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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de 
instelling van een Europese erfrechtverklaring
(COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0154),

– gelet op artikel 251, lid 2, artikel 61, onder c) en artikel 67, lid 5, tweede streepje, van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door 
de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0236/2009),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld 
"Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 81, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 juli 20101,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7- 0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De werkingssfeer van onderhavige 
verordening moet alle burgerlijke kwesties 
betreffende een erfopvolging omvatten, 

(8) De werkingssfeer van onderhavige 
verordening moet alle burgerlijke kwesties 
betreffende een erfopvolging omvatten, 

                                               
1 PB C 44 van 11.2.2011, blz. 148.
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namelijk alle vormen van 
eigendomsoverdracht naar aanleiding van 
een overlijden, ongeacht of het gaat om een 
vrijwillige overdracht, een overdracht in de 
vorm van een testament of van een 
erfovereenkomst, of om een uit de wet 
voortvloeiende eigendomsoverdracht naar 
aanleiding van een overlijden.

namelijk alle vormen van overdracht van 
categorieën goederen naar aanleiding van 
een overlijden, ongeacht of het gaat om een 
vrijwillige overdracht, een overdracht in de 
vorm van een testament of van een 
erfovereenkomst, of om een uit de wet 
voortvloeiende eigendomsoverdracht naar 
aanleiding van een overlijden

Or. de

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De geldigheid en de gevolgen van 
schenkingen en makingen worden geregeld 
door Verordening (EG) nr. 593/2008 van 
het Europees Parlement en de Raad van 17 
juni 2008 inzake het recht dat van 
toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst (Rome I). Zij moeten 
derhalve uit de werkingssfeer van deze 
verordening worden uitgesloten, net als 
andere rechten en goederen die anders dan 
via erfopvolging in het leven worden 
geroepen of worden overgedragen. 
Niettemin moet op grond van het krachtens 
deze verordening vastgestelde erfrecht 
worden gepreciseerd of deze schenking of 
andere vorm van beschikking onder 
levenden met rechtstreekse 
zakenrechtelijke werking, aanleiding kan 
geven tot een verplichting tot inbreng, tot 
inkorting of verrekening bij de berekening 
van de erfdelen volgens het erfrecht.

(9) De geldigheid en de gevolgen van 
schenkingen en makingen worden geregeld 
door Verordening (EG) nr. 593/2008 van 
het Europees Parlement en de Raad van 17 
juni 2008 inzake het recht dat van 
toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst (Rome I). Zij moeten 
derhalve uit de werkingssfeer van deze 
verordening worden uitgesloten, net als 
andere rechten en goederen die anders dan 
via erfopvolging in het leven worden 
geroepen of worden overgedragen. 
Niettemin moet op grond van het krachtens 
deze verordening vastgestelde erfrecht 
worden gepreciseerd of deze schenking of 
andere vorm van ten uitvoer gelegde 
beschikking onder levenden, aanleiding 
kan geven tot een verplichting tot inbreng, 
tot inkorting of verrekening bij de 
berekening van de erfdelen volgens het 
erfrecht.

Or. de
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Terwijl deze verordening de wijze van 
verwerving van een zakelijk recht op 
lichamelijke en onlichamelijke goederen, 
zoals bepaald door het op de erfopvolging 
toepasselijke recht, moet omvatten, moet
de limitatieve lijst ("numerus clausus") van 
zakelijke rechten die in het nationale recht 
van de lidstaten kunnen bestaan – een lijst 
die in beginsel door de lex rei sitae wordt 
geregeld - onder de nationale collisieregels 
vallen. De publiciteit van die rechten, met 
name de werking van het vastgoedregister 
en de gevolgen van een inschrijving of het 
ontbreken van een inschrijving daarin, 
die eveneens door het plaatselijke recht 
wordt geregeld, moet ook worden 
uitgesloten.

(10) De limitatieve lijst ("numerus 
clausus") van zakelijke rechten die in het 
nationale recht van de lidstaten kunnen 
bestaan – een lijst die in beginsel door de 
lex rei sitae wordt geregeld – moet onder 
de nationale collisieregels vallen. 
Overeenkomstig de erkende 
grondbeginselen van het internationaal 
privaatrecht moet een aanpassing worden 
uitgevoerd.

Or. de

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Deze verordening moet de wijze 
van verwerving van een zakelijk recht op 
lichamelijke en onlichamelijke goederen, 
zoals bepaald door het op de erfopvolging 
toepasselijke recht, omvatten. De 
publiciteit van die rechten, met name de 
werking van het vastgoedregister en de 
gevolgen van een inschrijving of het 
ontbreken van een inschrijving daarin, 
die eveneens door het plaatselijke recht 
wordt geregeld, moet ook worden 
uitgesloten.

Or. de
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Gelet op de toenemende mobiliteit van 
de Europese burgers en om een goede 
rechtsbedeling in de Europese Unie te 
bevorderen en om ervoor te zorgen dat er 
een werkelijke band bestaat tussen de 
erfopvolging en de lidstaat die de 
bevoegdheid uitoefent, moet deze 
verordening voorzien in de bevoegdheid 
van de gerechten van de lidstaat van de 
laatste gewone verblijfplaats van de 
overledene voor de gehele erfopvolging. 
Om dezelfde redenen moet deze 
verordening het bevoegde gerecht de 
mogelijkheid geven om, uitzonderlijk en
onder bepaalde voorwaarden, de zaak te 
verwijzen naar het gerecht waarvan de 
overledene de nationaliteit had, wanneer 
dat gerecht meer geschikt is om de zaak te 
behandelen.

(12) Gelet op de toenemende mobiliteit van 
de Europese burgers en om een goede 
rechtsbedeling in de Europese Unie te 
bevorderen en om ervoor te zorgen dat er 
een werkelijke band bestaat tussen de 
erfopvolging en de lidstaat die de 
bevoegdheid uitoefent, moet deze 
verordening voorzien in de bevoegdheid 
van de gerechten van de lidstaat van de 
gewone verblijfplaats van de overledene 
voor de gehele erfopvolging voor 
contentieuze en niet-contentieuze 
procedures. Om dezelfde redenen moet 
deze verordening het bevoegde gerecht de 
mogelijkheid geven om, onder bepaalde 
voorwaarden, de zaak te verwijzen naar het 
gerecht of naar een krachtens deze 
verordening voor de afgifte van een 
Europese erfrechtverklaring bevoegde 
instantie waarvan de overledene de 
nationaliteit had, wanneer dat gerecht of 
die instantie meer geschikt is om de zaak 
te behandelen.

