen ten slotte in verschillende opzichten de toepassing van het 
Verdrag in gevallen waarbij Staten met een niet-geünificeerd rechts-
stelsel betrokken zijn. 

Artikel 1 - Het toepassingsgebied ratione materiae 

1. Algemene opmerkingen 

110. In het eerste lid is het beginsel neergelegd dat het verdrag het 
op huwelijksvermogensregimes toepasselijke recht bepaalt en dus noch 
de rechtsmacht, noch de erkenning en de tenuitvoerlegging van buiten-
landse beslissingen regelt. 

111. Het is van belang er bij voorbaat op te wijzen dat het recht dat 
op grond van het Verdrag toepasselijk is, zowel de betrekkingen tussen 
echtgenoten (het interne regime) als de betrekkingen tussen de echtge-
noten en derden beheerst: dit laatste is in artikel 9 bepaald. Ten slotte 
beheerst het Verdrag ook de vorm van huwelijkse voorwaarden (artikel 
12). 

1 Zie artikel 5 van het Verdrag nopens de op 
de internationale koop van roerende licha 
melijke zaken toepasselijke wet d.d. 1 5 juni 
1955 
2 Zie het Rapport van de Bijzondere 
Commissie, nr 68 

112. In het tweede lid wordt, volgens een beproefd concept', bepaald 
dat het Verdrag niet van toepassing is op bepaalde kwesties waarover 
men van mening kan verschillen. 

2. Het begrip huwelijksvermogensregimes 

113. In het algemeen wordt aangenomen dat termen die in een inter-
nationale overeenkomst voorkomen, op autonome, op het Verdrag toege-
sneden wijze, moeten worden geïnterpreteerd, zo nodig op een manier 
die afwijkt van de begrippen die gangbaar zijn in de Verdragsluitende 
Staten. Op dit beginsel is door verscheidene gedelegeerden sterk de 
nadruk gelegd. De Conferentie heeft zich echter rekenschap gegeven van 
de verscheidenheid van regels die in de huidige positieve rechtsstelsels 
het huwelijksvermogensregime beheersen en beseft dat bepaalde 
kwesties in sommige landen wel en in andere niet onder het huwelijks-
vermogensrecht vallen; het was dus duidelijk dat er onvermijdelijk een 
grijze zone zou overblijven die nu eens in het huwelijksvermogensregime 
en dan weer in een andere rechtscategorie zou worden ondergebracht. 
Zo maken de regels over de bijdragen van de echtgenoten aan de 
huishoudkosten, over de echtelijke woning, over de bevoegdheid als 
vertegenwoordiger op te treden e.d. in sommige landen deel uit van het 
huwelijksvermogensregime, terwijl ze elders deel uitmaken van het 
régime primaire, dat de voorrang heeft boven het eigenlijke huwelijksver-
mogensregime.2 

3. De uitsluitingen van het tweede lid 

114. Uiteraard heeft het tweede lid geen uitputtend karakter en wil het 
slechts de aandacht vestigen op drie punten ten aanzien waarvan men 
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geneigd zou zijn ze, bij gebreke van nadere aanwijzingen, aan het op het 
huwelijksvermogensregime toepasselijke recht te onderwerpen. 

1 Verdrag nopens de wet welke op alimen-
tatieverplichtingen jegens kinderen toepas-
selijk is d.d 24 oktober 1 956; Verdrag over 
de wet die van toepassing is op de onder-
houdsverplichtingen d d. 2 oktober 1973 
2 Zie Verslag nr. 2. In dit verband kan men 
als voorbeeld van een instituut dat buiten de 
bepalingen van het Verdrag valt, noemen de 
bevoegdheid die de Australische Family 
Law Act 1975 de rechter geeft om in geval 
van echtscheiding ot van een rechtsvor-
dering tot nietigverklaring van het huwelijk, 
bepaalde eigendomsrechten aan een van de 
echtgenoten over te dragen ter verzekering 
van diens onderhoud en van het onderhoud 
van de kinderen die hem zijn toegewezen 
3 Zie supra, nrs 17-18. 

Er doen zich nog andere afbakeningskwesties voor. Zo zal de lex rei 
sitae van onroerend goed bij eigendomsoverdracht zeker prevaleren 
boven het recht van het regime. De echtgenoten kunnen bijvoorbeeld 
een derde geen rechten ontleend aan een huwelijksvermogensregime 
tegenwerpen, die in strijd zijn met de inschrijving in een kadastraal 
register waarop het publiek kan vertrouwen. Daarentegen is aanvaard dat 
het op het huwelijksvermogensregiome toepasselijke recht de 
verhouding tussen dit regime en giften of vennootschappen tussen de 
echtgenoten regelt. 

a. 1: onderhoudsverplichtingen tussen de echtgenoten 

115. Uitsluiting van deze onderhoudsverplichtingen was reeds daarom 
noodzakelijk omdat deze worden beheerst door de Haagse Verdragen 
inzake onderhoudsverplichtingen1. Meer in het algemeen lijken de 
voorschriften van het recht dat de onderhoudsverplichtingen beheerst, te 
moeten prevaleren boven die van het op het huwelijksvermogensregime 
toepasselijke recht. Dat geldt in elk geval voor zover zij verderreikende 
verplichtingen behelzen.2 

b. 2. erfrechtelijke aanspraken van de langstlevende echtgenoot 

116. Het Verdrag noemt hier ongetwijfeld de belangrijkste categorie 
van rechten die voor iemand voortvloeien uit het overlijden van zijn 
echtgenoot, welke categorie niet valt onder het op grond van het Verdrag 
op het huwelijksvermogensregime toepasselijke recht. Ook deze 
uitsluiting is bij wijze van voorbeeld gegeven: in geen geval kan men er a 
contrario uit afleiden dat de overige uit het overlijden voortvloeiende 
rechten noodzakelijkerwijze binnen het gebied van het Verdrag vallen.3 

c. 3: de handelingsbekwaamheid van de echtgenoten 

117. Het leek raadzaam kwesties van handelingsbekwaamheid in het 
algemeen uit te sluiten van toepassing van het Verdrag. In de eerste 
plaats denke men aan de beperkingen die volgens sommige rechts-
stelsels aan de handelingsbekwaamheid van de gehuwde vrouw worden 
gesteld. Hoewel bepalingen die voorzien in volledige handelingsonbe-
kwaamheid van de gehuwde vrouw en de maritale macht in de meeste 
wetgevingen zijn verdwenen, zijn bepaalde regels blijven bestaan, zoals 
het verbod zich borg te stellen ten behoeve van de man («Velleïaanse 
onbekwaamheid») en het vereiste van de toestemming van de man voor 
de uitoefening van een beroep. In de meeste stelsels van internationaal 
privaatrecht worden dergelijke kwesties geacht te behoren tot de 
bekwaamheid in het algemeen of tot de persoonlijke gevolgen van het 
huwelijk. Soms worden zij onderworpen aan het recht dat toepasselijk is 
op de door de vrouw gepasseerde akte. Zelfs bij gebreke van de in artikel 
1 aangebrachte verduidelijking vallen zij dus buiten het gebied van het 
Verdrag, omdat ze worden geacht niet tot het huwelijksvermogensregime 
te behoren. 

1 18. Anderzijds dient erop te worden gewezen dat de beschikkingsbe-
voegdheid van de respectieve echtgenoten over hun vermogen, zowel 
onderling als jegens derden, een van de belangrijkste aspecten van het 
huwelijksvermogensregime is. Deze bevoegdheid kan niet als een 
kwestie van bekwaamheid worden gekwalificeerd en buiten het gebied 
van het op het huwelijksvermogensregime toepasselijke recht worden 
gehouden. 
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119. Met de uitsluiting onder 3 wordt in feite beoogd aan te geven dat 
het Verdrag er niet toe verplicht het recht dat het aanwijst toe te passen 
op de bekwaamheid van echtgenoten om huwelijkse voorwaarden te 
maken en ook niet om het op het huwelijksvermogensregime toepasse-
lijke recht te kiezen. In de landen waar deze kwesties onderworpen zijn 
aan het recht dat de bekwaamheid in het algemeen beheerst, is het ook 
dat recht dat bepaalt of de aanstaande echtgenoten meerderjarig zijn en, 
wanneer dat niet het geval is, wie mede moet optreden bij het maken 
van huwelijkse voorwaarden of bij de aanwijzing van het toepasselijke 
recht; dat recht bepaalt bovendien of het huwelijk meerderjarigheid tot 
gevolg heeft e.d. In de landen die echter op de handelingsbekwaamheid 
het recht dat de huwelijkse voorwaarden beheerst, toepassen, zal de 
handelingsbekwaamheid worden beheerst door het op grond van het 
Verdrag aangewezen recht. 

De huwelijkse voorwaarden zullen bovendien onderworpen zijn aan de 
regels van het recht dat het regime beheerst, voor wat bijvoorbeeld 
betreft de vraag of zij na het huwelijk kunnen worden gemaakt. De in de 
artikelen 3 en 6 gegeven bevoegdheid een toepasselijk recht aan te 
wijzen, kan echter uitsluitend onderhevig zijn aan beperkingen die voort-
vloeien uit het ontbreken van bekwaamheid in het algemeen. Deze 
bevoegdheid vloeit immers voort uit de conflictregel van het Verdrag. 
Hierop kan geen inbreuk worden gemaakt door bijzondere beperkingen 
ten aanzien van de bekwaamheid van een echtgenoot of door bepalingen 
die bijvoorbeeld een door de rechter of de overheid verleende 
vergunning voorschrijven voor het maken van huwelijkse voorwaarden 
staande huwelijk. Ter voorkoming van enig misverstand dient hier te 
worden aangetekend dat artikel 10 de kwestie regelt van de wilsovereen-
stemming van de echtgenoten inzake de keuze van het toepasselijke 
recht. 

Artikel 2 - Algemene toepassing van de verdragsregels 

120. Deze bepaling drukt de «universele» toepasselijkheid van het 
Verdrag uit. Zij houdt in dat de conflictregels van het Verdrag volledig en 
in alle gevallen in de plaats treden van de eigen conflictregels van de 
Verdragsluitende Staten met betrekking tot het huwelijksvermogens-
regime. Het doet er niet toe of de echtgenoten zelf dan wel het op hun 
huwelijksvermogensregime toepasselijke recht verbonden zijn met de 
Staat van het forum of met een andere Staat Partij bij het Verdrag. Om 
het Verdrag toe te passen, is het dus niet noodzakelijk te weten welke de 
andere Verdragsluitende Staten zijn, behalve echter voor zover het 
betreft de verplichting gevolg te geven aan een op grond van artikel 5 
afgelegde verklaring. De enige gevallen waarop de conflictregels van het 
Verdrag niet van toepassing zijn, zijn die welke onder een ander verdrag 
vallen dat op grond van artikel 20 is uitgezonderd. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 272 (R 1378), nr. 3 41 



HOOFDSTUK II - HET TOEPASSELIJKE RECHT 

121. Dit hoofdstuk bevat de conflictregels van het Verdrag. Met het 
oog op de toepassing ervan zij hier de aandacht gevestigd op artikel 1 5, 
dat het begrip «gemeenschappelijke nationaliteit» omschrijft, en, 
wanneer het een Staat met een niet-geünificeerd rechtsstelsel betreft, de 
artikelen 16-19. Achtereenvolgens worden behandeld de subjectieve 
aanknoping (artikelen 3 en 6), de objectieve aanknoping (artikelen 4 en 
5), de veranderlijkheid van laatstgenoemde aanknoping en de gevolgen 
van deze veranderlijkheid (artikelen 7 en 8), de betrekkingen met derden 
(artikel 9), en vervolgens de eisen die aan de keuze van het toepasselijke 
recht kunnen worden gesteld, de vorm van die keuze en de vorm van de 
overeenkomst van huwelijkse voorwaarden (artikelen 10-13) en ten 
slotte de bepaling inzake de openbare orde (artikel 14). 

