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Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel
Nationale informatie over Verordening (EU) 2016/1103
In juni 2016 heeft de Europese Unie een verordening aangenomen over huwelijksvermogensstelsels bij internationale huwelijken om paren te helpen hun
vermogen dagelijks te beheren en te verdelen in het geval van echtscheiding of overlijden van een van de echtgenoten. De verordening werd in het kader
van de procedure van nauwere samenwerking aangenomen door achttien EU-landen: Zweden, België, Griekenland, Kroatië, Slovenië, Spanje, Frankrijk,
Portugal, Italië, Malta, Luxemburg, Duitsland, Tsjechië, Nederland, Oostenrijk, Bulgarije, Finland en Cyprus. Andere EU-landen kunnen te allen tijde tot de
verordening toetreden (in dat geval moet het betrokken land ook toetreden tot de verordening betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van
geregistreerde partnerschappen).
De verordening biedt internationale huwelijken rechtszekerheid en vermindert de kosten van rechtsvorderingen, aangezien de paren weten welke gerechten
van welk land zaken met betrekking tot hun vermogen moeten behandelen en welk nationaal recht er moet worden toegepast om dergelijke zaken op te
lossen. De verordening vergemakkelijkt ook de erkenning en tenuitvoerlegging van in een ander EU-land gegeven beslissingen inzake vermogenskwesties.
Aangezien het vermogen van een paar in het geval van echtscheiding of overlijden moet worden verdeeld, vergemakkelijkt de verordening ook de
toepassing van de EU-regels inzake grensoverschrijdende echtscheidingen en erfopvolgingen. De verordening is van toepassing sinds 29 januari 2019.
Laatste update: 11/05/2021
Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese
Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document
wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel - België
Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2
Autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid: de rechtbank van eerste aanleg en meer bepaald
de familierechtbank.
Autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek:
om verzet aan te tekenen: de rechtbank van eerste aanleg en meer bepaald de familierechtbank;
om hoger beroep in te stellen: het hof van beroep.
Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing
Tegen de beslissing in hoger beroep kan alleen cassatieberoep worden ingesteld bij het Hof van Cassatie.
Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren
Geen andere autoriteiten in de zin van artikel 3, lid 2.
Laatste update: 22/08/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel - Bulgarije
Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2
Een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid van een beslissing of een andere akte die is opgemaakt in een andere EU-lidstaat, wordt ingediend bij
de provinciale rechtbank (artikel 623, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).
Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing
Tegen de beslissing kan een rechtsmiddel worden ingesteld bij het hof van beroep van Sofia. Verdere rechtsmiddelen tegen beslissingen van het hof van
beroep van Sofia moeten worden ingesteld bij het hof van cassatie (artikel 623, lid 6, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).
Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren
Niet van toepassing.
Laatste update: 26/11/2021
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel - Tsjechië
Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2
In Tsjechië gaat het om de districtsrechtbanken (okresní soudy).
Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing
Er mogen alleen bijzondere corrigerende maatregelen worden gebruikt, namelijk:
- beroep tot nietigverklaring (zmatečnost);
- verzoek om heropening van de procedure (žaloba na obnovu řízení);
- herziening van een rechtsmiddel (dovolání).
Alle genoemde bijzondere beroepsprocedures moeten worden ingeleid bij de rechtbank die zich in eerste aanleg over de zaak heeft uitgesproken.
Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren
Notariële entiteiten zoals gerechtelijke commissarissen (artikel 162, lid 2, juncto artikel 100, lid 1, en artikel 103, lid 1, van wet nr. 292/2013 inzake bijzondere
gerechtelijke procedures).