Or. de

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Bij de bepaling van de gewone 
verblijfplaats als centrum van het leven 
moeten de levensomstandigheden van de 
overledene ten tijde van zijn overlijden en 
in de jaren daarvoor in aanmerking 
worden genomen, in het bijzonder de duur 
en frequentie van het verblijf alsmede de 
omstandigheden en redenen ervan.
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Or. de

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Ten behoeve van de erfgenamen en 
legatarissen die in een andere lidstaat 
wonen dan die waarvan de gerechten 
bevoegd zijn om de erfopvolging te 
regelen, te vergemakkelijken, moet de 
verordening hen machtigen om de 
verklaringen inzake de aanvaarding of 
verwerping van de nalatenschap, af te 
leggen in de vorm waarin het recht van hun 
gewone verblijfplaats voorziet, en 
desgevallend voor de gerechten van die 
staat.

(14) Ten behoeve van de erfgenamen en 
legatarissen die in een andere lidstaat 
wonen dan die waarvan de gerechten 
bevoegd zijn om de erfopvolging te 
regelen, te vergemakkelijken, moet de 
verordening hen aanvullend machtigen om 
de verklaringen inzake de aanvaarding of 
verwerping van de nalatenschap, af te 
leggen in de vorm waarin het recht van hun 
gewone verblijfplaats voorziet, en 
desgevallend voor de gerechten van die 
staat.

Or. de

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Uit de nauwe band tussen de 
erfrechtelijke regeling en de 
zakenrechtelijke regeling volgt dat de 
verordening moet voorzien in de 
uitzonderlijke bevoegdheid van de 
gerechten van de lidstaat van de plaats 
waar een goed zich bevindt, wanneer het 
recht van deze lidstaat de inschakeling 
van zijn gerechten vereist om 
zakenrechtelijke maatregelen te nemen 
met betrekking tot de overdracht van dat 
goed en de inschrijving ervan in de 
vastgoedregisters.

Schrappen

Or. de
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze verordening moet de burgers 
meer mogelijkheden bieden om van 
tevoren hun erfopvolging te regelen door 
hen het toepasselijke recht te laten kiezen. 
Deze keuze moet strikt worden afgebakend 
om de legitieme verwachtingen van de 
erfgenamen en legatarissen te eerbiedigen.

(18) Deze verordening moet de burgers 
meer mogelijkheden bieden om van 
tevoren hun erfopvolging te regelen door 
hen het toepasselijke recht te laten kiezen. 
Deze keuze moet strikt worden afgebakend 
om de legitieme verwachtingen van de 
erfgenamen en legatarissen te eerbiedigen. 
Overeenkomstig het beginsel favor 
testamenti moet een persoon de 
mogelijkheid hebben om als recht voor de 
afhandeling van zijn erfopvolging het 
recht te kiezen van de staat waarvan hij de 
nationaliteit bezit ten tijde van de keuze of 
van zijn overlijden. In geval van meerdere 
nationaliteiten moet het mogelijk zijn om 
tussen deze nationaliteiten te kiezen. De 
keuze van het recht moet voldoende 
duidelijk zijn bij toepassing van algemeen 
erkende uitleggingscriteria.

Or. de

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De geldigheid van de vorm van 
uiterste wilsbeschikkingen valt niet onder 
deze verordening. Daarvoor geldt het 
Haags Verdrag van 5 oktober 1961 inzake 
de wetsconflicten betreffende de vorm van 
testamentaire beschikkingen, voor de 
lidstaten die dat verdrag hebben 
geratificeerd.

(19) Wat betreft de geldigheid van de vorm 
van uiterste wilsbeschikkingen geldt het 
Haags Verdrag van 5 oktober 1961 inzake 
de wetsconflicten betreffende de vorm van 
testamentaire beschikkingen, voor de 
lidstaten die dat verdrag hebben 
geratificeerd. Echter, aanvullende 
bepalingen inzake de geldigheid van de 
vorm van uiterste wilsbeschikkingen met 
inbegrip van erfovereenkomsten moeten 
in deze verordening worden opgenomen.

Or. de
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Aanvullende bepalingen over het 
recht dat van toepassing is op de 
bevoegdheid om bij uiterste wil te 
beschikken, moeten in de verordening 
worden opgenomen.

Or. de

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om de erkenning van in een lidstaat 
verworven erfrechten te 
vergemakkelijken, moet de collisieregel de 
geldigheid van erfovereenkomsten 
bevorderen door alternatieve 
aanknopingspunten in aanmerking te 
nemen. De legitieme verwachtingen van 
derden moeten worden gevrijwaard.

(20) De geldigheid van erfovereenkomsten 
en de daaruit voortvloeiende rechten 
moeten in de lidstaten erkend worden. Het 
op de erfopvolging toepasselijke recht 
moet ook in geval van een 
erfovereenkomst voor iedere erflater 
afzonderlijk op grond van de toepasselijke 
bepalingen van deze verordening worden 
vastgesteld. De inhoudelijke geldigheid, 
de bindende kracht en de overige, met 
name op een erfovereenkomst betrekking 
hebbende juridische kwesties moeten 
zelfstandig geregeld worden. Deze 
bepalingen moeten op overeenkomstige 
wijze voor gezamenlijke testamenten 
gelden, voor zover dit in aanmerking 
komt.

Or. de
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Bij onroerende of in registers 
ingeschreven goederen moeten 
voorschriften van het recht van de plaats 
waar een goed zich bevindt die de 
motivering of overdracht van zakelijke 
rechten of inschrijving ervan in registers 
betreffen, ongewijzigd blijven. 

Or. de

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Indien de toepassing van de 
rechtsregels van een andere staat op een 
aanwijzing van het toepasselijke recht 
berust, moeten overeenkomstig de 
beginselen van het internationaal 
privaatrecht alleen de materiële regels van 
dit recht worden toegepast. In het andere 
geval moeten de voorschriften van het 
internationaal privaatrecht worden 
toegepast voor zover ze naar het recht van 
een lidstaat verwijzen. De lidstaat past zijn 
materiële recht toe.

