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Grenzen vervagen op allerlei gebieden. Door 
de toegenomen welvaart en de globalisering 
vertoeven we steeds meer in het buitenland, 
niet alleen voor vakanties, maar ook voor studie en werk. Een stage of een 
studie in het buitenland komt vaker voor en omdat de meeste mensen 
hun levenspartner vinden tijdens hun studie ontstaan er ook meer relaties 
tussen mensen met verschillende nationaliteiten. Ze krijgen een kind, gaan 
samenwonen of huwen. Dan komt het internationale personen en familierecht, 
vastgelegd in een aantal verdragen en in jurisprudentie om de hoek kijken. 

Worden er uit een relatie kinderen geboren, terwijl de ouders niet gehuwd zijn, 
dan is het belangrijk om te weten dat in veel landen het fenomeen erkenning 
niet bestaat. Het kind heeft juridisch dus geen vader. Gezag over kinderen 
verschilt ook per land. Zo krijgt in België de vader van rechtswege gezamenlijk 
gezag met de moeder als het kind uit een buitenhuwelijkse relatie door hem 
is erkend. In Nederland is dat niet het geval. Ook de onderhoudsverplichting 
ten opzichte van kinderen  verschilt van land tot land. Is er sprake van een 
internationale echtscheiding, dan zijn enkele aspecten van belang. Allereerst 
kunnen buitenlanders niet meteen via de Nederlandse rechter scheiden, ze 
moeten eerst een bepaalde tijd in Nederland hebben gewoond. Als partners 
een verschillende nationaliteit hebben, waarvan één de Nederlandse, kan 
Nederlands recht worden toegepast, of het recht van een ander land. In 
Nederland geldt van rechtswege de gemeenschap van goederen als er geen 
huwelijkse voorwaarden bij de notaris zijn opgemaakt. In veel landen is dat 
anders geregeld. Ook de fiscale aspecten zijn van belang. In Nederland is de 
verplichting tot betaling van partneralimentatie als persoonlijke verplichting 
aftrekbaar van de belasting. In andere landen is dit niet het geval. Hoe kan 
alimentatie worden geïncasseerd als de alimentatieplichtige niet betaalt? 

In Nederland opgebouwd pensioen kan volgens de Nederlandse wet worden  
verdeeld. Als het gaat om een buitenlands pensioen is de kwestie gecom-
pliceerd. Regelingen omtrent de kinderen zijn ook anders. De Nederlandse 
rechter is bevoegd beslissingen over kinderen te nemen zodra ze op Nederlands 
grondgebied verblijven. Daarbij moet echter ook rekening worden gehouden 
met de nationaliteit van het kind en het recht van het land waar het kind 
met zijn ouders de gewone verblijfplaats heeft. Het komt geregeld voor dat 
de verzorgende ouder terug wil keren naar zijn/haar geboorteland en de 
kinderen mee wil nemen. Zonder toestemming van de andere ouder is dat vaak 
niet mogelijk. De overtreder wordt aangemerkt als kinderontvoerder met alle 
gevolgen van dien. Het zou verstandig zijn vóór het huwelijksbootje naar deze 
aspecten te informeren. De ervaring wijst echter uit dat dit vaak niet gebeurt. 
Dan is het verstandig om voor het opstarten van de echtscheidingsprocedure 
advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat. 
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