Artikelen 3 en 6 - De subjectieve aanknoping 

1. Algemene opmerkingen 

122. Het is goed er nog eens op te wijzen dat de belangrijkste 
vernieuwing die het Verdrag brengt, hierin bestaat dat de partijen in het 
algemeen het op hun huwelijksvermogensregime toepasselijke recht 
kunnen kiezen, een beginsel dat door de delegaties met algemene 
stemmen is aanvaard.1 Deze keuze kan echter niet, zoals bij contracten, 
uit een onbeperkt aantal rechtsstelsels worden gemaakt, maar zij is 
beperkt tot een bepaald - weliswaar tamelijk groot - aantal rechts-
stelsels, waarmee objectieve banden bestaan. 

123. Het Verdrag huldigt het beginsel van de eenheid van het 
huwelijksvermogensregime, zoals blijkt uit het derde lid van de artikelen 
3 en 6. De echtgenoten kunnen niet een toepasselijk recht kiezen voor 
slechts een gedeelte van hun vermogen, noch in het geval van artikel 6, 
alleen voor het vermogen dat zij in de toekomst zullen verwerven. Wat 
gebeurt er als echtgenoten, in strijd met de bepaling van artikel 11, het 
toepasselijke recht aanwijzen voor slechts een gedeelte van hun 
vermogen, of twee of meer toepasselijke rechtsstelsels aanwijzen voor 
verschillende gedeelten van hun vermogen (steeds met behoud van de 
mogelijkheid voor het onroerend goed de lex rei sitae te kiezen)? In zo'n 
geval zal de rechter, overeenkomstig de algemene beginselen inzake 
interpretatie, naar een oplossing moeten zoeken die datgene wat partijen 
hebben gewild, zo dicht mogelijk benadert. Toelaatbaar lijkt bijvoorbeeld 
dat een aanwijzing van het toepasselijke recht voor het grootste gedeelte 
van het vermogen wordt geacht zich tot het gehele vermogen uit te 
strekken. Een in huwelijkse voorwaarden overeengekomen aanwijzing van 
het toepasselijke recht zou, binnen de grenzen van het objectief toepas-
selijke recht, overeind kunnen worden gehouden, zelfs indien de keuze 
van de partijen als nietig zou worden aangemerkt. 

124. Voor onroerend goed is in het vierde lid van de artikelen 3 en 6 
een belangrijke uitzondering op dit beginsel gemaakt. De echtgenoten 
hebben de mogelijkheid een bepaald onroerend goed, of al hun onroe-
rende goederen, zelfs die welke zij eventueel in de toekomst zullen 
verwerven, te onderwerpen aan het recht van de plaats waar elk van 
deze onroerende goederen is gelegen. De echtgenoten hebben deze 
mogelijkheid ook indien zij een rechtsstelsel hebben aangewezen dat hun 
totale vermogen beheerst, of hun vermogen, voor zover dat niet 
onroerend is, door het objectief toepasselijke recht laten beheersen. 

Maken de echtgenoten van deze mogelijkheid gebruik, dan is er sprake 
van een splitsing in verschillende van elkaar onafhankelijke regimes. Bij 

1 Zie supra, nrs. 31-33. de afwikkeling van een van deze regimes kan niet systematisch worden 
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overgegaan tot verrekeningen tussen de echtgenoten in verband met de 
afwikkeling van een ander regime. Maar in bepaalde gevallen zal de 
inbreuk op het beginsel van de eenheid tot problemen leiden, die moeten 
worden opgelost door de toepasselijke rechtsstelsels aan te passen.' 

125. De aan de echtgenoten gegeven mogelijkheid om het toepasse-
lijke recht te kiezen, kent geen enkele beperking in de t i jd; zij kunnen 
deze keuze zowel vóór de huwelijksvoltrekking (artikel 3) als op elk 
moment daarna doen (artikel 6). Het aangewezen recht is toepasselijk 
zolang de echtgenoten geen ander recht aanwijzen. 

De subjectieve aanknoping is dus onveranderlijk in die zin dat het 
toepasselijke recht nimmer verandert door wijziging van objectieve 
aanknopingspunten (gewone verblijfplaats, nationaliteit), doch tegelij-
kertijd veranderlijk, omdat de echtgenoten te allen tijde een ander recht 
kunnen aanwijzen dat hun huwelijksvermogensregime voortaan zal 
beheersen. 

126. Ten slotte zij opgemerkt dat de artikelen 16-19 moeten worden 
geraadpleegd in de gevallen waarin het recht van een Staat met een 
niet-geünificeerd rechtsstelsel het huwelijksvermogensregime moet 
beheersen. 

2. De afbakening van het toepassingsgebied van de artikelen 3 en 6 

127. De artikelen 3 en 6 blijken vrijwel dezelfde strekking te hebben, 
behalve wat betreft artikel 3, tweede lid, onder 3. Toch leek het de 
voorkeur te verdienen de rechtskeuze vóór het huwelijk en de rechts-
keuze daarna afzonderlijk te regelen. 

De in artikel 3 bedoelde keuze kan op een willekeurig tijdstip vóór of 
uiterlijk op het tijdstip van het huwelijk worden gedaan. Na de huwelijks-
sluiting is alleen artikel 6 van toepassing, hetgeen met name betekent 
dat de echtgenoten de keuze «vooraf», als bedoeld in artikel 3, tweede 
lid, onder 3, niet meer kunnen doen. 

3. De interne rechtsstelsels die in het algemeen kunnen worden 
aangewezen 

a Artikelen 3 en 6, tweede lid, onder 1: het nationale recht van een 
van de echtgenoten 

128. Elke nationaliteit die een echtgenoot bezit, wordt als een 
voldoende nauwe band met de Staat van deze nationaliteit beschouwd 
om de keuze van het recht van die Staat te rechtvaardigen. Het maakt 
dus geen verschil of het, in het geval van artikel 3, een nationaliteit 
betreft die de echtgenoot door het huwelijk zal verliezen of, in het geval 
van artikel 6, juist een nationaliteit die hij, zonder dat hij het wil of zelfs 
tegen zijn wil, op het tijdstip van de huwelijksvoltrekking heeft verkregen. 
Wanneer een echtgenoot meer dan één nationaliteit heeft, kan het recht 
van elk van deze nationaliteiten worden gekozen. Dit komt tot uitdrukking 
in de woorden «het recht van een Staat..». 

129. Het is daarentegen niet mogelijk het recht te kiezen van een 
nationaliteit die een van de echtgenoten op een eerder tijdstip heeft 
bezeten of die hij later zal verkrijgen. Om een nationaal recht te kunnen 
kiezen moet een van de echtgenopten op het tijdstip van de aanwijzing 
de corresponderende nationaliteit bezitten. Dit betekent met name dat 
toegestaan is de keuze van het recht van een nationaliteit die een 
echtgenoot zelfs vóór het huwelijk zal verliezen, bijvoorbeeld door er 

1 Zie Verslag nr 4 afstand van te doen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 272 (R 1378), nr. 3 43 



' Zie ook supra , nr. 35-37. 
7 Zie Verslag nr. 4 Men zou zich zelfs 
kunnen voorstellen dat de echtgenoten 
subsidiair een tweede rechtsstelsel 
aanwijzen (van hun nationaliteit of van hun 
gewone verblijfplaats ten tijde van de 
aanwijzing) dat toepasselijk zou zijn in het 
geval dat aan de voorwaarde van cijfer 3 
niet zou zijn voldaan. 

b De artikelen 3 en 6, tweede lid, onder 2: het recht van de gewone 
verblijfplaats van een van de echtgenoten op het tijdstip van de 
aanwijzing 

130. In tegenstelling tot de nationaliteit, kan de gewone verblijfplaats, 
een begrip dat in hoofdzaak gebaseerd is op de feiten en in veel Haagse 
Verdragen wordt gehanteerd, slechts met één intern rechtsstelsel 
overeenkomen, aangezien een en dezelfde persoon niet tegelijkertijd 
verschillende gewone verblijfplaatsen kan hebben. De tekst luidt dan 
ook: «het recht van de Staat ..». 

Evenals de nationaliteit moet men de gewone verblijfplaats hebben ten 
tijde van de aanwijzing. Heeft de aanwijzing vóór het huwelijk plaatsge-
vonden, dan is het onverschillig of er vóór of op het tijdstip van het 
huwelijk een einde komt aan die gewone verblijfplaats. 

c Artikel 3, tweede lid, onder 3: het recht van de nieuwe gewone 
verblijfplaats na het huwelijk 

131. Deze bepaling sluit aan bij de opvatting dat de echtgenoten vóór 
het huwelijk hun huwelijksvermogensregime moeten kunnen onder-
werpen aan het recht van het land waar zij zich zullen vestigen wanneer 
zij eenmaal getrouwd zijn. Bij deze keuze moet uiteraard duidelijk een 
bepaald rechtsstelsel worden aangewezen. De echtgenoten kunnen zich 
niet beperken tot het beding dat ze onderworpen zullen zijn aan het recht 
van het - nog onbepaalde - land waar zij zich zullen vestigen. 

De keuze heeft gevolg zodra ten minste een van de echtgenoten zijn 
gewone verblijfplaats in het land van het aangewezen recht heeft 
gevestigd.' Het gekozen recht moet het recht zijn van de eerste Staat op 
het grondgebied waarvan een echtgenoot een nieuwe gewone verblijf-
plaats na het huwelijk zal vestigen, zelfs indien de echtgenoten hun 
vroegere gewone verblijfplaats nog enige tijd behouden. Zodra de 
nieuwe gewone verblijfplaats is gevestigd, is het gekozen recht dus op 
het huwelijksvermogensregime toepasselijk en wel te rekenen van de 
datum van het huwelijk. Wel moet worden bedacht dat de aanwijzing 
daarentegen geen gevolg heeft zodra een van de echtgenoten, na het 
huwelijk, een nieuwe gewone verblijfplaats vestigt in een andere Staat 
dan die waarvan het recht is aangewezen.2. De nietigheid van de keuze 
kan niet ongedaan worden gemaakt en daarbij doet het er niet toe of 
beide echtgenoten, of een van hen, later uiteindelijk hun of zijn gewone 
verblijfplaats in de Staat vestigen waarvan het recht is aangewezen. Ten 
slotte heeft de aanwijzing van het toepasselijke recht geen gevolg meer 
zodra blijkt dat geen van de echtgenoten in feite zijn gewone verblijf-
plaats in het op het moment van de keuze beoogde land zal vestigen. 

132. Wat gebeurt er als na het huwelijk, maar nog voordat de 
beoogde gewone verblijfplaats kan worden gevestigd, de vraag rijst, welk 
recht op het huwelijksvermogensregime toepasselijk is? In zo'n geval zal 
men moeten aanvaarden dat de keuze geen gevolg heeft en dat het 
toepasselijke recht objectief moet worden bepaald. 

4. Artikelen 3 en 6, vierde lid: bijzonder regime voor onroerend goed 

133. De Common /.ai/v-landen hebben er sterk op aangedrongen dat 
de lex rei sitae, waarvan de toepassing in hun stelsels van wezenlijk 
belang is, door echtgenoten voor hun onroerende goederen als toepas-
selijk kan worden aangewezen. Hierbij geldt bovendien de overweging 
dat het huwelijksvermogensregime in elk geval, in zijn gevolgen voor 
onroerend goed, in veel Staten die geen partij bij het Verdrag zijn, aan de 
lex rei sitae wordt onderworpen. Het is voor de echtgenoten dus nuttig 
dat ze het recht kunnen kiezen dat in feite uitsluitend toepasselijk zal zijn. 
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134. De woorden «ongeacht of zij tot de in de voorgaande leden 
bedoelde aanwijzing zijn overgegaan...» betekenen dat de echtgenoten 
een rechtsstelsel kunnen kiezen dat het huwelijksvermogensregime in het 
algemeen zal beheersen en voor het onroerend goed of een gedeelte 
daarvan uitzonderingen daarop kunnen maken ten gunste van de /ex rei 
sitae, dan wel zich kunnen beperken tot een keuze voor het onroerend 
goed en zich voor de rest van hun vermogen verlaten op het objectief 
toepasselijke recht. Men kan zich nog afvragen of, omgekeerd, de 
echtgenoten de aanwijzing van het toepasselijke recht kunnen beperken 
tot het roerend vermogen en het objectief toepasselijke recht volgens 
artikel 4 van toepassing kunnen laten zijn op het onroerend goed. Dat is 
niet het geval. Hier moet de eenheid van het op het huwelijksvermogens-
regime toepasselijke recht prevaleren, want de ratio legis van de afzon-
derlijke aanknopingsfactor voor het huwelijksvermogensregime betref-
fende het onroerende gedeelte van het vermogen, is uitsluitend dat de 
toepassing van de /ex rei sitae wordt voorbehouden. 