Or. de

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Met het oog op het algemeen belang 
moeten de gerechten van de lidstaten in 
uitzonderlijke omstandigheden de 

(24) Met het oog op het algemeen belang 
moeten de gerechten van de lidstaten in 
uitzonderlijke omstandigheden de 
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mogelijkheid hebben om in welbepaalde 
zaken geen vreemd recht toe te passen 
wanneer dat onverenigbaar is met de 
openbare orde van het land van de rechter. 
Niettemin mogen de gerechten de exceptie 
van openbare orde niet toepassen om het 
recht van een andere lidstaat buiten 
toepassing te laten of om te weigeren een 
gegeven beslissing, een authentieke akte, 
een gerechtelijke schikking of een 
Europese erfrechtverklaring te erkennen of 
ten uitvoer te leggen, wanneer dat in strijd 
zou zijn met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
name artikel 21 die elke vorm van 
discriminatie verbiedt.

mogelijkheid hebben om in welbepaalde 
zaken geen vreemd recht toe te passen 
wanneer dat klaarblijkelijk onverenigbaar 
is met de openbare orde van het land van 
de rechter. Niettemin mogen de gerechten 
de exceptie van openbare orde niet 
toepassen om het recht van een andere 
lidstaat buiten toepassing te laten of om te 
weigeren een gegeven beslissing, een 
authentieke akte, een gerechtelijke 
schikking of een Europese 
erfrechtverklaring te erkennen of ten 
uitvoer te leggen, wanneer de weigering in 
strijd zou zijn met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
name artikel 21 die elke vorm van 
discriminatie verbiedt. Verschillen in het 
recht dat van toepassing is op wettelijke 
erfdelen mogen in de regel niet worden 
gebruikt als rechtvaardiging voor de 
weigering om het recht van een andere 
lidstaat toe te passen.

Or. de

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Teneinde rekening te houden met de 
verschillende wijzen waarop kwesties 
inzake erfopvolging in de lidstaten worden 
geregeld, dient deze verordening de 
erkenning en tenuitvoerlegging van 
authentieke akten te waarborgen. 
Authentieke akten kunnen, wat de 
erkenning ervan betreft, echter niet met 
gerechtelijke beslissingen worden 
gelijkgesteld. De erkenning van
authentieke akten betekent dat zij wat de 
inhoud ervan betreft dezelfde bewijskracht 
en dezelfde gevolgen hebben als in hun 
land van oorsprong, en dat er ten aanzien 
van deze akten een vermoeden van 
geldigheid bestaat dat kan worden 
weerlegd. Zo kan deze geldigheid steeds 

(26) Teneinde rekening te houden met de 
verschillende wijzen waarop kwesties 
inzake erfopvolging in de lidstaten worden 
geregeld, dient deze verordening de vrije 
circulatie en tenuitvoerlegging van 
authentieke akten te waarborgen. 
Authentieke akten kunnen, wat de 
erkenning ervan betreft, echter niet met 
gerechtelijke beslissingen worden 
gelijkgesteld. Authentieke akten moeten 
binnen de grenzen van de bepalingen van 
het land van oorsprong en het land van 
bestemming wat de inhoud ervan betreft 
dezelfde bewijskracht en een vermoeden 
van geldigheid hebben dat kan worden 
weerlegd. Zo kan deze geldigheid steeds 
worden betwist. De aan de akte ten 
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worden betwist voor een gerecht van de 
lidstaat van oorsprong van de authentieke 
akte, onder de door die lidstaat 
vastgestelde procedurele voorwaarden.

grondslag liggende rechtshandeling is 
onderworpen aan het internationaal 
privaatrecht en het op de erfopvolging 
toepasselijke recht.

Or. de

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Een versnelde, toegankelijke en 
doeltreffende afhandeling van 
internationale erfopvolgingen in de 
Europese Unie impliceert dat de 
erfgenaam, de legataris, de executeur-
testamentair of de beheerder gemakkelijk 
en buitengerechtelijk zijn hoedanigheid 
moet kunnen bewijzen in de lidstaten van 
de plaats waar de erfgoederen zich 
bevinden. Om het vrije verkeer van dit 
bewijs in de Europese Unie te 
vergemakkelijken, moet deze verordening 
voorzien in een uniform model van 
Europese erfrechtverklaring en de instantie 
aanwijzen die bevoegd is om deze af te 
geven. Om het subsidiariteitsbeginsel in 
acht te nemen, mag deze verklaring de 
interne procedures in de lidstaten niet 
vervangen. In de verordening moet de 
verhouding met deze procedures worden 
gepreciseerd.

(27) Een versnelde, toegankelijke en 
doeltreffende afhandeling van 
internationale erfopvolgingen in de 
Europese Unie impliceert dat de 
erfgenaam, de legataris, de executeur-
testamentair of de beheerder gemakkelijk 
en buitengerechtelijk zijn hoedanigheid 
moet kunnen bewijzen in de lidstaten van 
de plaats waar de erfgoederen zich 
bevinden. Om het vrije verkeer van dit 
bewijs in de Europese Unie te 
vergemakkelijken, moet deze verordening 
voor grensoverschrijdende gevallen 
voorzien in een uniform model van 
Europese erfrechtverklaring en de instantie 
aanwijzen die bevoegd is om deze af te 
geven. Bij deze instantie kan het gaan om 
gerechten, autoriteiten, notarissen of 
vergelijkbare instanties. Ze worden 
aangewezen door de lidstaat waarvan de 
gerechten krachtens de bepalingen van 
deze verordening bevoegd zijn; hierbij 
moet inbegrepen zijn een bevoegdheid 
door middel van verwijzing naar een 
gerecht dat of instantie die meer geschikt 
is om de zaak te beoordelen. Om het 
subsidiariteitsbeginsel in acht te nemen, 
mag deze verklaring de interne procedures 
in de lidstaten niet vervangen. In de 
verordening moet de verhouding met deze 
procedures worden gepreciseerd.

Or. de
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De voor de uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen worden 
vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden1.

(30) Teneinde uniforme voorwaarden
voor de uitvoering van deze verordening te 
waarborgen worden aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden verleend en 
waargenomen overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. .../2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van ...tot 
vaststelling van de voorschriften en 
algemene beginselen die van toepassing 
zijn op de wijze waarop de lidstaten de 
uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren1.

1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. 1 PB L ...