Laatste update: 14/04/2021
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel - Griekenland
Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2
Artikel 44, lid 1, van de betrokken verordeningen: het gerecht dat bevoegd is om, op verzoek van een belanghebbende partij, een beslissing inzake
huwelijksvermogensstelsels en de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen uitvoerbaar te verklaren, is de enkelvoudige
rechtbank van eerste aanleg (Monomeles Protodikeio) in de nietcontentieuze procedure (artikel 740 e.v. van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).
Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing
Artikel 49, lid 2, van de betrokken verordeningen: het gerecht dat bevoegd is om in een contradictoire procedure een rechtsmiddel te behandelen tegen de
beslissing op het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid, is het hof van beroep (Efeteio). Volgens de rechtspraak van het hof van cassatie is dit een
verzoek/rechtsmiddel waarover het hof van beroep in eerste en laatste aanleg beslist, bij wijze van uitzondering op de regel van artikel 12, lid 2, van het
wetboek van burgerlijke rechtsvordering
Tegen een beslissing van het hof van beroep kan conform artikel 50 van de betrokken verordeningen cassatieberoep worden ingesteld.
Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren
Niet van toepassing.
Laatste update: 19/11/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel - Spanje
Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2
De gerechten die bevoegd zijn voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid zijn de rechtbanken van eerste aanleg (
Juzgados de Primera Instancia) van de woonplaats van de partij tegen wie erkenning of tenuitvoerlegging wordt gevraagd, of van de plaats van
tenuitvoerlegging waar de beslissing effect moet sorteren.
Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing
Hoger beroep (recurso de apelación). Het hoger beroep wordt behandeld door de provinciale rechtbank (Audiencia Provincial).
Indien nodig kan er een buitengewoon beroep wegens procedurele fouten of een cassatieberoep worden ingesteld tegen de in tweede aanleg gegeven
beslissing van de provinciale rechtbank, conform de bepalingen van het procesrecht.
Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren
Wat het toepassingsgebied van de verordening betreft, zijn er in Spanje geen andere autoriteiten met de kenmerken en bevoegdheden die zijn bedoeld in
artikel 3, lid 2.
Er zijn alleen dergelijke autoriteiten binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 650/2012, zoals door Spanje op grond van artikel 79[ 1] is
verklaard.
[1] [Artikel 79 van Verordening (EU) nr. 650/2012].
De notarissen met betrekking tot de verklaringen van erfgenamen ab intestato en met betrekking tot de voorlegging aan de rechter, de verificatie en de
protocollering van gesloten, holografische en mondelinge testamenten en de inventarisatie van de goederen uit de nalatenschap.
De artikelen 55 en 56, de artikelen 57 tot en met 65 en de artikelen 67 en 68 van de wet op het notarisambt (Ley del Notariado), in de versie van de elfde
slotbepaling van wet 15/2015 van 2 juli 2015 betreffende niet-contentieuze procedures.
Laatste update: 10/02/2021
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel - Frankrijk
Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2
De in artikel 44 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de directeur van de griffie van de rechtbank, wanneer het verzoek betrekking heeft op een
rechterlijke beslissing of een gerechtelijke schikking (de artikelen 509-1 en 509-2 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering), dan wel bij de voorzitter
van de kamer van notarissen (chambre des notaires) of, indien deze afwezig of verhinderd is, zijn plaatsvervanger wanneer het verzoek betrekking heeft op
een authentieke akte (artikel 509-3 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).
De in artikel 49, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen worden ingesteld bij de president van de rechtbank (artikel 509-9 van het wetboek van burgerlijke
rechtsvordering).
Wanneer het verzoek betrekking heeft op een rechterlijke beslissing of een gerechtelijke schikking:
*Verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid van een door een Frans gerecht gegeven beslissing, met het oog op de erkenning ervan en de uitvoering
ervan in het buitenland, worden ingediend bij de directeur van de griffie van het gerecht dat de beslissing heeft gegeven of het verdrag heeft goedgekeurd
(artikel 509-1 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).
*Verzoeken om erkenning of een verklaring van uitvoerbaarheid op Frans grondgebied van buitenlandse uitvoerbare titels worden ingediend bij de directeur
van de griffie van het gerecht (artikel 509-2 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).
Wanneer het verzoek betrekking heeft op een authentieke akte:
*Verzoeken om waarmerking van Franse authentieke notariële akten met het oog op de aanvaarding en uitvoering ervan in het buitenland worden ingediend
bij de notaris of het in de vorm van een rechtspersoon opgerichte notariskantoor waar het origineel van het ontvangen stuk wordt bewaard (artikel 509-3 van
het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

*Verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid van buitenlandse authentieke akten op Frans grondgebied worden ingediend bij de voorzitter van de
kamer van notarissen of, indien deze afwezig of verhinderd is, zijn plaatsvervanger (artikel 509-3 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).
Rechtsmiddelen bedoeld in artikel 49, lid 2:
Rechtsmiddelen tegen verklaringen van uitvoerbaarheid van buitenlandse titels en akten op Frans grondgebied worden ingesteld bij de president van de
rechtbank (artikel 509-9 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).
Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing
Hoger beroep tegen een door de president van de rechtbank “in laatste aanleg” gegeven beslissing, kan alleen in de vorm van een cassatieberoep.
Er zijn diverse gronden voor een cassatieberoep (schending van de wet, bevoegdheidsoverschrijding, onbevoegdheid van het gerecht, ontbreken van een
wettelijke grondslag, gebrekkige motivering, tegenstrijdige uitspraken enz.), maar voor al deze gronden geldt dat de rechter zich beperkt tot een beoordeling
van de toepassing van de wet. Aldus gaat het Hof van Cassatie (Cour de cassation) na of er in de door hem onderzochte beslissing sprake is van een
schending van de wet of van een rechtsregel, maar spreekt het zich niet uit over de feiten.
La Cour de cassation (Hof van Cassatie)
5 Quai de l’horloge
75055 Parijs, Frankrijk
Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren
Niet van toepassing.
Laatste update: 01/07/2021
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel - Kroatië
Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2
Verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en rechtsmiddelen tegen beslissingen over dergelijke verzoeken
overeenkomstig artikel 49, lid 2, moeten worden ingediend of ingesteld bij de gemeentelijke rechtbanken.
De bevoegde rechtbanken zijn:
alle gemeentelijke rechtbanken in het kader van de wet inzake rechtsgebieden en zetels van gerechten (Narodne novine - NN; Staatsblad van de Republiek
Kroatië nr. 128/14).
Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing
Het toepasselijke nationale recht van Kroatië kent geen mechanisme om, voor de toepassing van artikel 50, een op een rechtsmiddel gegeven beslissing
verder aan te vechten, d.w.z. dat er geen rechtbanken zijn waar er een nieuwe beroepsprocedure kan worden ingeleid.
Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren
In Kroatië zijn de gemeentelijke rechtbanken ingevolge de wet op de rechterlijke organisatie (NN nrs. 28/13, 33/15, 82/15 en 82/16,
67/18,
126/19,
130/20) bevoegd voor het behandelen van niet-litigieuze zaken en tenuitvoerleggingszaken. Bijgevolg zijn er overeenkomstig het toepasselijke nationale
recht in Kroatië geen andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren in de zin van artikel 3, lid 2, van de verordening, die bevoegd zijn ter zake van
huwelijksvermogensstelsels en die rechterlijke functies vervullen dan wel handelen op machtiging van of onder toezicht van een rechterlijke instantie.
Laatste update: 25/08/2021
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel - Italië
Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2
De rechterlijke instanties die bevoegd zijn voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, zijn
de hoven van beroep (Corte di Appello).
De rechterlijke instantie die bevoegd is voor het behandelen van het rechtsmiddel tegen een beslissing over een verzoek om een verklaring van
uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 49, lid 2, is het Hof van Cassatie (Suprema Corte di Cassazione).
Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing
De op het rechtsmiddel gegeven beslissing kan verder worden aangevochten door middel van:
1) een verzoek om herziening overeenkomstig artikel 391 bis en ter van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering;
2) derdenverzet overeenkomstig artikel 391 ter van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.
Er kan ook een verzoek om correctie van de beslissing worden ingediend indien deze schrijf- of rekenfouten bevat.
Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren
Wat artikel 3, lid 2, betreft, gaat het om:
advocaten die optreden in het kader van bijstand bij onderhandelingen (negoziazione assistita) overeenkomstig artikel 6 van wetsdecreet nr. 132 van 2014;
ambtenaren van de burgerlijke stand die optreden in het kader van bijstand bij onderhandelingen overeenkomstig artikel 12 van wetsdecreet nr. 132 van
2014.
Laatste update: 24/05/2021
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel - Cyprus
Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2
De gerechten die bevoegd zijn voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid zijn de familierechtbanken. Het rechtsmiddel
tegen een beslissing over een dergelijk verzoek wordt behandeld door de familierechtbank van tweede aanleg (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing
De procedures om de op het rechtsmiddel gegeven beslissing aan te vechten, zijn de beroepsprocedure vastgesteld in artikel 25 van de wet op de
rechterlijke organisatie (wet 14/60) en het uitvaardigen van prerogatieve bevelschriften overeenkomstig artikel 155 van de grondwet.
Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren
Niet van toepassing.
Laatste update: 02/07/2021
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel - Luxemburg
Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2
De rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel
44, lid 1:
de president van de arrondissementsrechtbank (Tribunal d’arrondissement)
Contactgegevens:
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: 00352 475981-1
Tribunal d’arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel.: 00352 803214-1
De rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig
artikel 49, lid 2:
Hof van beroep, sector civiel recht (Cour d’appel siégeant en matière d’appel civil)
Contactgegevens:
Cour d’appel
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: 00352 475981-1
Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing
De in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing:
Hof van Cassatie (Cour de cassation)
Contactgegevens:
Cour de cassation
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: 475981-369/373
Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren
/
Laatste update: 03/11/2021
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel - Nederland
Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2
Verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1: de voorzieningenrechter van de rechtbank.
Rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2: de rechtbank waarvan de voorzieningenrechter op het verzoek om
erkenning of de verklaring van uitvoerbaarheid heeft beslist.
Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing
Beroep in cassatie bij de Hoge Raad.
Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren
Niet van toepassing voor Nederland.
Laatste update: 11/02/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel - Oostenrijk
Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