135. Vervolgens bepaalt de tekst dat de echtgenoten de /ex rei sitae 
kunnen aanwijzen voor alle onroerende goederen of slechts voor 
bepaalde daarvan. Zij kunnen echter niet verschillende onroerende 
goederen die in verschillende landen zijn gelegen, onderwerpen aan het 
recht van de plaats waar slechts één van deze goederen is gelegen. 

136. In de laatste zin van het vierde lid wordt hieraan toegevoegd dat 
de echtgenoten ook kunnen bedingen dat onroerende goederen die zij 
later eventueel verwerven, alle aan de /ex rei sitae onderworpen zullen 
zijn. 

Aan de bewoording «onroerende goederen die later worden 
verkregen» en «de onroerende goederen» is de voorkeur gegeven boven 
«hun onroerende goederen», omdat daaronder worden begrepen zowel 
de onroerende goederen die beide echtgenoten toebehoren als die welke 
aan één hunner toebehoren of door één hunner worden verworven.1 

137. De keuze van de /ex rei sitae kan niet alleen voor grond en 
gebouwen, maar ook voor andere onroerende goederen worden gedaan. 
Welk rechtsstelsel zal in twijfelgevallen beslissen over het onroerende of 
roerende karakter van een goed? Alleen de traditionele regel, volgens 
welke de kwalificatie aan de /ex rei sitae wordt overgelaten, kan hier in 
overweging worden genomen. Het is in overeenstemming met de 
bedoeling van het vierde lid van de artikelen 3 en 6, dat de echtgenoten 
de mogelijkheid wordt gegeven hun huwelijksvermogensregime in 
overeenstemming te brengen met de oplossingen van de /ex rei sitae 
voor onroerend goed. Dat is ook de enige oplossing die waarborgt dat in 
alle Verdragsluitende Staten de door de partijen gemaakte keuze op 
dezelfde wijze wordt beoordeeld. Ten slotte beantwoordt gebruikmaking 
van de /ex rei sitae hier aan het streven naar eenheid, dat, in verband 
met de voorwaarden voor de wilsovereenstemming van de echtgenoten 
over het toepasselijke recht, reeds in artikel 10 tot uiting komt. 

138. Is de /ex rei sitae eenmaal voor een onroerend goed aangewezen, 
dan blijft zij toepasselijk tot het tijdstip waarop de echtgenoten het 
onroerend goed aan een ander rechtsstelsel onderwerpen. De veran-
dering van het op het huwelijksvermogensregime in zijn geheel toepasse-
lijke recht, door welke oorzaak dan ook (vervanging van het vóór het 
huwelijk aangewezen recht of van het objectief toepasselijke recht door 
een met toepassing van artikel 6 gekozen recht, of verandering van het 
objectief toepasselijke recht op grond van artikel 7), heeft geen enkele 

1 Plenaire Zitting, Verslag nr. 2; werkdocu- invloed op het recht dat toepasselijk is op een onroerend goed dat aan 
menten Plenaire Zitting nrs. 7 en 12. de lex rei sitae is Onderworpen. 
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5 De gevolgen van een aanwijzing van het toepasselijke recht na het 
huwelijk 

139. Voor het geval waarin de echtgenoten gebruik maken van hun in 
artikel 6 gegeven keuzemogelijkheid, hetzij door het objectief toepasse-
lijke recht te vervangen door het nationale recht of het recht van de 
gewone verblijfplaats van een van hen (of, voor onroerend goed, door de 
lex rei sitae ), hetzij door het eerder gekozen recht door een ander 
rechtsstelsel te vervangen, bepaalt artikel 6, derde lid, dat het gehele 
vermogen aan het nieuwe recht is onderworpen.1 De tegengestelde regel 
van artikel 8 geldt namelijk slechts voor de automatische veranderlijkheid 
van de objectieve aanknoping. Zo zal ook de onderwerping van een 
onroerend goed aan de lex rei sitae gevolg hebben vanaf het tijdstip van 
het huwelijk of, wanneer het onroerend goed daarna wordt verworven, 
vanaf dat tijdstip. 

De verandering van het toepasselijke recht kan echter eerder 
verkregen rechten van derden niet aantasten. 

Artikelen 4 en 5 - De objectieve aanknoping 

1 Algemene opmerkingen 

140. Hoewel de inwerkingtreding van het Verdrag hopelijk zal bevor-
deren dat het gebruikelijk wordt om het op het huwelijksvermogens-
regime toepasselijke recht aan te wijzen, zullen er toch zeer talrijke 
gevallen overblijven waarin een objectieve aanknoping noodzakelijk is. 

Aan het uitdrukkelijk in het eerste lid genoemde geval, namelijk dat 
waarin de echtgenoten het toepasselijke recht niet hebben aangewezen, 
moeten worden toegevoegd de gevallen waarin de keuze geen gevolg 
heeft omdat er bijvoorbeeld aan de toestemming gebreken kleven of 
omdat de echtgenoten hun gewone verblijfplaats niet in het land van het 
gekozen recht vestigen (artikel 3, tweede lid, onder 3). Indien de echtge-
noten hun keuze hebben beperkt tot de lex rei sitae voor onroerend 
goed, geldt de objectieve verwijzingsregel voor de rest van hun 
vermogen. Ten slotte zal deze regel opnieuw gelden in het - nogal 
theoretische - geval waarin de echtgenoten een rechtskeuze herroepen 
zonder tegelijkertijd een ander rechtsstelsel aan te wijzen. 

141. Zoals in het eerste gedeelte is uiteengezet2, tracht het Verdrag 
tussen de aan elkaar tegengestelde beginselen van de nationaliteit en de 
woonplaats een redelijk compromis tot stand te brengen in het geval 
waarin de echtgenoten zowel een gewone verblijfplaats in hetzelfde land 
hebben als een gemeenschappelijke nationaliteit in de zin van artikel 15 
(artikel 4, eerste en tweede lid, onder 1 en 2, artikel 5). 

142. Echtgenoten die geen gemeenschappelijke nationaliteit bezitten, 
zijn volgens artikel 4, eerste lid, steeds onderworpen aan het interne 
recht van de Staat van hun eerste gewone verblijfplaats. 

143. Omgekeerd zijn echtgenoten die hun eerste gewone verblijf-
plaats na het huwelijk niet in eenzelfde land hebben, volgens artikel 4, 
tweede lid, onder 3, steeds onderworpen aan het recht van hun gemeen-
schappelijke nationaliteit. 

' Verslag nr. 10. 
2 Supra, nrs. 52-68. 
3 Het voorontwerp liet dit laatste geval 
ongeregeld, hetgeen het risico meebracht 
dat een rechter oude, speciale conflictregels 
zou toepassen 

144. In de - waarschijnlijk uitzonderlijke - gevallen ten slotte, waarin 
de echtgenoten noch een gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben, 
noch een gemeenschappelijke nationaliteit, zal de rechter, met 
toepassing van artikel 4, tweede lid, naar eigen inzicht het meest in 
aanmerking komende rechtsstelsel zoeken. Het Verdrag bevat dus een 
compleet systeem dat alle mogelijke gevallen dekt.3 
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' Zie supra, nr. 46. 
2 Artikel 4, eerste lid, van het voorontwerp 
stelde daarentegen de eis dat de gewone 
verblijfplaats onmiddellijk na het huwelijk 
wordt gevestigd De situatie is analoog aan 
de situatie die supra, nrs. 131-132 met 
betrekking tot artikel 3, tweede lid, onder 3 
is besproken 
3 Zie het Rapport van de Bijzondere 
Commissie, nr. 82. 

145. Evenals bij de subjectieve aanknoping het geval is, moeten, 
wanneer de Verdragsregels het recht van een Staat met een niet-geünifi-
ceerd rechtsstelsel aanwijzen, eventueel de artikelen 16-19 van het 
Verdrag worden toegepast. 

146. Het op grond van artikel 4 toepasselijke recht blijft toepasselijk 
tot de echtgenoten een ander rechtsstelsel aanwijzen of tot een van de in 
artikel 7 genoemde gevallen van veranderlijkheid zich voordoet. 

2 Artikel 4, eerste lid: de eerste gewone verblijfplaats van de echtge-
noten na het huwelijk 

147. Door de eerste gewone verblijfplaats van de echtgenoten na het 
huwelijk als belangrijkste objectieve aanknopingsfactor aan te houden, 
geeft het Verdrag uitdrukking aan de gedachte dat de echtgenoten zich 
behoren te schikken naar het recht van de omgeving waarin ze leven. 
Evenals in veel andere verdragen, is het begrip «gewone verblijfplaats» 
de uitdrukking van de domiciliaire aanknoping, ontdaan van bijzondere, 
per land verschillende, kenmerken.1 

148. De uitdrukking «Staat op het grondgebied waarvan zij hun eerste 
gewone verblijfplaats vestigen» omvat uiteraard ook de gevallen waarin 
de echtgenoten in het land blijven wonen waar ze vóór het huwelijk hun 
gewone verblijfplaats reeds hadden, en die waarin één echtgenoot zijn 
gewone verblijfplaats behoudt, terwijl de ander zich bij hem voegt. 

149. Het is niet nodig dat de echtgenoten hun gewone verblijfplaats 
onmiddellijk na het huwelijk in dezelfde Staat vestigen.2 Integendeel, als 
de echtgenoten om praktische redenen de gewone verblijfplaats die zij 
voor het huwelijk hadden, tijdelijk behouden en vervolgens na elkaar hun 
gewone verblijfplaats in dezelfde derde Staat vestigen, kan het eerste lid 
eveneens worden toegepast. Dat is ook het geval als een echtgenoot pas 
na verloop van een bepaale periode zijn gewone verblijfplaats vestigt in 
de Staat waar de ander zijn gewone verblijfplaats reeds heeft. De 
bepaling kan echter geen toepassing meer vinden wanneer een 
echtgenoot na het huwelijk van gewone verblijfplaats verandert en zich 
niet in het land waar de andere echtgenoot zijn gewone verblijfplaats 
heeft, maar in een derde land vestigt. Uiteraard geldt dit ook als elke 
echtgenoot een nieuwe gewone verblijfplaats in een ander land vestigt. 