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De Commissie dient met name te 
worden gemachtigd om elke wijziging van 
de formulieren die in deze verordening zijn 
vastgesteld, aan te nemen volgens de in 
artikel 3 van Besluit 1999/468/EG 
bedoelde procedure.

(31) De raadplegingsprocedure moet 
worden toegepast om elke wijziging van 
de formulieren die in deze verordening zijn 
vastgesteld aan te nemen, rekening 
houdend met de aard van de 
uitvoeringshandeling.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Aangezien de doelstellingen van deze (33) Aangezien de doelstellingen van deze 
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verordening, namelijk het vrije verkeer van 
personen, de mogelijkheid voor Europese 
burgers om hun erfopvolging in een 
internationale context van tevoren te 
organiseren, de eerbiediging van de rechten 
van de erfgenamen en legatarissen, van de 
andere personen die met de overledene een 
band hadden en van de schuldeisers van de 
nalatenschap, niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
bijgevolg, door de betekenis en de 
gevolgen van deze verordening beter op 
communautair niveau kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

verordening, namelijk het vrije verkeer van 
personen, de mogelijkheid voor Europese 
burgers om hun erfopvolging in een 
internationale context van tevoren te 
organiseren, de eerbiediging van de rechten 
van de erfgenamen en legatarissen, van de 
andere personen die met de overledene een 
band hadden en van de schuldeisers van de 
nalatenschap, niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
bijgevolg, door de betekenis en de 
gevolgen van deze verordening beter op 
het niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig 
het in artikel 5 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Or. de

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 - lid 3 - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. de staat van natuurlijke personen, de 
familiebetrekkingen en de betrekkingen die 
vergelijkbare gevolgen hebben;

1. de staat van natuurlijke personen, de 
familiebetrekkingen en de betrekkingen die 
krachtens het op deze betrekkingen 
toepasselijke recht vergelijkbare gevolgen 
hebben;

Or. de

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 - lid 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. de rechtsbevoegdheid van natuurlijke 
personen, onverminderd artikel 19, lid 2, 

2. de rechtsbevoegdheid van natuurlijke 
personen, onverminderd artikel 19, lid 2, 
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onder c) en d); onder c) en d) en artikel 18, onder a);

Or. de

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 - lid 3 - punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. de verdwijning, de vermissing en het 
vermoedelijk overlijden van een 
natuurlijke persoon;

3. de verdwijning, de vermissing en het 
vermoedelijk overlijden van een 
natuurlijke persoon, onverminderd artikel 
23;

Or. de

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 - lid 3 - punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. de kwesties die onder de 
huwelijksvermogensregeling vallen of 
onder de vermogensregeling die van 
toepassing is op relatievormen die met het 
huwelijk vergelijkbare gevolgen hebben;

4. de kwesties die onder de 
huwelijksvermogensregeling vallen of 
onder de huwelijksvermogensregimes die 
krachtens het op deze relatievormen 
toepasselijke recht met het huwelijk 
vergelijkbare gevolgen hebben;

Or. de

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 - lid 3 - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. de onderhoudsverplichtingen; 5. de onderhoudsverplichtingen, voor zover 
ze niet uit het overlijden voortvloeien;

Or. de
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 - lid 3 - punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. de rechten en goederen die op een 
andere manier in het leven zijn geroepen of 
overgedragen dan door erfopvolging, zoals 
schenkingen en makingen, 
gemeenschappelijke eigendom van 
verschillende personen die overgaat op de 
langstlevende, pensioenregelingen, 
verzekeringsovereenkomsten en regelingen 
van soortgelijke aard, onverminderd artikel 
19, lid 2, onder j);

6. de rechten en goederen die op een 
andere manier in het leven zijn geroepen of 
overgedragen dan door erfopvolging, zoals 
schenkingen en makingen, bij leven 
gedane schenkingsbeloften in geval van
overlijden, gemeenschappelijke eigendom 
van verschillende personen die overgaat op 
de langstlevende, pensioenregelingen, 
verzekeringsovereenkomsten en regelingen 
van soortgelijke aard, onverminderd artikel 
19, lid 2, onder j);

Or. de

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 - lid 3 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. de kwesties die onder het 
vennootschapsrecht vallen, zoals de 
clausules in de oprichtingsakten en statuten 
van vennootschappen, verenigingen en 
rechtspersonen die de bestemming van de 
aandelen vastleggen ingeval hun leden 
overlijden;

7. de kwesties met betrekking tot het 
vennootschapsrecht, het verenigingsrecht 
en het recht inzake rechtspersonen, zoals 
de clausules in de oprichtingsakten en 
statuten van vennootschappen, 
verenigingen en rechtspersonen die de 
bestemming van de aandelen vastleggen 
ingeval hun leden overlijden;

Or. de

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 - lid 3 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. de ontbinding, de beëindiging en de 
fusie van vennootschappen, verenigingen 
en rechtspersonen; 

8. de ontbinding, de beëindiging en de 
fusie van vennootschappen, verenigingen 
of rechtspersonen; 
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Or. de

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 - lid 3 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. de oprichting, de werking en de 
ontbinding van trusts;

9. de oprichting, het beheer en de 
ontbinding van trusts, uitgezonderd trusts 
die door een uiterste wilsbeschikking of in 
het kader van de wettelijke erfopvolging 
zijn opgericht;

Or. de

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 - lid 3 - punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. de aard van de zakelijke rechten op een 
goed en de publiciteit van die rechten;

10. de aard van de zakelijke rechten, de 
inschrijving van zakelijke rechten in een 
openbaar register of de publiciteit van 
deze rechten en de gevolgen van de 
inschrijving of van het ontbreken van de 
inschrijving van een zakelijk recht in een 
openbaar register;

Or. de

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Definities Definities

11. "erfopvolging": alle vormen van 
eigendomsoverdracht naar aanleiding van 
een overlijden, ongeacht of het gaat om een 
vrijwillige overdracht, een overdracht in de 
vorm van een testament of van een 

11. "erfopvolging": alle vormen van 
overdracht van goederen, rechten en 
plichten naar aanleiding van een 
overlijden, ongeacht of het gaat om een 
vrijwillige overdracht, een overdracht in de 
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erfovereenkomst, of om een uit de wet 
voortvloeiende eigendomsoverdracht naar 
aanleiding van een overlijden;

vorm van een testament of van een 
erfovereenkomst, of om een uit de wet 
voortvloeiende eigendomsoverdracht naar 
aanleiding van een overlijden;

