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Cijfers en feiten
Meer dan 11,7 miljoen EU-burgers (2,3 procent) wonen in een andere lidstaat dan hun 
thuisland. Bij 13 procent van alle huwelijken binnen de EU is er een relatie met een andere 
lidstaat1. Vele burgers beschikken in een andere lidstaat over een vermogen, met name 
grondbezit. De Europeanen maken steeds meer gebruik van hun fundamentele vrijheden2. 
Deze ontwikkeling vertoont een stijgende tendens. In geval van een overlijden met 
grensoverschrijdende gevolgen (volgens schattingen momenteel ongeveer 580 000 gevallen 
per jaar met een geërfd vermogen van ongeveer 130 miljard euro per jaar) ontstaan ernstige, 
vaak onoplosbare problemen.

Huidige rechtssituatie
In geval van een burger met de Spaanse nationaliteit die in Frankrijk woont (gewone 
verblijfplaats), wordt deze bij zijn overlijden vanuit het standpunt van zijn nationale Spaanse 
recht uitsluitend overeenkomstig het Spaanse recht beërfd, en wel met zijn totale vermogen. 
Dit geldt ongeacht de plaats waar het vermogen zich bevindt: in Spanje, in Frankrijk of een 
andere staat. Vanuit het standpunt van het Franse recht wordt hij echter overeenkomstig het 
Franse recht beërfd en opnieuw met zijn totale vermogen, maar uitgezonderd grondbezit, 
waarvoor doorgaans het recht geldt van de staat waar de grond zich bevindt. Dit betekent dat 
op dezelfde nalatenschap de erfrechtregimes van meerdere staten van toepassing kunnen zijn. 
Deze erfrechtregimes kunnen in aanzienlijke mate van elkaar verschillen, bijvoorbeeld wat 
betreft de vaststelling van wie erfgenaam wordt of zelfs ook wat betreft de erfdelen of rechten 
op wettelijke erfdelen. Zo kan in geval van overlijden van een echtgenoot binnen een 
kinderloos huwelijk de langstlevende echtgenoot volgens de ene rechtsorde enige erfgenaam 
zijn, terwijl volgens het recht van een andere lidstaat de ouders van de overledene samen met 
de langstlevende echtgenoot mede-erfgenamen zijn. Beide rechtsorden maken aanspraak op 
geldigheid voor het vermogen dat zich in de andere staat bevindt. Het gevolg is een 
internationaal geschilpunt dat niet grensoverschrijdend door bijvoorbeeld een hogere 
gerechtsinstantie kan worden opgelost.

Bijgevolg worden beslissingen in erfopvolgingszaken wederzijds niet erkend, zijn ze niet 
uitvoerbaar en zijn ze ook uitgesloten van de Verordening Brussel I3. Het enige 
vermeldenswaardige internationale akkoord is het Haagse verdrag van 5 oktober 1961 4, dat 
echter uitsluitend formele kwesties betreft en overigens ook niet door alle lidstaten 
geratificeerd is. Het Haagse erfrechtverdrag5 van 1 augustus 1989, dat in principe de 
vraagstelling van de onderhavige verordening behandelt, is tot op heden niet in werking 
getreden. Alleen Nederland heeft de bepalingen van dit verdrag als Nederlands internationaal 
privaatrecht (IPR) in wetgeving omgezet.

                                               
1 Zie de inleiding van het groenboek "Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het 
vrije verkeer van openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand" 
(COM (2010)0747).
2 Zie Eurobarometer kwaliteitsonderzoek "European citizenship – Cross-border mobility" (EU-burgerschap –
grensoverschrijdende mobiliteit), augustus 2010.
3 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 12 van 16.1.2001, 
blz.1).
4 Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire 
beschikkingen.
5 Haags Verdrag van 1 augustus 1989 inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging bij versterf.
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Ook binnen een staat kunnen lastige geschilpunten ontstaan, bijvoorbeeld over de vraag in 
hoeverre er bij de verdeling van het vermogen of de berekening van wettelijke erfdelen 
rekening wordt gehouden met het vermogen dat zich in een andere staat bevindt.

Oorzaken in het IPR
De oorzaak van deze tegenstrijdige rechtssituatie is gelegen in het verschillende IPR van de 
staten met betrekking tot het erfrecht, dat een zuiver binnenlands recht is.

Spanje neemt in zijn IPR, evenals een groot aantal andere lidstaten van de EU, als 
uitgangspunt de nationaliteit van de erflater, wiens nationale recht vervolgens voor zijn totale 
vermogen maatgevend is. Het Franse IPR vertegenwoordigt het andere grondbeginsel, dat 
eveneens in een groot aantal andere EU-lidstaten als uitgangspunt geldt. Hierbij wordt de 
nalatenschap gesplitst: voor het roerende vermogen (roerende goederen, met name monetaire 
activa) van de erflater geldt het erfrecht van de staat waar de erflater zijn gewone 
verblijfplaats had, terwijl voor grondbezit (onroerende goederen) het erfrecht geldt van de 
staat waar het vermogen zich bevindt (lex rei sitae).