Er zullen zich zeker gevallen voordoen waarin toepassing van deze 
bepaling tot moeilijkheden zal leiden, maar het overgrote deel van de 
gewone gevallen zal zonder problemen kunnen worden opgelost en men 
moet niet te lang stil blijven staan bij theoretische gevallen.3 

3 Artikel 4, tweede lid, onder 1 en 2, artikel 5: toepassing van het 
gemeenschappelijke nationale recht in plaats van het recht van de Staat 
van de eerste gewone verblijfplaats van de echtgenoten 

a Het beginsel 

150. Het gemeenschappelijke nationale recht is van toepassing indien 
de echtgenoten onderdanen zijn van hetzij een Verdragsluitende Staat 
die de verklaring als bedoeld in artikel 5 heeft afgelegd, hetzij een 
niet-Verdragsluitende Staat waarvan het internationaal privaatrecht het 
huwelijksvermogensregime aan het gemeenschappelijke nationale recht 
onderwerpt. Er is echter een belangrijk verschil tussen de twee gevallen: 
als de echtgenoten de gemeenschappelijke nationaliteit hebben van een 
Verdragsluitende Staat die de verklaring heeft afgelegd, is het nationale 
recht van toepassing, in welk land zij ook hun eerste gewone verblijf-
plaats vestigen. Is daarentegen het gemeenschappelijke nationale recht 
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het recht van een niet-Verdragsluitende Staat, dan zal dit pas worden 
toegepast als de echtgenoten daarenboven hun eerste gewone verblijf-
plaats vestigen hetzij in een Verdragsluitende Staat die de verklaring 
heeft afgelegd, hetzij in een niet-Verdragsluitende Staat die het nationa-
liteitsbeginsel toepast.1 

151. Er dient op gewezen te worden dat niet elke gemeenschappelijke 
nationaliteit van de echtgenoten in aanmerking wordt genomen, maar 
alleen die waarvan de verkrijging voldoet aan de voorwaarden van artikel 
15, eerste lid. Echtgenoten die meer dan een gemeenschappelijke natio-
naliteit hebben, ontkomen echter aan de gevolgen van de verklaringen. 

152. Op welk tijdstip moet er sprake zijn van een gemeenschappelijke 
nationaliteit? De tekst laat zich hierover niet uit, maar evenals bij de 
gewone verblijfplaats2, moet een zeker tijdsverschil worden aanvaard. Zo 
zou bijvoorbeeld rekening moeten worden gehouden met een nationa-
liteit die de vrouw niet door het huwelijk zelf heeft verkregen, maar enige 
tijd daarna, door middel van een verzoek dat eerst na het huwelijk kan 
worden gedaan.3 

b De verklaring van artikel 5 

153. Het eerste lid omschrijft de formele voorwaarden waaraan de 
verklaring moet voldoen: zij moet worden afgelegd uiterlijk op het tijdstip 
van de bekrachtiging of van een andere handeling die ertoe leidt dat het 
Verdrag voor een Staat in werking treedt. De verklaring kan echter te 
allen tijd worden ingetrokken (zie artikel 28, tweede lid). 

154. Het tweede lid beperkt de gevolgen van de verklaring. Echtge-
noten die beiden sinds ten minste vijf jaar hun gewone verblijfplaats 
hebben op het grondgebied van een Staat die het domiciliebeginsel 
toepast, en die deze gewone verblijfplaats na het huwelijk behouden, zijn 
onderworpen aan het recht van de gewone verblijfplaats, zelfs indien de 
Staat van hun gemeenschappelijke nationaliteit de verklaring van artikel 
5 heeft afgelegd. 

c Artikel 4, tweede lid, onder 1: de gemeenschappelijke nationaliteit 
van een Staat die de verklaring heeft afgelegd. 

155. In deze gevallen zullen alle Verdragsluitende Staten de echtge-
noten aan het recht van hun gemeenschappelijke nationaliteit moeten 
onderwerpen, mits de situatie natuurlijk niet valt onder de uitzondering 
bedoeld in artikel 5, tweede lid. 

d Artikel 4, tweede lid, onder 2: de gemeenschappelijke nationaliteit 
van een niet-Verdragsluitende Staat. 

156 Echtgenoten die de gemeenschappelijke nationaliteit bezitten van 
een niet-Verdragsluitende Staat die het nationaliteitsbeginsel toepast, 
zijn in alle Verdragsluitende Staten onderworpen aan hun gemeenschap-
pelijke nationale recht, mits aan een van de volgende aanvullende 
voorwaarden is voldaan: 

- deze echtgenoten hebben hun eerste gewone verblijfplaats in een 
Verdragsluitende Staat die de verklaring als bedoeld in artikel 5 heeft 
afgelegd, of 

- deze echtgenoten hebben hun eerste gewone verblijfplaats in een 
niet-Verdragsluitende Staat waarvan de conflictregels eveneens leiden 
tot toepasselijkheid van het recht van hun gemeenschappelijke nationa-
liteit. In dat geval doet de verwijzingsregel van die niet-Verdragsluitende 
Staat (die bijvoorbeeld aanknoopt aan de nationaliteit van een van de 
echtgenoten) niet ter zake, mits het recht van die Staat in concreto leidt 
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tot toepassing van het gemeenschappelijke nationale recht van de 
echtgenoten. 

De Staat van de gewone verblijfplaats kan natuurlijk tegelijkertijd de 
Staat van de gemeenschappelijke nationaliteit zijn. 

e Artikel 4, tweede lid, onder 3: de subsidiaire aanknoping aan de 
gemeenschappelijke nationaliteit. 

157. Deze aanknoping gaat een rol spelen wanneer de hoofdregel, die 
aanknoopt aan de eerste gewone verblijfplaats (eerste lid), niet kan 
worden gevolgd omdat de echtgenoten hun gewone verblijfplaats, die zij 
vóór het huwelijk in verschillende Staten hadden, hebben behouden, of 
omdat zij zich daarna in verschillende Staten hebben gevestigd.' Maar 
ook hier is het gemeenschappelijke nationale recht eerst toepasselijk als 
aan de in artikel 15 genoemde voorwaarden is voldaan.2 

158. De subsidiaire aanknoping aan de gemeenschappelijke nationa-
liteit is gebaseerd op tamelijk zwakke banden: wanneer de echtgenoten 
de nationaliteit hebben van Verdragsluitende Staten, zal het altijd gaan 
om het recht van een Staat die het domiciliebeginsel huldigt. Echtge-
noten die onderdanen zijn van Staten die het nationaliteitsbeginsel 
toepassen (hetgeen blijkt uit de verklaring van artikel 5), zullen namelijk 
reeds op grond van het tweede lid, onder 1 onderworpen zijn aan hun 
gemeenschappelijke nationale recht. Het Verdrag bepaalt dan ook dat 
wanneer het gemeenschappelijke nationale recht uitsluitend krachtens 
het bepaalde onder 3 van toepassing is, het niet langer van toepassing is 
zodra beide echtgenoten hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land 
vestigen (artikel 7, tweede lid, onder 3). 

f Artikel 4, derde lid: de regel voor het geval dat een gewone verblijf-
plaats in hetzelfde land en een gemeenschappelijke nationaliteit 
ontbreken. 

159. Hoewel deze gevallen zeldzaam lijken, was het toch van belang 
ze te regelen. Het beginsel van de gelijkheid van de echtgenoten maakt 
het onmogelijk om subsidiair bijvoorbeeld de nationaliteit of de gewone 
verblijfplaats van een van hen als aanknoping te kiezen. In verband 
daarmee is het zeer soepele criterium van «de nauwste band» aange-
houden. 

Toegegeven zij dat de regel van het derde lid vooral voor de rechter is 
bedoeld; zij stelt echtgenoten of derden niet in staat het op het 
huwelijksvermogensregime toepasselijke recht met zekerheid te kennen. 
De rechter zal, alle omstandigheden van het geval in acht nemend, de 
Staat moeten aanwijzen waarmee het regime volgens hem de nauwste 
banden heeft. 

' Supra, nr. 149. 
2 Volgens artikel 4, derde lid van het 
voorontwerp kon men juist tussen 
verscheidene gemeenschappelijke nationale 
rechtsstelsels kiezen voor het rechtsstelsel 
dat de nauwste banden leek te hebben met 
het desbetreffende geval. Zie het Rapport 
van de Bijzondere Commissie, nr. 89, 
tweede lid en Verslag nr. 7 

Artikel 7 - De onveranderlijkheid van de aanknoping en de uitzonde-
ringen hierop 

1 Het beginsel 

160. Het eerste lid geeft uitdrukking aan het beginsel van de onveran-
derlijkheid van de aanknoping en bevestigt de regel van artikel 6, eerste 
lid, volgens welke de echtgenoten te allen tijde staande huwelijk een 
nieuw op hun huwelijksvermogensregime toepasselijk recht kunnen 
aanwijzen. 

Het tweede lid geeft een opsomming van de gevallen waarin de objec-
tieve aanknoping buiten de wil van de echtgenoten verandert. Het nieuw 
toepasselijke recht zal steeds het recht zijn van het land waar beide 
echtgenoten hun gewone verblijfplaats hebben. 
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2 Artii :l 7, eerste lid: onveranderlijkheid behalve wanneer de echtge-
noten deze niet wensen 

161. Het door de echtgenoten aangewezen recht is van toepassing 
zolang zij dat willen, zelfs indien de omstandigheid die de keuze mogelijk 
heeft gemaakt, intussen heeft opgehouden te bestaan. Dit heeft 
enerzijds tot gevolg dat de toepasselijkheid van dat recht niet kan 
eindigen door omstandigheden buiten de wil van de echtgenoten en 
anderzijds, dat de echtgenoten te allen tijde een ander rechtsstelsel 
kunnen aanwijzen. Deze beginselen gelden onverschillig of de echtge-
noten één rechtsstelsel hebben aangewezen dat hun totale huwelijksver-
mogensregime beheerst, of een algemeen toepasselijk rechtsstelsel 
hebben aangewezen en daarnaast een of meer rechtsstelsels die de 
onroerende goederen beheersen, dan wel alleen het op het onroerend 
goed toepasselijke recht. De echtgenoten kunnen ook te allen tijde het 
recht dat toepasselijk is uit hoofde van de objectieve aanknopingen van 
artikel 4 vervangen door het rechtsstelsel van hun keuze, en wel voor het 
totale huwelijksvermogensregime of alleen voor de onroerende 
goederen. Wanneer er in het hierna volgende sprake is van onverander-
lijkheid, geldt dat dus steeds onder voorbehoud van een door de echtge-
noten ingevolge artikel 6 gedane keuze. 

162. Onder normale omstandigheden moet de keuze van een nieuw 
rechtsstelsel meebrengen dat echtgenoten, die onder het eerder toepas-
selijke recht huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt, deze vervangen 
of herzien. Als zij dat niet doen, zal door interpretatie moeten worden 
bepaald in hoeverre de huwelijkse voorwaarden onder het nieuwe recht 
nog kunnen gelden. 

3 Artikel 7, tweede lid: de uitzonderingen op de onveranderlijkheid bij 
objectieve aanknoping 

a Niet-toepasselijkheid van de uitzonderingen wanneer de partijen 
huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt 

163. In het tweede lid wordt allereerst bepaald dat de uitzonderingen 
op de onveranderlijkheid niet gelden als de echtgenoten het toepasse-
lijke recht hebben aangewezen, zoals zojuist met betrekking tot het 
eerste lid is uiteengezet. Maar het tweede lid voegt hieraan toe dat dit 
ook het geval is wanneer de partijen huwelijkse voorwaarden hebben 
gemaakt. Bedoeld wordt hier het geval waarin de partijen geen toepas-
selijk recht hebben aangewezen, maar huwelijkse voorwaarden hebben 
gemaakt, die dus onderworpen zijn aan het recht dat krachtens artikel 4 
van toepassing is op het huwelijksvermogensregime. De overwegingen 
op grond waarvan er geen einde komt aan de toepasselijkheid van het 
door de echtgenoten aangewezen recht zonder dat de partijen dat willen, 
gelden eveneens voor huwelijkse voorwaarden die zijn gemaakt in het 
kader van het objectief toepasselijke recht. Het is onaanvaardbaar dat 
omstandigheden waarop de echtgenoten geen invloed hebben, in zekere 
zin de juridische grondslag van de overeenkomst wegnemen doordat zij 
leiden tot toepassing van een ander rechtsstelsel. Het spreekt vanzelf dat 
alleen indien huwelijkse voorwaarden volgens het objectief toepasselijke 
recht geldig zijn, de automatische verandering wordt voorkomen. 