Or. de

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. "gerecht": alle gerechtelijke instanties 
of andere bevoegde instanties van de 
lidstaten die een rechterlijke functie 
uitoefenen op het gebied van erfopvolging. 
Met gerechten worden gelijkgesteld, de 
andere overheidsinstanties die via delegatie 
van overheidsgezag functies uitoefenen die 
onder de bevoegdheden van de gerechten 
vallen, zoals bepaald in deze verordening;

12. "gerecht": alle gerechtelijke instanties 
of andere bevoegde instanties van de 
lidstaten of een door het gerecht 
benoemde persoon of instantie die een 
rechterlijke functie uitoefenen op het 
gebied van erfopvolging. Met gerechten 
worden gelijkgesteld, de andere 
overheidsinstanties die via delegatie van 
overheidsgezag functies uitoefenen die 
onder de bevoegdheden van de gerechten 
vallen, zoals bepaald in deze verordening;

Or. de

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. "erfovereenkomst": een overeenkomst 
die aan één of meer partijen daarbij rechten 
in de toekomstige erfenis toekent, wijzigt 
of intrekt, met of zonder tegenprestatie;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie);

Or. de
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. "gezamenlijke testamenten": de 
testamenten die door twee of meer 
personen in eenzelfde akte zijn opgesteld, 
ten bate van een derde en/of als 
onderlinge en wederkerige beschikking;

14. gezamenlijke testamenten": de 
testamenten die door twee of meer
personen in een of meerdere akten zijn 
opgesteld, die op hun gezamenlijke besluit 
berusten;

Or. de

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. "lidstaat van oorsprong": de lidstaat 
waar, naar gelang van het geval, de 
beslissing is gegeven, de gerechtelijke 
schikking is goedgekeurd of getroffen, of 
de authentieke akte is verleden;

15. "lidstaat van oorsprong": de lidstaat 
waar de beslissing is gegeven, de 
gerechtelijke schikking is goedgekeurd of 
getroffen, of de authentieke akte is 
opgesteld;

Or. de

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16"aangezochte lidstaat": de lidstaat waar 
om erkenning en/of tenuitvoerlegging van 
de beslissing, de gerechtelijke schikking of 
de authentieke akte wordt verzocht;

16. "uitvoeringslidstaat": de lidstaat waar 
de erkenning, uitvoerbaarverklaring of 
tenuitvoerlegging van de beslissing, de 
gerechtelijke schikking of de authentieke 
akte wordt verricht;

Or. de
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. "beslissing": elke door een gerecht van 
een lidstaat op het gebied van erfopvolging 
gegeven beslissing, ongeacht de daaraan 
gegeven benaming, zoals arrest, vonnis, 
beschikking of rechterlijk dwangbevel, 
alsmede de vaststelling door de griffier van 
het bedrag der proceskosten;

17. "beslissing": elke door een gerecht van 
een lidstaat of een door het gerecht 
benoemde persoon of instantie op het 
gebied van erfopvolging gegeven 
maatregel of beslissing, ongeacht de 
daaraan gegeven benaming, zoals arrest, 
vonnis, beschikking of rechterlijk 
dwangbevel, alsmede de vaststelling door 
de griffier van het bedrag der proceskosten;

Or. de

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) "gerechtelijke schikking": iedere 
schikking op het gebied van erfopvolging 
die door een gerecht is goedgekeurd of die 
voor een gerecht in de loop van een 
procedure is overeengekomen;

Or. de

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 18 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18. "authentieke akte": een document dat 
formeel als authentieke akte is verleden of 
geregistreerd en waarvan de authenticiteit:

18. "authentieke akte": een document met 
betrekking tot erfopvolging dat formeel als 
authentieke akte is verleden of 
geregistreerd en waarvan de authenticiteit:

Or. de
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21. "Europese erfrechtverklaring": de door 
het bevoegde gerecht overeenkomstig 
Hoofdstuk VI van deze verordening 
afgegeven verklaring.

21. "Europese erfrechtverklaring": de door 
het bevoegde gerecht of de bevoegde 
instantie overeenkomstig Hoofdstuk VI 
van deze verordening afgegeven 
verklaring.

Or. de

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onder voorbehoud van het bepaalde in 
deze verordening zijn de gerechten van de 
lidstaat waar de overledene zijn gewone 
verblijfplaats had op het tijdstip van zijn 
overlijden, bevoegd voor de erfopvolging.

De gerechten van de lidstaat waar de 
overledene zijn gewone verblijfplaats had 
op het tijdstip van zijn overlijden, zijn 
bevoegd voor erfrechtelijke beslissingen 
inzake de totale nalatenschap van de 
overledene.

Or. de

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de overledene, overeenkomstig 
artikel 17, het recht van een lidstaat heeft 
gekozen voor de afhandeling van zijn 
erfopvolging, kan het overeenkomstig 
artikel 4 aangezochte gerecht op verzoek 
van een partij en wanneer het van oordeel 
is dat de gerechten van de lidstaat waarvan 
het recht is gekozen, meer geschikt zijn om 
de erfopvolging te behandelen, zijn 
uitspraak aanhouden en de partijen 
verzoeken een vordering in te dienen bij de 

1. Wanneer de overledene, overeenkomstig 
artikel 17, het recht van een lidstaat heeft 
gekozen voor de afhandeling van zijn 
erfopvolging, kan het overeenkomstig 
artikel 4 aangezochte gerecht op verzoek 
van een partij of een betrokken persoon en 
wanneer het van oordeel is dat de 
gerechten of eventueel de krachtens 
artikel 37 bevoegde instanties van de 
lidstaat waarvan het recht is gekozen, meer 
geschikt zijn om de erfopvolging te 
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gerechten van die lidstaat. behandelen, zijn uitspraak aanhouden en de 
partijen verzoeken een vordering in te 
dienen bij de gerechten van die lidstaat.

Or. de

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het overeenkomstig artikel 4 bevoegde 
gerecht bepaalt een termijn waarbinnen de 
zaak overeenkomstig lid 1 bij de gerechten 
van de lidstaat waarvan het recht is 
gekozen, moet worden aanhangig gemaakt. 
Wordt de zaak niet binnen deze termijn 
aanhangig gemaakt, dan blijft het gerecht 
waarbij de zaak aanvankelijk aanhangig 
was gemaakt, zijn bevoegdheid uitoefenen.

