Als bij echtscheiding één van de echtgenoten in het buitenland woont of een of meer
buitenlandse nationaliteiten heeft, dan heeft het echtscheidingsverzoek internationale
kenmerken. De rechter moet dan bepalen of hij wel bevoegd is om een uitspraak te doen en
hij moet kijken naar welk recht hij het echtscheidingsverzoek moet beoordelen.
Op dit laatste punt zal hij in de toekomst vaker het Nederlandse recht toepassen. In verband met het
liberale karakter van het Nederlandse echtscheidingsrecht juichen wij dit van harte toe!

Nederland
Het echtscheidingsrecht bepaalt op welke grond om echtscheiding kan worden gevraagd en of daaraan
voorwaarden zijn verbonden. In Nederland geldt het uitgangspunt dat niemand tegen zijn of haar zin
getrouwd moet blijven. Wanneer één van de echtgenoten stelt dat het huwelijk duurzaam is ontwricht,
neemt de rechter dit in de praktijk onmiddellijk aan. De echtscheiding kan dan worden uitgesproken.

Internationaal
Andere rechtsstelsels kennen een minder liberale opstelling. In veel landen, waaronder Duitsland en
Ierland, moeten de echtgenoten eerst een bepaalde tijd gescheiden van elkaar wonen voordat de
echtscheiding kan worden uitgesproken. Soms moet ook eerst een verzoeningspoging worden
ondernomen. Op Malta is echtscheiding vooralsnog zelfs in het geheel niet mogelijk. Het maakt dus
nogal uit welk recht de echtscheiding beheerst.

Nieuwe situatie
Op 1 januari 2012 zal een tiende boek aan het Nederlandse Burgerlijk Wetboek worden toegevoegd.
Hierin worden de conflictregels die bepalen welk recht in tal van internationale situaties moet worden
toegepast, samengevoegd. Uitgangspunt van de nieuwe conflictregels voor echtscheiding is dat de
Nederlandse rechter ook internationale echtscheidingsverzoeken beoordeelt naar Nederlands recht.
Hebben de echtgenoten beiden dezelfde buitenlandse nationaliteit, dan komt het recht van dat land pas
voor toepassing in aanmerking als partijen daarvoor zelf uitdrukkelijk kiezen. Tot dusver was dit juist
andersom.

Meer weten?
Mocht u onverhoopt in een situatie van echtscheiding terechtkomen en spelen hierbij internationale
elementen een rol, schroomt u dan niet contact op te nemen. Graag beoordelen wij samen met u of de
Nederlandse rechter bevoegd is en of deze het echtscheidingsverzoek met toepassing van Nederlands
recht meteen kan toewijzen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Jan-Ger Knot.
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