Zoals hierboven is uiteengezet', is er naar onze mening geen sprake 
van automatische veranderlijkheid als de partijen uitdrukkelijk het recht 
hebben aangewezen dat toch reeds objectief toepasselijk is. 

b Het recht van de gewone verblijfplaats van de echtgenoten als 
1 Zie supra nr. 89 in fine nieuw toepasselijk recht 
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164. De verandering van het toepasselijke recht zal altijd ten gunste 
zijn van het interne recht van de Staat waar beide echtgenoten hun 
gewone verblijfplaats hebben. Onder de omstandigheden genoemd in 
artikel 7, tweede lid, beoogt het Verdrag de echtgenoten namelijk te 
onderwerpen aan het recht van het land waar zich het centrum van hun 
belangen bevindt, aan de omgeving waarin zij sterk zijn ingeburgerd.1 Dit 
recht neemt de plaats in van het recht waaraan het huwelijksvermogens-
regime tevoren was onderworpen, dat wil zeggen het recht van de 
vroegere gewone verblijfplaats (artikel 4, eerste lid), het recht van de 
gemeenschappelijke nationaliteit (artikel 4, tweede lid, onder 1, 2 en 3) 
of het recht waarmee het huwelijksvermogensregime het nauwst was 
verbonden (artikel 4, derde lid). 

Het nieuw toepasselijke recht kan later weer veranderen wanneer aan 
de voorwaarden van artikel 7 opnieuw is voldaan. 

c Artikel 7, tweede lid, onder 1: samenval van de gewone verblijfplaats 
en de gemeenschappelijke nationaliteit 

165. De Conferentie heeft geoordeeld dat er, wanneer beide echtge-
noten hun gewone verblijfplaats hebben in een land dat tegelijkertijd het 
land van hun gemeenschappelijke nationaliteit is, er veel voor te zeggen 
is om hen aan het recht van dat land te onderwerpen. Deze samenval van 
aanknopingsfactoren kan zich in verschillende gevallen voordoen: 

- twee echtgenoten die hun gewone verblijfplaats in het buitenland 
hadden, keren weer terug naar een Staat waarvan ze beiden de nationa-
liteit bezitten; 

- twee echtgenoten die hun gewone verblijfplaats reeds in een 
bepaald land hebben, verkrijgen tegelijkertijd of na elkaar de nationaliteit 
van die Staat, en wel onder de voorwaarden (vrijwillige verkrijging) 
bedoeld in artikel 15, eerste lid; 

- echtgenoten die twee gemeenschappelijke nationaliteiten bezitten, 
verleggen hun gewone verblijfplaats uit het land van een van die 
gemeenschappelijke nationaliteiten naar het land van de andere gemeen-
schappelijke nationaliteit. 

166 Artikel 7, tweede lid, onder 1 is ook van toepassing wanneer de 
echtgenoten hun vroegere gemeenschappelijke nationaliteit behouden 
(artikel 15, tweede lid, aanhef). De intensiteit van de aanknoping met een 
land, die tot uiting komt door de samenval van de gemeenschappelijke 
nationaliteit met de gewone verblijfplaats van beide echtgenoten, gaat 
hier boven het in het algemeen door het Verdrag gehuldigde beginsel 
volgens hetwelk geen rekening wordt gehouden met het nationale recht 
wanneer de echtgenoten twee gemeenschappelijke nationaliteiten 
hebben. Deze oplossing is met name aangewezen als blijkt dat de 
echtgenoten zich in de Staat van hun gewone verblijfplaats willen inbur-
geren door de nationaliteit hiervan te verwerven, maar geen afstand 
kunnen doen van hun vroegere gemeenschappelijke nationaliteit. 

167. Aangetekend zij dat de verandering van het toepasselijke recht 
pas intreedt op het tijdstip waarop beide aanknopingen aan een bepaalde 
Staat2 - gewone verblijfplaats van beide echtgenoten en gemeenschap-' Zie infra, nrs 165-170 en het schema 

supra. nr. 85 
2 verslaq nr 13 pelijke nationaliteit - tot stand komen en niet terugwerkt tot het tijdstip 

waarop een van de twee aanknopingen is ontstaan. 
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d Tweede lid, onder 2: gewone verblijfplaats gedurende tien jaar na 
het huwelijk 

168. Het eerder toepasselijke recht zal, onverschillig door welke 
aanknoping het is bepaald (gemeenschappelijke nationaliteit of eerste 
gewone verblijfplaats), worden vervangen door het recht van de nieuwe 
gewone verblijfplaats wanneer het verblijf aldaar meer dan tien jaar na 
het huwelijk heeft geduurd. Deze bepaling is ingegeven door de 
gedachte dat de echtgenoten na een dergelijke termijn moeten worden 
geacht te zijn ingeburgerd in het land van hun gewone verblijfplaats en 
dat hun huwelijksvermogensregime dus onderworpen moet zijn aan het 
recht van dat land.1 Dat is zelfs het geval als het land van de nieuwe 
gewone verblijfplaats het nationaliteitsbeginsel en dat van onverander-
lijkheid toepast. 

169. Hierbij moet worden opgemerkt dat veel immigratielanden na 
aanzienlijk kortere termijnen dan tien jaar naturalisatie verlenen, zodat in 
een aantal gevallen aan de onder 1 genoemde voorwaarden eerder zal 
zijn voldaan dan aan die welke onder 2 zijn genoemd. 

e Tweede lid, onder 3: vervanging van het subsidiair toepasselijke 
recht van de gemeenschappelijke nationaliteit 

170. Wanneer het nationale recht toepasselijk is, niet krachtens de 
verklaring van een Verdragsluitende Staat of omdat beide echtgenoten 
onderdanen waren van een Staat met het nationaliteitsbeginsel en hun 
gewone verblijfplaats in een zodanige Staat hadden, maar uitsluitend 
omdat een gewone verblijfplaats in eenzelfde land ontbreekt (artikel 4, 
tweede lid, onder 3), is de veranderlijkheid veel gemakkelijker 
aanvaardbaar. Onder 3 is dan ook bepaald dat zodra de echtgenoten hun 
gewone verblijfplaats in dezelfde Staat hebben gevestigd, het recht van 
die Staat het gemeenschappelijke nationale recht vervangt. 

Artikel 8 - De gevolgen van de verandering van het objectief toepasse-
lijke recht 

1 Het gekozen systeem 

171. Het Verdrag hanteert in beginsel (artikel 8, eerste lid) het 
zogenaamde «wagono-stelsel: de vóór de verandering van het toepasse-
lijke recht aanwezige vermogensactiva en passiva van de echtgenoten 
blijven aan het oorspronkelijke recht onderworpen, terwijl de daarna 
opgekomen activa en passiva door het nieuwe recht worden beheerst.2 

Volgens het tweede lid kunnen de echtgenoten echter gezamenlijk 
beslissen hun gehele vermogen aan het nieuwe recht te onderwerpen. 

2 Artikel 8, eerste lid: de toepassing ex nunc van het nieuwe recht 

1 Zie over de totstandkoming van deze 
bepaling supra, nrs. 76-84 
2 Zie supra, nrs 90-96. 

172. Zoals men zich zal herinneren, kan het voorkomen dat op het 
huwelijksvermogensregime een nieuw recht toepasselijk wordt zonder 
dat de echtgenoten zich daar rekenschap van geven; dit mag geen 
verandering brengen in de situatie die vóór de verandering van de 
aanknoping bestond. Deze regel beschermt de rechten die een 
echtgenoot of een derde onder het vroegere regime heeft verworven. 

173. Toegegeven zij echter dat het onmogelijk is een waterdichte 
scheiding tussen het oude en het nieuwe recht aan te brengen, in het 
bijzonder wanneer een echtgenoot, na het tijdstip waarop het nieuwe 
recht toepasselijk wordt, een goed verwerft door gebruik te maken van 
zowel onder het oude recht verworven vermogen als nieuw verworven 
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kapitaal. Tijdens de afwikkeling van het regime zal men moeten komen 
tot een juiste aanpassing van het oude aan het nieuwe recht. In zekere 
zin moet een afwikkeling plaatsvinden die terugwerkt tot de dag van de 
verandering; vervolgens moet, rekening houdend met het resultaat van 
deze afwikkeling, worden bepaald welke goederen er aan het begin van 
het tweede regime waren, waarna ten slotte de afwikkeling van dit 
tweede regime moet volgen. 

3 Artikel 8, tweede lid: onderwerping van het totale vermogen aan het 
nieuwe recht 

174. Op grond van artikel 8, tweede lid kunnen de echtgenoten bij 
objectieve aanknoping datgene bereiken wat bij subjectieve aanknoping 
wordt aangenomen, namelijk de toepasselijkheid van het nieuwe recht op 
hun gehele vermogen. Van deze mogelijkheid kunnen de echtgenoten 
gebruik maken, zowel wanneer zich de omstandigheid voordoet die 
verandering van het toepasselijke recht tot gevolg heeft, als op enig later 
tijdstip. Door een dergelijke afspraak kunnen, evenmin overigens als door 
een andere verandering van het toepasselijke recht, rechten die derden 
tevoren jegens de echtgenoten hebben verworven niet worden 
aangetast. De laatste zin van het tweede lid bevestigt dit beginsel, 
waarvan aannemelijk is dat het, zonder deze uitdrukkelijke bepaling, 
eveneens toepasselijk zou zijn. 

Artikel 9 - Betrekkingen met derden 

1 Artikel 9, eerste lid: het beginsel 

175. Het volgens het Verdrag toepasselijke recht beheerst het 
huwelijksvermogensregime zowel in de betrekkingen tussen de echtge-
noten als in hun betrekkingen met derden, of, liever gezegd, het toepas-
selijke recht beheerst eveneens de gevolgen die het huwelijksvermo-
gensregime kan hebben voor rechtsbetrekkingen die door een 
echtgenoot met derden zijn aangegaan. 

176. Het zal duidelijk zijn dat vooral verbintenissen die slechts één 
echtgenoot met derden aangaat, problemen opleveren, bijvoorbeeld wat 
de beschikkingsbevoegdheid of de omvang van de aansprakelijkheid en 
van de borgstelling betreft; wanneer de echtgenoten zich tezamen 
verbinden, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk jegens derden, welk huwelijks-
vermogensregime zij ook hebben. 

177. Ten slotte zij erop gewezen dat een verandering van het op het 
huwelijksvermogensregime toepasselijke recht de eventueel eerder door 
derden verworven rechten niet kan aantasten. Dit beginsel, dat in artikel 
8 aan het slot is neergelegd, is ook van toepassing in geval van een 
rechtskeuze als bedoeld in artikel 6.' 