2. Het overeenkomstig artikel 4 belaste 
gerecht bepaalt voor de partijen of 
betrokken personen een termijn 
waarbinnen de zaak overeenkomstig lid 1 
bij de gerechten van de lidstaat moet 
worden aanhangig gemaakt. Wordt de zaak 
niet binnen deze termijn aanhangig 
gemaakt bij de gerechten van 
laatstgenoemde lidstaat, dan blijft het 
overeenkomstig artikel 4 belaste gerecht 
zijn bevoegdheid uitoefenen.

Or. de

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gerechten van de lidstaat waarvan het 
recht is gekozen, verklaren zich bevoegd 
binnen een termijn van maximaal acht 
weken vanaf de dag waarop de zaak 
overeenkomstig lid 2 bij hen aanhangig is 
gemaakt. Het gerecht waarbij de zaak het 
eerst aanhangig is gemaakt, ziet in dit 
geval onverwijld af van het uitoefenen van 
zijn bevoegdheid. In het andere geval 
oefent de rechterlijke instantie waarbij de 
zaak het eerst aanhangig was gemaakt, haar 
bevoegdheid uit.

3. De gerechten van de lidstaat waarvan het 
recht is gekozen, verklaren zich bevoegd 
binnen een termijn van drie maanden
vanaf de dag waarop de zaak 
overeenkomstig lid 2 bij hen aanhangig is 
gemaakt. Het gerecht waarbij de zaak het 
eerst aanhangig is gemaakt, ziet in dit 
geval onverwijld af van het uitoefenen van 
zijn bevoegdheid. In het andere geval 
oefent de rechterlijke instantie waarbij de 
zaak het eerst aanhangig was gemaakt, haar 
bevoegdheid uit.

Or. de
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de in lid 1, onder a) en b) genoemde 
gevallen omvat de bevoegdheid de totale 
nalatenschap.

Or. de

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het gerecht waarbij de procedure op grond 
van de artikelen 4, 5 of 6 hangende is, is 
eveneens bevoegd om de tegenvordering te 
behandelen, voor zover deze binnen de 
werkingssfeer van deze verordening valt.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gerechten van de lidstaat van de 
gewone verblijfplaats van de erfgenaam of 
van de legataris zijn eveneens bevoegd om 
verklaringen betreffende de aanvaarding of 
verwerping van een erfenis of een legaat 
dan wel verklaringen die als doel hebben 
de aansprakelijkheid van de erfgenaam of 
legataris te beperken, te erkennen, wanneer 
deze verklaringen voor een gerecht moeten 
worden afgelegd. 

De gerechten van de lidstaat van de 
gewone verblijfplaats van de erfgenaam of 
van de legataris zijn naast het 
overeenkomstig artikel 4 bevoegde gerecht 
eveneens bevoegd om verklaringen 
betreffende de aanvaarding of verwerping 
van een erfenis of een legaat dan wel 
verklaringen die als doel hebben de 
aansprakelijkheid van de erfgenaam of 
legataris te beperken, te erkennen, wanneer 
deze verklaringen voor een gerecht moeten 
worden afgelegd. 

Or. de
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Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9
Bevoegdheid van de gerechten van de 

plaats waar een goed zich bevindt
Wanneer het recht van de lidstaat waar 
een goed zich bevindt, de inschakeling 
van zijn gerechten vereist om 
zakenrechtelijke maatregelen te nemen 
met betrekking tot de overdracht van dat 
goed, de registratie of inschrijving ervan 
in het publiciteitsregister, zijn de 
gerechten van die lidstaat bevoegd om 
dergelijke maatregelen te nemen.

Schrappen

Or. de

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – punt 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanhangigmaking van een zaak bij een 
gerecht

Aanhangigmaking van een zaak bij een 
gerecht

27. indien het stuk betekend of meegedeeld 
moet worden voordat het bij het gerecht 
wordt ingediend, op het tijdstip waarop de 
autoriteit die verantwoordelijk is voor de 
betekening of de kennisgeving het stuk 
ontvangt, mits de eiser vervolgens niet 
heeft nagelaten te doen wat hij met het oog 
op de indiening van het stuk bij het gerecht 
moest doen.

27. indien het stuk betekend of meegedeeld 
moet worden voordat het bij het gerecht 
wordt ingediend, op het tijdstip waarop de 
autoriteit die verantwoordelijk is voor de 
betekening of de kennisgeving het stuk 
ontvangt, mits de eiser vervolgens niet 
heeft nagelaten te doen wat hij met het oog 
op de indiening van het stuk bij het gerecht 
moest doen, of

Or. de
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Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – punt 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) op het tijdstip van de eerste 
proceshandeling, indien het gerecht de 
procedure ambtshalve inleidt. 

Or. de

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een zaak bij een gerecht van een 
lidstaat aanhangig is gemaakt waarvoor het 
volgens deze verordening niet bevoegd is, 
verklaart het zich ambtshalve onbevoegd.

Indien een erfopvolgingszaak bij een 
gerecht van een lidstaat aanhangig is 
gemaakt waarvoor het volgens deze 
verordening niet bevoegd is, verklaart het 
zich ambtshalve onbevoegd.

Or. de

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
1393/2007 van het Europees Parlement en 
de Raad van 13 november 2007 inzake de 
betekening en de kennisgeving in de 
lidstaten van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in burgerlijke 
of in handelszaken[21] wordt toegepast in 
plaats van het bepaalde in lid 1, indien de 
toezending van de ene lidstaat naar de 
andere van het stuk dat het geding inleidt 
of een gelijkwaardig stuk overeenkomstig 
het bepaalde in die verordening moest 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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geschieden.

Or. de

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 1393/2007 niet van toepassing 
zijn, wordt artikel 15 van het Verdrag van 
‘s-Gravenhage van 15 november 1965 
inzake de betekening en de kennisgeving in 
het buitenland van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in burgerlijke 
en in handelszaken toegepast indien de 
toezending in het buitenland van het stuk 
dat het geding inleidt of een gelijkwaardig 
stuk, overeenkomstig dat verdrag moest 
geschieden.

3. Indien Verordening (EG) nr. 1393/2007 
niet van toepassing is, wordt artikel 15 van 
het Verdrag van ‘s-Gravenhage van 15 
november 1965 inzake de betekening en de 
kennisgeving in het buitenland van 
gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken in burgerlijke en in handelszaken 
toegepast indien de toezending in het 
buitenland van het stuk dat het geding 
inleidt of een gelijkwaardig stuk, 
overeenkomstig dat verdrag moest 
geschieden.