Nog afgezien van het feit dat deze basisconcepten weliswaar het vaakst voorkomen in de 
lidstaten, maar niet de enige zijn, worden verdere vraagstukken van het IPR van staat tot staat 
verschillend beantwoord. Dit begint reeds bij de interpretatie van begrippen zoals “gewone 
verblijfplaats”, “roerende goederen” of “onroerende goederen” of bij de behandeling van 
gevallen van meervoudige nationaliteit. Sommige lidstaten schrijven voor dat een erflater 
binnen een bepaald kader het voor zijn nalatenschap maatgevende erfrecht kan kiezen. Andere
lidstaten wijzen dit af, erkennen dit recht bij andere lidstaten, maar soms ook niet. Ook het 
belangrijke vraagstuk van de verwijzing wordt verschillend beantwoord. De verscheidenheid 
van de systemen is onoverzienbaar en de onderlinge tegenstrijdigheden kunnen hier slechts 
aangestipt worden. Zelfs indien twee lidstaten hetzelfde erfrecht toepassen, bijvoorbeeld het 
nationale recht van de erflater, zijn conflicten niet uitgesloten, omdat gerechtelijke uitspraken 
over bijvoorbeeld de interpretatie van het testament in de ene staat anders kunnen zijn dan in 
de andere en niet wederzijds erkend worden.

Moeilijkheden voor de Europese burgers
Deze situatie is voor de Europese burgers steeds minder houdbaar.

De situatie is problematisch voor de erfgenamen, die zich voor de vraag gesteld zien hoeveel 
en welke erfrechtregimes op de erfopvolging van toepassing zijn en met welke consequenties.

Ook is het lastig voor burgers die hun erfopvolging wensen te regelen. Om hun erfopvolging 
te regelen zoals ze het zich voorgesteld hadden, moeten burgers zich niet alleen vertrouwd 
maken met de regels van het erfrecht van de individuele staten, maar moeten zij ook het IPR 
van deze staten raadplegen. In beide gevallen zullen zij hiervoor de hulp van adviseurs 
moeten inroepen. Daarnaast kunnen onzekerheden blijven voortbestaan in geval van 
verandering van woonplaats of een verplaatsing van het vermogen. Zelfs indien de 
woonplaats en de plaats waar het vermogen zich bevindt onveranderd blijven, zou het nodig 
zijn om de rechtsontwikkeling in meerdere lidstaten doorlopend te volgen. Daarbij moet ook 
het IPR van elke afzonderlijke staat worden gevolgd en niet alleen de wetgeving maar ook de 
jurisprudentie, met name ook omdat het IPR van de lidstaten in hoge mate door de 
jurisprudentie wordt gevormd.
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De situatie is daarnaast problematisch voor alle overheidsinstellingen, in het bijzonder 
rechtbanken die zich bezighouden met erfrechtaangelegenheden.

Afgezien van de kosten van de vaak langdurige en eventueel in meerdere lidstaten te voeren 
procedures over rechtsgeschillen is met name ook het daarmee verbonden tijdverlies 
beklagenswaardig, aangezien bij overlijdensgevallen vaak snelle beslissingen moeten worden 
genomen, niet in het minst bij ondernemingen.

Dit alles leidt tot een aanzienlijke belasting van Europese burgers die hun grondrechten op 
vrijheid en eigendom willen doen gelden. Zij worden ernstig beperkt in de uitoefening van 
hun fundamentele vrijheden als burgers van de EU.

Europese oplossing
Gezien deze achtergrond is het meer dan de hoogste tijd voor een Europese oplossing die het 
IPR - in tegenstelling tot het materiële erfrecht van de individuele lidstaten – vastlegt. Het 
doel moet zijn een zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijke regeling met uniforme geldigheid. 
Een harmonisatie van de bestaande nationale voorschriften komt vanuit dit standpunt bezien 
niet in aanmerking. Slechts een Europese verordening die een hermetisch geheel vormt, kan 
deze taak vervullen.

Het Europees Parlement heeft zich ook sterk gemaakt voor het creëren van een dergelijk 
instrument in zijn Resolutie van 16 november 2006 met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende erfopvolging en testamenten1, als reactie op het door de Commissie ingediende 
Groenboek erfopvolging en testamenten2.

                                               
1PB C 314 E van 21.12.2006, blz. 342.

2 COM(2005)0065.