2 Artikel 9, tweede en derde lid: voorwaarden waaraan moet zijn 
voldaan om het recht van het regime te kunnen tegenwerpen 

a Rechtvaardiging van de beperkingen op de toepasselijkheid van het 
recht van het regime 

1 78. Volgens het stelsel van het Verdrag zal het vrij dikwijls 
voorkomen dat een huwelijksvermogensregime aan een ander recht 
onderworpen is dan dat van het land van de gewone verblijfplaats van de 
echtgenoten. Een derde die met een echtgenoot verbintenissen aangaat 

. en afgaat op het plaatselijke huwelijksvermogensregime, kan dan voor 
' Supra, nr. 174 onaangename verrassingen komen te staan. Dit geldt ook voor een 
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derde, bijvoorbeeld een ter plaatse gevestigd handelaar, die een verbin-
tenis aangaat met een echtgenoot die op doorreis is, welke omstan-
digheid niet onmiddellijk duidelijk hoeft te zijn. Om dit soort gevallen op 
te lossen, bepaalt artikel 9, tweede en derde lid, dat het recht van 
Verdragsluitende Staten de mogelijkheid voor een echtgenoot om een 
vreemd regime tegen te werpen, aan bepaalde voorwaarden kan onder-
werpen. Daarentegen kan een derde zich steeds beroepen op het recht 
van het huwelijksvermogensregime, als dat gunstiger voor hem is dan 
het plaatselijke recht. 

b Aanknopingen die een Staat de mogelijkheid geven beperkingen aan 
te brengen 

179. Volgens het tweede lid hebben de beperkingen die het recht van 
een Staat aanbrengt op de mogelijkheid om het huwelijksvermogens-
regime tegen te werpen, slechts gevolg als de desbetreffende derde of 
de echtgenoot in kwestie zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied 
van die Staat heeft. Bovendien geeft het tweede lid gevolg aan beper-
kingen van het recht van een Staat waar een onroerend goed is gelegen, 
zelfs wanneer noch de derde, noch een betrokken echtgenoot daar hun 
gewone verblijfplaats hebben. Van belang is in het bijzonder dat de 
openbaarheid van het kadastraal register en de daaruit voortvloeiende 
gevolgen bepalend zijn voor de betrekkingen tussen echgenoten en 
derden. 

c Voorwaarden die kunnen woren gesteld 

180. Een Staat kan bepalen dat het recht van het regime slechts kan 
worden tegengeworpen als aan een van de volgende twee voorwaarden 
is voldaan: 

- aan de voorwaarden betreffende openbaarmaking of registratie die 
het recht van die Staat stelt, is voldaan, of 

- op het tijdstip waarop de derde de verbintenis is aangegaan, kende 
hij het op het huwelijksvermogensregime toepasselijke recht of behoorde 
dat te kennen, met andere woorden, hij was niet te goeder trouw. 

181. Hoe is de situatie als het recht van een Staat geen enkele vorm 
van registratie kent? Een dergelijke Staat zal, naar valt aan te nemen, 
kunnen bepalen dat het recht van het huwelijksvermogensregime alleen 
kan worden tegengeworpen aan derden die het kenden of behoorden te 
kennen; in dat geval heeft, bij gebrek aan technische hulpmiddelen, een 
echtgenoot niet de mogelijkheid om door middel van registratie of publi-
katie dat recht aan een derde tegen te werpen, ongeacht of deze te 
goeder trouw is. In een dergelijk geval zullen de echtgenoten passende 
maatregelen moeten nemen om derden te informeren. 

Men kan zich omgekeerd afvragen of het een Staat vrijstaat steeds te 
eisen dat aan de eerste voorwaarde (openbaarmaking) is voldaan, omdat 
het feit dat de derde het toepasselijke recht kende of behoorde te 
kennen, niet voldoende wordt geacht. Noch de voorgeschiedenis, noch 
de redactie van artikel 9 laat een dergelijke interpretatie toe. Wél zal het 
recht van de Staat die de mogelijkheid om het toepasselijke recht tegen 
te werpen, aan de tweede voorwaarde onderwerpt, kunnen aangeven 
onder welke omstandigheden een derde het toepasselijke recht 
«behoorde te kennen». 

182. Onder het recht van een Verdragsluitende Staat moet niet alleen 
de wetgeving worden verstaan, maar ook de rechtspraak en andere 
rechtsbronnen. De Staten hoeven dus niet speciaal ten behoeve van de 
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uitvoering van het Verdrag regels te stellen, maar kunnen blijven eisen 
dat aan de voorwaarden die zij reeds kennen, namelijk publikatie of de 
afwezigheid van goede trouw, is voldaan. 

d De niet-algemene werking van de door een Staat genomen maatre-
gelen 

183. De maatregelen die ingevolge het tweede en derde lid van artikel 
9 zijn genomen, verbinden de andere Verdragsluitende Staten niet. De 
derde kan dus de toepasselijkheid van het recht van het regime alleen 
aanvechten voor de rechter van de Staat waar hijzelf, dan wel de 
echtgenoot in kwestie zijn gewone verblijfplaats heeft, of ook voor de 
rechter van de Staat waar het litigieuze onroerend goed is gelegen. 
Gesteld dus dat er een geschil rijst tussen een echtgenoot die zijn 
gewone verblijfplaats in Staat A heeft en een derde die zijn gewone 
verblijfplaats in Staat B heeft, dan zal, afhankelijk van de rechter die de 
zaak behandelt, de verleende bescherming die zijn van Staat A of B. De 
rechter zal de betrekkingen tussen echtgenoot en derde aan zijn eigen 
recht onderwerpen of eventueel aan een ander recht dat door de con-
flictregels van zijn rechtsstelsel wordt aangewezen. Als het proces, om 
welke reden dan ook, in Staat C plaatsvindt, moet de derde ermee 
rekenen dat hem het op het huwelijksvermogensregime toepasselijke 
recht wordt tegengeworpen. Het enkele feit dat er een forum is in een 
Staat waar geen van de partijen zijn gewone verblijfplaats heeft, wijst er 
overigens gewoonlijk op dat het om een kwestie met een uitgesproken 
internationaal karakter gaat, zodat de derde moet verwachten dat vreemd 
recht wordt toegepast.' 

3 Artikel 9, vierde lid: de verklaring van de Verdragsluitende Staten 

184. Deze bepaling zal de toepassing van het Verdrag vergemakke-
lijken doordat duidelijk bekend wordt welke voorwaarden het recht van 
elke Staat op grond van het tweede lid van artikel 9 stelt. Bovendien 
zullen op grond van dit artikel wellicht sommige Staten in de akte van 
bekrachtiging van het Verdrag maatregelen treffen. 

Artikelen 10-13 - De vereisten ten aanzien van de aanwijzing van het 
toepasselijke recht en de vormregels 

1 Artikel 10: de vereisten met betrekking tot de wilsovereenstemming 
van de echtgenoten 

185. Artikel 10 neemt zonder meer de tekst over van artikel 2, derde 
lid van het Verdrag nopens de op de internationale koop van roerende 
lichamelijke zaken toepasselijke wet d.d. 15 juni 1955. Tegen deze 
oplossing, die hierin bestaat dat op de wilsovereenstemming inzake de 
keuze van het toepasselijke recht de bepalingen van dit aangewezen 
recht wordt toegepast, is het bezwaar gemaakt dat zij neerkomt op een 
vicieuze cirkel. Toch heeft men haar met een grote meerderheid 
aanvaard. Wij beperken ons ertoe, hierbij aan te tekenen dat zij, verge-
leken met de toepassing van de lex fori, waartoe men in het commune 
internationaal privaatrecht veelal zijn toevlucht neemt, het voordeel biedt 
dat zij tot identieke oplossingen leidt, ongeacht welke rechter de zaak 
behandelt. De oplossing is onlangs overgenomen in artikel 2, derde lid, 
van het voorontwerp van een EEG-Verdrag nopens de wetten die van 
toepassing zijn op verbintenissen uit overeenkomst en op niet-contrac-
tuele verbintenissen.' 

1 Verslag nr. 10, verslag nr. 14. 
' Tekst van maart 1976 (artikel 2, tweede 1 8 6 Z o a l s r e e d s IS opgemerkt3, wordt de mogelijkheid van rechts-
lid van de tekst van 1972). keuze door de conflictregel van het Verdrag ingevoerd. Deze onderwerpt 
3 Supra, nr. 119. de geldigheid van de «rechtskeuze-overeenkomst» aan het recht van het 
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regime uitsluitend voor wat betreft de beoordeling van de door de 
echtgenoten uitgewisselde wilsverklaringen. Daarentegen kan deze 
rechtskeuze, die op het terrein ligt van het internationaal privaatrecht, 
niet worden onderworpen aan bepalingen van materieel recht waardoor 
bijvoorbeeld de vrijheid om na het huwelijk huwelijkse voorwaarden te 
maken, wordt beperkt. Wel moet erop worden gewezen dat indien de 
(aanstaande) echtgenoten of een van hen handelingsonbekwaam zijn, zij 
de toestemming moeten verkrijgen die vereist is op grond van het op de 
handelingsbekwaamheid toepasselijke recht. 

2 Artikel 11: het uitdrukkelijke of ondubbelzinnige karakter van de 
aanwijzing van het toepasselijke recht 

187. De belangrijke consequenties van de rechtskeuze van de echtge-
noten rechtvaardigen het vereiste van een uitdrukkelijke wilsuiting. Het 
kan echter gebeuren dat huwelijkse voorwaarden die materiële voorzie-
ningen bevatten, op zodanige wijze zijn opgesteld (bijvoorbeeld omdat 
erin verwezen wordt naar artikelen van een burgerlijk wetboek), dat men 
zonder enige twijfel eruit kan opmaken welk recht de echtgenoten op het 
oog hadden, zelfs al is dit niet uitdrukkelijk genoemd. Om redenen die 
sterk gelijken op de argumenten die ten gunste van artikel 2, tweede lid, 
van het Koopverdrag van 1955 zijn aangevoerd, aanvaardt het Verdrag 
dan ook eveneens een aanwijzing die «ondubbelzinnig voortvloeit uit 
huwelijkse voorwaarden».' 

Gebruiken de echtgenoten de vorm van huwelijkse voorwaarden 
uitsluitend om het toepasselijke recht aan te wijzen, dan moet er echter 
sprake zijn van een uitdrukkelijke aanwijzing. 

3 Artikel 12: de vorm van huwelijkse voorwaarden 

188. Deze bepaling regelt de vorm van huwelijkse voorwaarden in 
internationale betrekkingen, ongeacht of zij een rechtskeuze inhouden, 
dan wel zijn aangegaan in het kader van het op grond van artikel 4 
objectief toepasselijke recht.2 

a De conflictregel 

189. Overeenkomstig een in brede kring aanvaard beginsel betref-
fende de vorm, voorziet artikel 12 in de alternatieve toepasselijkheid van 
het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime zelf, 
dan wel het recht van de plaats waar de huwelijkse voorwaarden zijn 
opgemaakt. De echtgenoten kunnen dus gebruik maken van de 
vormvoorschriften van het ene of het andere recht. Als de echtgenoten 
het huwelijksvermogensregime met betrekking tot een onroerend goed 
aan de lex rei sitae onderwerpen, kunnen zij de vormvoorschriften van 
dat recht of de lex loei actus kiezen. 

b De subsidiaire regel van materieel internationaal privaatrecht 

190. In de tweede zin van artikel 12 is echter een regel van materieel 
internationaal privaatrecht neergelegd. Deze geldt wanneer een van de 
toepasselijke rechtsstelsels niet voorziet in vormvoorschriften voor het 
maken van huwelijkse voorwaarden (met name omdat het dat instituut 
niet kent) of voor de vorm ervan geen minimumvereiste stelt. In die 
gevallen is noodzakelijk, maar tevens ook voldoende de vorm van een 
schriftelijk, gedagtekend en door beide echtgenoten ondertekend stuk. 
Aangetekend zij dat alleen de handtekeningen, maar niet de datum of de 
inhoud van het stuk, van de hand van beide echtgenoten moeten zijn. 

1 Zie het Rapport van Julliot de la Moran-
dière van 1931, Documents relatifs a la 
Septième session 1951 p 24 191 Stel bijvoorbeeld dat twee echtgenoten, wier huwehjksvermo-
2 Zie ook supra, nrs. 42-43. gensregime aan het recht van Staat A is onderworpen - welk recht voor 
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het maken van huwelijkse voorwaarden een authentieke akte vereist -
terwijl zij op reis zijn in land B huwelijkse voorwaarden willen maken 
volgens het plaatselijke recht. Indien dit land B voor huwelijkse 
voorwaarden een notariële akte vereist, zullen de echtgenoten zich aan 
die vorm moeten houden. Indien het recht van Staat B daarentegen geen 
huwelijkse voorwaarden kent en dus ook geen vormvereisten stelt, 
kunnen de echtgenoten huwelijkse voorwaarden maken in de vorm van 
een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend stuk, maar alleen als ze dit 
doen op het grondgebied van Staat B. Indien daarentegen het recht van 
Staat A, als recht dat de inhoud van de overeenkomst beheerst, geen 
vormvoorschriften kent, kunnen de echtgenoten volstaan met een onder-
tekend en gedagtekend schriftelijk stuk, waar zij zich ook bevinden. 