Or. de

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Samenhangend in de zin van dit artikel 
zijn vorderingen waartussen een zo nauwe 
band bestaat dat een goede rechtsbedeling 
vraagt om hun gelijktijdige behandeling en 
berechting, teneinde te vermijden dat bij 
afzonderlijke berechting van de zaken 
onverenigbare beslissingen worden 
gegeven.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de
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Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een persoon kan als recht voor de 
afhandeling van zijn gehele erfopvolging, 
het recht kiezen van de staat waarvan hij de 
nationaliteit bezit.

1. Een persoon kan als recht voor de 
afhandeling van zijn gehele erfopvolging, 
het recht kiezen van de staat waarvan hij de 
nationaliteit bezit op het tijdstip van de 
aanwijzing van het recht. De aanwijzing 
van het recht wordt tevens van kracht, 
wanneer de persoon op het tijdstip van 
zijn overlijden de nationaliteit bezit van de 
staat waarvan hij het recht heeft gekozen.

Or. de

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanwijzing van het op de 
erfopvolging toepasselijke recht moet 
uitdrukkelijk zijn en in een verklaring zijn 
opgenomen die de vorm heeft van een 
uiterste wilsbeschikking.

2. De aanwijzing van het op de 
erfopvolging toepasselijke recht moet de 
vorm hebben van een uiterste 
wilsbeschikking.

Or. de
Motivering

In de formulering van de wetgeving moet het woord "uitdrukkelijk" (artikel 17, lid 2) worden 
geschrapt. De aanwijzing van het op de erfopvolging toepasselijke recht is een wilsbeschikking 
waarop de algemene uitleggingscriteria moeten worden toegepast. Het is een algemeen beginsel 
van het erfrecht dat de wil van een erflater indien mogelijk geldigheid moet hebben (favor 
testamenti).
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De wijziging of intrekking door de 
auteur van een dergelijke aanwijzing van 
het toepasselijke recht moet voldoen aan 
de formele voorwaarden voor de wijziging 
of de intrekking van een uiterste 
wilsbeschikking.

4. Voor de wijziging of intrekking van een 
dergelijke aanwijzing van het toepasselijke 
recht gelden eveneens de leden 2 en 3.

Or. de

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een overeenkomst betreffende de 
erfopvolging van een persoon wordt 
beheerst door het recht dat krachtens deze 
verordening op de erfopvolging van die 
persoon van toepassing zou zijn geweest, 
mocht die persoon zijn overleden op de 
dag waarop de overeenkomst werd 
gesloten. Wanneer de overeenkomst op 
grond van dat recht niet geldig is, wordt 
zij toch geacht geldig te zijn wanneer zij 
geldig is op grond van het recht dat op het 
tijdstip van overlijden op grond van deze 
verordening van toepassing is op de 
erfopvolging. In dat geval wordt de 
overeenkomst door dat recht beheerst.

1. Een overeenkomst betreffende de 
erfopvolging van een persoon wordt 
beheerst door het recht dat krachtens deze 
verordening op de erfopvolging van die 
persoon van toepassing zou zijn geweest, 
indien de nalatenschap opengevallen zou 
zijn bij het sluiten van de 
erfovereenkomst.

Or. de

Motivering

Artikel 18 lid 1, zin 2 en 3 zijn gebaseerd op het beginsel favor testamenti. In een 
erfovereenkomst worden echter contractuele verbintenissen tussen meerdere betrokken personen 
gesloten op basis en op grond van vertrouwen in het op het moment van het sluiten van de 
overeenkomst hypothetisch geldende rechtsstelsel. Deze basis mag niet door verandering van het 
erfrechtregime bij slechts een betrokkene kunnen worden gewijzigd en daarom moesten deze 
twee zinnen geschrapt worden.
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Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een overeenkomst die betrekking heeft 
op de erfopvolging van meerdere personen 
is materieel slechts geldig wanneer zij 
geldig is volgens het recht dat op grond 
van artikel 16 op de erfopvolging van één 
van de betrokken personen van toepassing 
zou zijn geweest, mocht die persoon zijn 
overleden op de dag waarop de 
overeenkomst werd gesloten. Wanneer de 
overeenkomst geldig is op grond van het 
recht dat van toepassing is op de 
erfopvolging van slechts één van die 
personen, is dat recht van toepassing. 
Wanneer de overeenkomst geldig is op 
grond van het recht dat van toepassing is 
op de erfopvolging van meer dan één van 
die personen, wordt de overeenkomst 
beheerst door het recht waarmee zij de 
nauwste banden heeft.

2. Een overeenkomst die betrekking heeft 
op de erfopvolging van meerdere personen 
is onderworpen aan het recht dat 
krachtens deze verordening op de 
erfopvolging van alle betrokken personen 
van toepassing zou zijn geweest, indien de 
nalatenschap zou zijn opengevallen bij het 
sluiten van de erfovereenkomst. Indien 
vervolgens meer dan een rechtsregime 
overeenkomstig lid 1 van toepassing is op 
de erfovereenkomst en een 
erfovereenkomst slechts door een van deze 
rechtsregimes erkend wordt, is de 
erfovereenkomst aan dit recht 
onderworpen. Indien de erfovereenkomst 
door meer dan een van deze rechtsregimes 
erkend wordt, wordt de overeenkomst 
beheerst door het recht waarmee zij de 
nauwste banden heeft.

Or. de

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De partijen kunnen als recht dat hun 
overeenkomst beheerst, het recht aanwijzen 
dat de persoon of één van de personen 
waarvan de erfopvolging in het geding is, 
op grond van artikel 17 had kunnen kiezen.

3. De betrokken personen kunnen als recht 
dat hun overeenkomst beheerst, het recht 
aanwijzen dat één van de personen 
waarvan de erfopvolging in het geding is, 
op grond van artikel 17 had kunnen kiezen, 
op voorwaarde dat dit rechtsregime 
erfovereenkomsten erkent.

Or. de
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toepassing van het in dit artikel 
vastgestelde recht doet geen afbreuk aan 
de rechten van personen die geen partij 
zijn bij de overeenkomst en die op grond 
van het in artikel 16 of 17 aangewezen 
recht, recht hebben op een wettelijk 
erfdeel of een ander recht hebben dat de 
persoon waarvan de erfopvolging in het 
geding is, hun niet kan ontnemen.