Het gerecht dat bevoegd is voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, van de verordening
is de tenuitvoerleggingsrechtbank (Exekutionsgericht) of de districtsrechtbank (Bezirksgericht) van de woonplaats van de verweerder.
Het gerecht dat bevoegd is voor het behandelen van het rechtsmiddel tegen een beslissing over een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid is de
hogere regionale rechtbank (Landesgericht); het rechtsmiddel moet echter worden ingesteld bij de rechtbank die de beslissing in eerste aanleg heeft
gegeven.
Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing
Beroep over een rechtsvraag (Revisionsrekurs) moet worden ingesteld bij het hooggerechtshof (Oberster Gerichtshof), doch zulks via de rechtbank die de
beslissing in eerste aanleg heeft gegeven.
Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren
In Oostenrijk zijn er geen andere autoriteiten of rechtsbeoefenaren in de zin van artikel 3, lid 2, die bevoegd zijn ter zake van huwelijksvermogensstelsels.
Laatste update: 25/03/2021
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel - Portugal
Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2
De rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig
artikel 44, lid 1:
- de rechtbank voor familiezaken en minderjarigen (juízo de família e menores); of, indien er geen dergelijke rechtbank is:
- de lokale rechtbank voor civiele zaken (juízo local cível), indien deze bestaat; of
- de algemene afdeling (juízo de competência genérica) van de bevoegde districtsrechtbank (tribunal de comarca).
Wat artikel 49, lid 2, betreft, wordt het rechtsmiddel tegen beslissingen over dergelijke verzoeken behandeld door de hoven van beroep ( Tribunais da Relação
).
Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing
Voor de toepassing van artikel 50 kan er tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing alleen beroep over een rechtsvraag ( recurso de revista) worden
ingesteld bij het hooggerechtshof (Supremo Tribunal de Justiça).
Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren
- De gerechten, meer bepaald de rechtbanken voor familiezaken en minderjarigen, de lokale rechtbanken voor civiele zaken, de algemene afdelingen van de
districtsrechtbanken, de hoven van beroep en het hooggerechtshof;
- de diensten van de burgerlijke stand (Conservatórias do Registo Civil)(1);
- de notarissen (notários)(2).
(1) Ingevolge wetsdecreet nr. 272/2001 van 13 oktober 2001, zoals laatstelijk gewijzigd ( geconsolideerde versie van wetsdecreet nr. 272/2001 - Diário da
República nr. 238/2001, serie I-A, 13.10.2001 (dre.pt)), zijn de diensten van de burgerlijke stand bevoegd in procedures betreffende de aanwijzing van de
gezinswoning, de scheiding van tafel en bed, de omzetting van een scheiding van tafel en bed in een echtscheiding en de echtscheiding, op voorwaarde dat
er in alle hierboven genoemde gevallen een overeenkomst/wederzijdse instemming is tussen de partijen (zie artikel 16 van het wetsdecreet, waarbij de
diensten van de burgerlijke stand bevoegdheden werden verleend die gelijkwaardig zijn aan de bevoegdheden die de rechter op dat gebied heeft).
(2) Wet nr. 23/2013 van 5 maart 2013, zoals laatstelijk gewijzigd ( geconsolideerde versie van wet nr. 23/2013 - Diário da República nr. 45/2013, serie I,
5.3.2013 (dre.pt)), waarbij de wettelijke regeling voor de inventarisatieprocedure werd goedgekeurd en de notarissen de bevoegdheid werd verleend om de
documenten en voorwaarden op te stellen voor de inventarisatieprocedure die voortvloeit uit een scheiding, een echtscheiding en de nietigheid of de
nietigverklaring van een huwelijk - zie met name artikel 2, lid 3, artikel 3, lid 6, en artikel 3, lid 7.
Laatste update: 05/07/2021
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel - Finland
Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2
Verklaring van uitvoerbaarheid:
districtsrechtbank.
Rechtsmiddel tegen een beslissing van de districtsrechtbank:
hof van beroep.
Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing
Het rechtsmiddel tegen een beslissing van het hof van beroep is een hoger beroep bij het hooggerechtshof, mits het hooggerechtshof toestemming geeft om
hoger beroep in te stellen (hoofdstuk 30, afdelingen 1-3, van het wetboek van rechtsvordering).
Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren
Executeur aangesteld door de rechtbank.
Laatste update: 08/03/2021
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel - Zweden
Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2
Districtsrechtbank Territoriale bevoegdheid
De districtsrechtbank van Nacka (Nacka tingsrätt) De provincie Stockholm (Stockholms län)