192. Met andere woorden, als een van de twee toepasselijke rechts-
stelsels de authentieke vorm verlangt, terwijl het andere voor huwelijkse 
voorwaarden geen enkel vormvereiste stelt, kunnen de echtgenoten 
gebruik maken van de schriftelijke, gedagtekende en ondertekende vorm. 
Eisen echter beide toepasselijke rechtsstelsels de authentieke akte, dan 
staat alleen die vorm voor de echtgenoten open. 

4 Artikel 13: de vorm van de uitdrukkelijk overeengekomen aanwijzing 
van het toepasselijke recht 

193. Het Verdrag heeft de subjectieve aanknoping aan het door de 
partijen aangewezen recht vooropgesteld. Het was dus noodzakelijk de 
vorm te bepalen waarin die keuze moet worden gedaan. 

Evenals voor huwelijkse voorwaarden voorziet het Verdrag in de alter-
natieve toepasselijkheid van het materieel toepasselijke recht en het 
plaatselijke recht. In de meeste landen zullen de echtgenoten echter pas 
door de inwerkingtreding van het Verdrag de bevoegdheid krijgen het op 
hun huwelijksvermogensregime toepasselijke recht aan te wijzen; de 
rechtsstelsels van die landen kennen dus geen bijzondere vorm hiervoor. 
In verband hiermee bepaalt artikel 13 dat de echtgenoten gebruik 
moeten maken van de vorm die voor huwelijkse voorwaarden wordt 
voorgeschreven door de interne bepalingen van het aangewezen recht of 
van de lex loei actus. 

Bevat het toepasselijke recht geen regels voor de vorm van huwelijkse 
voorwaarden, bijvoorbeeld omdat het dit instrument niet kent, of biedt de 
voorgeschreven vorm geen minimum waarborg, dan dienen de echtge-
noten een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend stuk te maken. Wat 
met betrekking tot artikel 12 voor de huwelijkse voorwaarden zelf is 
gezegd, geldt hier eveneens.' 

Artikel 14 - De openbare orde-clausule 

194. Deze bepaling is in de traditionele redactie overgenomen, die 
sinds 1956 in de Haagse Verdragen wordt gebruikt. Waarschijnlijk zal zij 
in de praktijk slechts een geringe rol spelen. De uitdrukking «kennelijk» 
betekent dat de rechter alleen wanneer de strijdigheid met de openbare 
orde «duidelijk in het oog springt», het in het Verdrag aangewezen recht 
terzijde kan stellen.2 

' Zie met name het voorbeeld supra, nr. 
191 
1 Zie Verslag nr. 12. 
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HOOFDSTUK III - DIVERSE BEPALINGEN 

195. Dit hoofdstuk bevat de definitie van de gemeenschappelijke 
nationaliteit in de zin van het Verdrag (artikel 15), de regels met 
betrekking tot Staten met een niet-geünificeerd rechtsstelsel (artikelen 
16 t/m 19), alsmede de bepalingen inzake de verhouding tot andere 
verdragen (artikel 20) en de toepassing van het Verdrag in de tijd (artikel 
21). 

Artikel 15 - De gemeenschappelijke nationaliteit in de zin van het 
Verdrag 

1 Het beginsel 

196. Artikel 15 omschrijft wat moet worden verstaan onder «gemeen-
schappelijke nationaliteit», een begrip dat in de artikelen 4, 5 en 7 wordt 
gebruikt in verband met de objectieve aanknoping en de verandering van 
het toepasselijke recht.' 

Alleen een reeds bestaande of door elke echtgenoot vrijwillig 
verworven gemeenschappelijke nationaliteit vormt een aanknopings-
factor die sterk genoeg is om in aanmerking te worden genomen. 
Vermeden is met name de aanknoping aan een nationaliteit die de vrouw 
bij het huwelijk wordt opgelegd, een oplossing die overigens weinig 
strookt met het beginsel van de gelijkheid van de echtgenoten. Herinnert 
zij ten slotte aan het algemeen erkende beginsel volgens hetwelk de 
voorwaarden voor de verwerving of het verlies van een nationaliteit 
steeds worden beoordeeld naar het recht van de Staat van de nationa-
liteit in kwestie. 

2 Artikel 15, eerste lid: de gemeenschappelijke nationaliteit in de zin 
van het Verdrag 

a Eerste lid, onder 1: de nationaliteit van de echtgenoten voor het 
huwelijk 

197. Het ligt voor de hand om rekening te houden met een nationa-
liteit die beide echtgenoten reeds voor hun huwelijk bezaten, ongeacht 
de wijze waarop zij deze hebben verworven, bijvoorbeeld jure sanguinis, 
jure soli of uit hoofde van een eerder huwelijk. 

b Eerste lid, onder 2: de verwerving van de nationaliteit op het tijdstip 
van het huwelijk 

' Zie eveneens supra, nrs 48 -51 , alsmede 
de bepalingen van de artikelen 16, tweede 
lid en 19, tweede lid, met betrekking tot de 
gevallen waarbij Staten met een niet geüni-
ficeerd rechtsstelsel zijn betrokken, infra 
nrs. 207-210 en 214-215 
2 Zie Verslag nr. 5. 

198. Deze bepaling heeft allereerst betrekking op de gevallen waarin 
een echtgenoot - in de praktijk zal dat vooral de vrouw zijn - de nationa-
liteit van de andere echtgenoot slechts verwerft door deze te kiezen. 
Hiermee moet gelijk worden gesteld het geval waarin - naar het 
voorbeeld van de Portugese wetgeving - een buitenlandse vrouw door 
het huwelijk de nationaliteit van haar echtgenoot verwerft, tenzij zij 
uitdrukkelijk verklaart dat ze dat niet wenst. Deze gelijkstelling veronder-
stelt echter dat de vrouw wist dat ze die verkrijging kon afwijzen. Ten 
slotte moet men de verwerving van de nationaliteit van de andere 
echtgenoot als vrijwillig beschouwen indien de voorwaarde voor die 
verwerving het verlies van de oude nationaliteit is en wanneer de 
echtgenoot in kwestie deze zou kunnen behouden door er geen afstand 
van te doen dan wel door uitdrukkelijk te verklaren, haar te willen 
behouden.2 

199. Aan het geval waarin de nationaliteit op het tijdstip van het 
huwelijk wordt verworven, is toegevoegd het geval waarin die 
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verwerving, hoewel op het huwelijk gebaseerd, pas door de vervulling 
van latere formaliteiten plaatsvindt. Een aldus verworven nationaliteit 
moet later als door het huwelijk verworven worden beschouwd, bijvoor-
beeld wanneer moet worden nagegaan of de echtgenoten een of meer 
gemeenschappelijke nationaliteiten hebben of wanneer, bijvoorbeeld bij 
de toepassing van artikel 4, tweede lid, onder 3, moet worden bepaald of 
zij ten minste één gemeenschappelijke nationaliteit hebben.' 

c Eerste lid, onder 3: de verwerving van een gemeenschappelijke 
nationaliteit na het huwelijk 

200. De gemeenschappelijke nationaliteit die voortvloeit uit een 
naturalisatie, vormt een zeer sterke aanknopingsfactor. Het spreekt 
vanzelf om daarmee rekening te houden. Hoewel dit niet uitdrukkelijk is 
vermeld, valt onder deze bepaling ook de vrijwillige verwerving door een 
echtgenoot van de nationaliteit van de andere echtgenoot, voor zover het 
bepaalde onder 2 niet reeds hierin voorziet; te denken is bijvoorbeeld 
aan het geval waarin de verklaring niet binnen de voorgeschreven tijd is 
afgelegd en een gewone naturalisatie noodzakelijk is. 

3 Artikel 15, tweede lid: het vereiste van slechts één gemeenschappe-
lijke nationaliteit 

201 . Wanneer de echtgenoten meer dan een gemeenschappelijke 
nationaliteit in de zin van het eerste lid van artikel 1 5 bezitten, kan met 
de aanknoping aan de nationaliteit niet langer worden gewerkt. Het is 
dan immers niet mogelijk te weten welke van de krachtens artikel 5 
afgelegde verklaringen bepalend zou zijn, of welk recht op grond van 
artikel 4, tweede lid, onder 3, zou moeten worden toegepast. In zo'n 
geval zou een keuze tussen de twee rechtsstelsels alleen kunnen worden 
gemaakt aan de hand van criteria die aan het nationaliteitsbeginsel 
vreemd zijn; het is dus beter van dit beginsel af te stappen. 

202. Wél kan, uit hoofde van artikel 7, tweede lid, onder 1 het feit dat 
de gewone verblijfplaats komt samen te vallen met een gemeenschappe-
lijke nationaliteit, een verandering van het toepasselijke recht rechtvaar-
digen, zelfs indien de echtgenoten daarnaast nog een andere gemeen-
schappelijke nationaliteit hebben.2 

Artikelen 16-19 - Regels met betrekking tot Staten met een niet-geünifi-
ceerd rechtsstelsel 

1 Algemene opmerkingen 

203. Bepalingen inzake Staten met een niet-geünificeerd rechtsstelsel 
komen reeds in enkele Haagse Verdragen voor. Dit Verdrag bevat echter 
meer exacte en gedetailleerde bepalingen dan eerdere overeenkomsten 
die, bij gebreke van interlokale en interpersoonlijke conflictregels, zich 
beperkten tot een verwijzing naar het stelsel waarmee de betrokkenen de 
nauwste banden hebben.3 

' Zie supra nrs 1 52 en 1 57. 
2 Zie supra, nr. 116. 
3 Bijvoorbeeld Verdrag inzake de wet die 
van toepassing is op onderhoudsverp/ich-
tingen d d 2 oktober 1973, artikel 16 
4 Nrs. 134-151 

204. Op één punt met betrekking tot artikel 18 na, zijn deze 
bepalingen praktisch ongewijzigd overgenomen uit de artikelen 17-20 
van het voorontwerp van de Bijzondere Commissie; voor een meer 
gedetailleerde toelichting wordt dus verwezen naar het Rapport van die 
Commissie.4 

205. Er wordt op geattendeerd dat in de gevallen waarin de regels 
inzake Staten met een niet-geünificeerd rechtsstelsel geen gebiedsdeel 
aanwijzen dat als de Staat van de gewone verblijfplaats van beide 
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echtgenoten of als de Staat van hun gemeenschappelijke nationaliteit 
kan worden beschouwd, het toepasselijke recht op grond van artikel 4, 
derde lid, moet worden bepaald met inachtneming van alle omstandig-
heden.1 

2 Artikel 16: het nationale recht van een Staat met verschillende terr'h 
toriale rechtsstelsels 

206. In navolging van reeds in andere verdragen voorkomende 
bepalingen wordt in het eerste lid in de eerste plaats verwezen naar de 
interlokale regels van de Staat waarvan het recht toepasselijk is. 

207. Subsidiair verwijst het tweede lid, voor de bepaling van het 
nationale recht dat de partijen krachtens de artikelen 3 en 6 kunnen 
kiezen, naar de laatste gewone verblijfplaats die een echtgenoot in de 
Staat van zijn nationaliteit heeft gehad. 

208. Met het oog op de objectieve aanknoping moet echter een 
gebiedsdeel worden gevonden waarvan het recht als het recht van de 
gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten kan worden 
beschouwd; gekozen is voor het laatste gebiedsdeel waarin beide 
echtgenoten hun gewone verblijfplaats hebben gehad. Zoals steeds, is 
het niet noodzakelijk dat zij deze gewone verblijfplaats in dezelfde plaats 
hebben gehad en hier wordt zelfs niet vereist dat ze deze tegelijkertijd 
hebben gehad. 

209. Als dus bijvoorbeeld een onderdaan van de Staat New York 
trouwt met een vrouw afkomstig uit Texas, zal Californisch recht toepas-
selijk zijn als de aanstaande echtgenoot van 1960 tot 1963 in Los 
Angeles en de aanstaande echtgenote van 1968 tot 1970 in Berkeley 
heeft gestudeerd, mits zij niet later beiden hun gewone verblijfplaats in 
dezelfde Staat van de Verenigde Staten buiten Californië hebben gehad. 
Aangezien de meeste Staten met een niet-geünificeerd rechtsstelsel, die 
lid zijn van de Conferentie, het woonplaatsbeginsel toepassen, zal de 
bepaling in de praktijk vooral in het toch al vrij zelden voorkomende 
geval van artikel 4, tweede lid, onder 3 (toepassing van het nationale 
recht bij gebreke van een gewone verblijfplaats in dezelfde Staat) van 
toepassing zijn. 

210. Artikel 16 geeft geen regel voor de gemeenschappelijke nationa-
liteit buiten het geval van artikel 4, tweede lid. In het geval van artikel 7, 
tweede lid, onder 1, waarin niet alleen het gemeenschappelijke nationale 
recht dient ter bepaling van een toepasselijk rechtsstelsel, maar er 
samenval moet zijn met de gewone verblijfplaats, lijkt aannemelijk dat de 
nationaliteit kan worden begrepen in de gewone zin, namelijk als de 
nationaliteit van de niet-geünificeerde Staat in zijn geheel.2 

3 Artikel 17: gewone verblijfplaats in een Staat met verschillende 
territoriale rechtsstelsels 

211. Aangezien de gewone verblijfplaats een lokaal element bevat, is 
het eenvoudig rechtstreeks te verwijzen naar het interne recht van het 
gebiedsdeel waar de betrokken persoon verblijft. Het belangrijkste 
gevolg van deze regel is dat, als de echtgenoten hun gewone verblijf-
plaats in verschillende gebiedsdelen hebben, zij voor de toepassing van 
het Verdrag niet hun gewone verblijfplaats in dezelfde Staat hebben. 

In het bij artikel 16 genoemde voorbeeld van de burger van New York 
—• die met een vrouw uit Texas trouw3, zal men dus zijn toevlucht moeten 
' Zie verslag nr 15 nemen tot de subsidiaire aanknoping aan de gemeenschappelijke natio-
2 Zie het Rapport van de Bijzondere . . . . . . , S i ^ . .. . . 
Commissie nr 145. nahteit (artikel 4, tweede lid, onder 3). Deze nationaliteit wordt op haar 
3 Supra, nr. 209 beurt aan de hand van artikel 16, tweede lid, bepaald. 
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4 Artikel 18: conflict binnen een Staat met een niet-geünificeerd 
rechtsstelsel 

212. De gedachte die tot deze bepaling heeft geleid, is dat Staten met 
een niet-geünificeerd rechtsstelsel gevallen die uitsluitend hun gebieds-
delen betreffen, volgens hun eigen conflictregels moeten kunnen 
regelen. Deze regel geldt alleen wanneer het toepasselijke recht niet het 
recht van een andere Staat is.1 Deze bepaling kan tot gevolg hebben dat 
in de Staat met een niet-geünificeerd rechtsstelsel en in andere 
betrokken Verdragsluitende Staten verschillend recht wordt toegepast. 
Dit kan met name gebeuren wanneer de echtgenoten hun gewone 
verblijfplaats later buiten de Staat met een niet-geünificeerd rechts-
stelsel vestigen.2 

5 Artikel 19: Staten waar met betrekking tot verschillende categorieën 
personen verschillende rechtsstelsels worden toegepast 

213. Deze bepaling heeft betrekking op Staten waar verschillende 
rechtsstelsels niet territoriaal, maar ten aanzien van personen worden 
toegepast. De meest bekende voorbeelden hiervan vormen de landen in 
het Nabije Oosten, waar elke religieuze gemeenschap haar eigen recht 
heeft. Ook hier leek verwijzing naar de interne conflictregels als hoofd-
regel voor de hand te liggen (eerste lid). 

214. Het tweede lid regelt de gevallen waarin de gewone verblijfplaats 
van de echtgenoten zich in een Staat bevindt waar ten aanzien van 
verschillende categorieën personen verschillende rechtsstelsels worden 
toegepast zonder dat de interne regels van die Staat een van deze 
verschillende stelsels toepasselijk verklaren. In zo'n geval zal het 
gemeenschappelijke nationale recht van toepassing zijn in plaats van het 
recht van de gewone verblijfplaats, dat krachtens artikel 4, eerste lid 
objectief toepasselijk is. Bovendien zal het recht van de nieuwe gewone 
verblijfplaats niet ingevolge artikel 7, tweede lid, onder 2 de plaats 
kunnen innemen van het recht waaraan de echtgenoten tot dusver 
onderworpen zijn. Overigens lijkt dit ook te moeten gelden voor het geval 
van de verandering bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder 3. Ten slotte 
zal men bij gebreke van een gemeenschappelijke nationaliteit moeten 
terugvallen op de regel van artikel 4, derde lid. Aldus wordt bepaald in de 
laatste zin van artikel 19, tweede lid. 

' Het werkingsbereik van deze bepaling is 
uitgebreid ten opzichte van dat van artikel 
1 9 van het voorontwerp, dat vereiste dat 
beide echtgenoten de nationaliteit van die 
Staat bezitten Nadat verschillende 
mogelijkheden in overweging waren 
genomen, met name het vereiste van de 
gewone verblijfplaats op het grondgebied 
van die Staat, is de huidige redactie 
gekozen 
2 Zie Verslag nr 15, met name het 
voorbeeld van Droz, plenaire zitting Verslag 
nr 2, - In het supra, nr. 209 genoemde 
voorbeeld van de New Yorker die met een 
vrouw uit Texas trouwt, zouden de Ameri-
kaanse rechters niet gehouden zijn het 
toepasselijke recht te bepalen aan de hand 
van de artikelen 4, tweede lid, onder 3 en 
1 6, tweede lid van het Verdrag. 
3 Zie met name artikel 30, cijfer 1 van het 
Verdrag van Wenen inzake het verdragen-
recht d.d. 23 mei 1969 

215. Het is ook mogelijk dat de rechter van de Verdragsluitende Staat 
geconfronteerd wordt met echtgenoten die een gemeenschappelijke 
nationaliteit hebben van een Staat waar verschillend recht ten aanzien 
van bepaalde categorieën personen wordt toegepast en welke geen 
interne regels kent om het op bepaalde onderdanen toepasselijke recht 
vast te stellen. In een dergelijk geval kan niet worden aangeknoopt aan 
de gemeenschappelijke nationaliteit en zal eveneens de subsidiaire regel 
van artikel 4, derde lid moeten worden toegepast. 

Artikel 20 - Conflicten tussen verdragen 

216. Artikel 20 houdt in dat het Verdrag wijkt voor elk ander bestaand 
of toekomstig internationaal instrument dat bepalingen op hetzelfde 
gebied bevat. Het leek niet noodzakelijk uitdrukkelijk te bepalen dat op 
het gebied van het huwelijksvermogensregime, in de betrekkingen tussen 
Verdragsluitende Staten, het Verdrag in de plaats treedt van het Verdrag 
betreffende de wetsconflicten met betrekking tot de gevolgen van het 
huwelijk ten opzichte van de rechten en verplichtingen der echtgenoten 
in hun persoonlijke betrekkingen en ten opzichte van hun goederen van 
1905. Deze oplossing vloeit voort uit de algemene beginselen met 
betrekking tot verdragsconflicten.3 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 272 (R 1378), nr. 3 61 



Artikel 21 - Het toepassingsgebied van het Verdrag in de tijd 

217. Het bepalende tijdstip is voor elke Verdragsluitende Staat het 
tijdstip waarop het Verdrag op grond van artikel 29 voor hem in werking 
treedt. Vanaf die dag is het Verdrag in die Staat van toepassing zowel 
voor alle echtgenoten die daarna trouwen als voor de echtgenoten die 
het op hun huwelijksvermogensregime toepasselijke recht aanwijzen. 

218. Het tweede lid geeft elke Verdragsluitende Staat de mogelijkheid 
andere echtgenoten onder de toepassing van het Verdrag te laten vallen. 
In het bijzonder is gewezen op het geval van echtgenoten die het op hun 
huwelijksvermogensregime toepasselijke recht hebben aangewezen vóór 
de inwerkingtreding van het Verdrag voor de Staat waarvan de rechter-
lijke instanties waarvan men zich heeft gewend. Het zou wenselijk zijn 
een dergelijke keuze geldig te verklaren vanaf de inwerkingtreding van 
het Verdrag, vooral als de echtgenoten banden hadden met Staten die, 
omdat zij het Verdrag al eerder hadden bekrachtigd, de echtgenoten de 
mogelijkheid gaven het toepasselijke recht aan te wijzen. 

In het belang van de rechtszekerheid moet deze uitbreiding van de 
toepassing bij verklaring worden gedaan. Wel is het zo dat er eigenlijk 
geen sanctie zal zijn tegen een Staat die nalaat de verklaring af te 
leggen. Overigens behoeft in deze verklaring geen uitputtende 
opsomming te worden opgenomen, maar kan zij zich ertoe beperken de 
rechter te machtigen de toepassing van het Verdrag uit te breiden.1 

' Zie Verslag nr 12, Verslag nr 15, plenaire 
zitting Verslag nr. 2. 
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HOOFDSTUK IV - SLOTBEPALINGEN 

' Er wordt nogmaals op gewezen dat in 
artikel 28 is aangegeven hoe de verkla-
ringen bedoeld in de artikelen 5, 9, vierde 
lid, 21 en 26 moeten worden afgelegd Wat 
de verklaringen van de artikelen 24 en 25 
inzake de territoriale werking betreft, zijn 
aanwijzingen hiervoor in de artikelen zelf 
opgenomen. 
2 Zie Werkdocumenten nrs 62-63, Verslag 
nr. 15. 

219. De opzet van de artikelen 22-31 komt overeen met die welke in 
de recente Haagse Verdragen is gehanteerd.1 Daarom kan met drie korte 
opmerkingen worden volstaan. 

1 Artikel 23: het open karakter van het Verdrag 

220. Met de afwezigheid van elk vereiste van wederkerigheid in de 
toepassing van het Verdrag stemt overeen dat het onbeperkt wordt 
opengesteld voor toetreding door Staten die geen lid van de Conferentie 
zijn, met dien verstande dat de ondertekening voorbehouden blijft aan 
Staten die wel lid zijn. Artikel 23 neemt de laatste beperkingen weg met 
betrekking tot de kring van Verdragsluitende Staten, zoals deze nog 
voorkomen in artikel 21 van het Verdrag inzake de wet die van 
toepassing is op onderhoudsverplichtingen d.d. 2 oktober 1973. 

2 Artikel 26: Rechtsstelsels met verschillende gradaties van onder-
daanschap 

221 . Deze bepaling is op verzoek van de delegatie van het Verenigd 
Koninkrijk ingevoegd ten einde die Staat de mogelijkheid te bieden, een 
omschrijving te geven van «British subjects». Deze worden voor de 
toepassing van het Verdrag geacht de nationaliteit van dat land te 
bezitten. 

3 Artikel 27: uitsluiting van voorbehouden op het Verdrag 

222. Het Verdrag laat geen enkele mogelijkheid tot het maken van 
voorbehouden toe. De Dertiende Zitting heeft met een duidelijke 
meerderheid het voorstel verworpen dat strekte tot het opnemen van een 
voorbehoud waardoor de uitzonderingen op het beginsel van de onveran-
derlijkheid terzijde konden worden gesteld, alsmede van een beperkter 
voorbehoud ten aanzien van artikel 8. Na de stemming hierover is een 
ander voorstel voor een voorbehoud inzake de verklaring van artikel 5 
(toepassing van het gemeenschapschappelijke nationale recht), 
ingetrokken.2 

Fribourg, 1 maart 1977 

ALFRED E. VON OVERBECK 
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