De districtsrechtbank van Uppsala

De provincie Uppsala

De districtsrechtbank van Eskilstuna
De districtsrechtbank van Linköping

De provincie Södermanland
De provincie Östergötland

De districtsrechtbank van Jönköping
De districtsrechtbank van Växjö

De provincie Jönköping
De provincie Kronoberg

De districtsrechtbank van Kalmar
De districtsrechtbank van Gotland

De provincie Kalmar
De provincie Gotland

De districtsrechtbank van Blekinge
De districtsrechtbank van Kristianstad

De provincie Blekinge
De gemeenten (kommuner) Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp,

Simrishamn,Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga en Östra Göinge
De districtsrechtbank van Malmö
De gemeenten Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma,
Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge en Ystad
De districtsrechtbank van Halmstad
De provincie Halland
De districtsrechtbank van Göteborg
De gemeenten Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs,
Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla en Öckerö
De districtsrechtbank van Vänersborg
De gemeenten Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum,
Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg en Åmål
De districtsrechtbank van Skaraborg
De gemeenten Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping,
Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda en Vara
De districtsrechtbank van Värmland
De districtsrechtbank van Örebro

De provincie Värmland
De provincie Örebro

De districtsrechtbank van Västmanland
De districtsrechtbank van Falu

De provincie Västmanland
De provincie Dalarna

De districtsrechtbank van Gävle
De districtsrechtbank van Ångermanland

De provincie Gävleborg
De provincie Västernorrland

De districtsrechtbank van Östersund
De provincie Jämtland
De districtsrechtbank van Umeå
De provincie Västerbotten
De districtsrechtbank van Luleå
De provincie Norrbotten
Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing
Hoger beroep (överklagande) bij het hof van beroep (hövrätt) of bij het hooggerechtshof (Högsta domstolen). Het hoger beroep moet worden ingesteld bij het
gerecht dat de bestreden beslissing heeft gegeven. Het hoger beroep wordt alleen behandeld indien het hof van beroep of het hooggerechtshof toestemming
geeft om hoger beroep in te stellen (prövningstillstånd).
Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren
Executeur (bodelningsförrättare)
Beheerder van goederen (boutredningsman)
In het kader van een summiere procedure betreffende betalingsbevelen of bijstand, de tenuitvoerleggingsinstantie (Kronofogdemyndigheten).
Laatste update: 25/10/2021
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