4. De leden 1, 2 en 3 hebben uitsluitend 
betrekking op de uiterste 
wilsbeschikkingen voor zover ze een 
erfovereenkomst betreffen, zoals de 
materiële gevolgen, de aard en omvang 
van de bindende kracht, de uitlegging 
alsmede de opheffing en intrekking van 
de erfovereenkomst.

Or. de

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Dit artikel geldt eveneens voor 
gezamenlijke testamenten. 

Or. de

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Bevoegdheid voor het opstellen van een 

uiterste wilsbeschikking
1. Een persoon heeft de bevoegdheid om 
een uiterste wilsbeschikking op te stellen, 
wanneer hij deze bevoegdheid
a) zou hebben overeenkomstig het recht 
dat voor de erfopvolging geldig zou zijn, 
indien de persoon zou zijn overleden op de 
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dag waarop de wilsbeschikking werd 
opgesteld, of
b) zou hebben overeenkomstig het recht 
dat krachtens deze verordening 
toepasselijk was op de erfopvolging op het 
tijdstip van het overlijden.
2. lid 1 geldt eveneens voor de wijziging 
en herroeping van een uiterste 
wilsbeschikking, alsmede de intrekking 
van de erfovereenkomst.

Or. de

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 ter
Geldigheid van de vorm van een uiterste 

wilsbeschikking
1. De vorm van een uiterste 
wilsbeschikking is geldig, indien de vorm 
ervan
a) geldig zou zijn overeenkomstig het 
recht dat voor de erfopvolging geldig zou 
zijn, indien de persoon zou zijn overleden 
op de dag waarop de wilsbeschikking 
werd opgesteld, of
b) geldig is overeenkomstig het recht dat 
krachtens deze verordening toepasselijk is 
op de erfopvolging.
2. lid 1 geldt eveneens voor de wijziging 
en herroeping van een uiterste 
wilsbeschikking alsmede de intrekking 
van de erfovereenkomst.

Or. de

Motivering

Gewaarborgd dient te worden dat de vorm van uiterste wilsbeschikkingen die geldigheid hadden 
ten tijde van het opstellen ervan niet hun geldigheid verliezen door een wijziging van het 
rechtsregime en ook dat het vraagstuk van de vorm van erfovereenkomsten verduidelijkt wordt.
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Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het op grond van hoofdstuk III
aangewezen recht beheerst de gehele 
erfopvolging, vanaf het openvallen van de 
nalatenschap tot de definitieve overdracht 
van de erfenis aan de rechthebbenden.

1. Het op grond van dit hoofdstuk
aangewezen recht beheerst de gehele 
erfopvolging, vanaf het openvallen van de 
nalatenschap tot de definitieve overdracht 
van de erfenis aan de rechthebbenden.

Or. de

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 - lid 2 - punt 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

29. de aanwijzing van de erfgenamen en 
legatarissen, met inbegrip van de 
erfrechten van de langstlevende 
echtgenoot, de bepaling van de 
onderscheiden erfdelen van die personen, 
de verplichtingen die hun door de 
overledene zijn opgelegd alsook andere 
rechten op de nalatenschap die ontstaan als 
gevolg van het overlijden;

29. de aanwijzing van de erfgenamen en 
legatarissen, met inbegrip van de 
erfrechten van de langstlevende echtgenoot 
of levenspartner, de bepaling van de 
onderscheiden erfdelen van die personen, 
de verplichtingen die hun door de 
overledene zijn opgelegd alsook andere 
rechten op de nalatenschap die ontstaan als 
gevolg van het overlijden, alsmede de 
verwerping van de nalatenschap;

Or. de

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 - lid 2 – punt 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33. de overdracht van de goederen en
rechten uit de nalatenschap aan de 
erfgenamen en legatarissen, met inbegrip 
van de voorwaarden en de gevolgen van de 
aanvaarding of de verwerping van de 

33. de overdracht van categorieën 
goederen, rechten en plichten uit de 
nalatenschap aan de erfgenamen en 
eventueel legatarissen, met inbegrip van de 
voorwaarden en de gevolgen van de 
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nalatenschap of het legaat; aanvaarding of de verwerping van de 
nalatenschap of het legaat, onverminderd 
artikel 20 bis;

Or. de

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 - lid 2 - punt 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

34. de bevoegdheden van de erfgenamen, 
de executeurs-testamentair en van de 
andere beheerders van de nalatenschap, 
met name het verkopen van goederen en 
het betalen van schuldeisers;

34. de bevoegdheden van de erfgenamen, 
de executeurs-testamentair en van de 
andere beheerders van de nalatenschap, 
met name met het oog op het verkopen van 
goederen en het betalen van schuldeisers;

Or. de

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 - lid 2 – punt 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

36. het beschikbare deel, de wettelijke 
erfdelen en de andere beperkingen van de 
bevoegdheid om bij uiterste wil te 
beschikken, daaronder begrepen 
toewijzingen uit de nalatenschap door een 
rechterlijke of andere autoriteit ten gunste 
van personen die de overledene na stonden;

36. het beschikbare deel, de wettelijke 
erfdelen en de andere beperkingen van de 
bevoegdheid om bij uiterste wil te 
beschikken, daaronder begrepen 
toewijzingen uit de nalatenschap ten gunste 
van personen die de overledene na stonden, 
alsmede de verwerping van de wettelijke 
erfdelen;

Or. de

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 - lid 2 - punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38. de geldigheid, de uitlegging, de 
wijziging en de intrekking van een uiterste 

38. de materiële geldigheid en uitlegging 
van een uiterste wilsbeschikking alsmede 
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wilsbeschikking, met uitzondering van de 
formele geldigheid ervan;

de wijziging en intrekking van een 
dergelijke wilsbeschikking, onverminderd 
artikel 18 bis en 18 ter en;

Or. de

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 - lid 2 - punt 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

39. de verdeling van de nalatenschap. 39. de verdeling van de nalatenschap 
onverminderd artikel 20 bis.

Or. de

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 19 is de aanvaarding 
of de verwerping van de nalatenschap of 
van een legaat of een verklaring die als 
doel heeft de aansprakelijkheid van de 
erfgenaam of legataris te beperken, ook 
geldig wanneer zij voldoet aan de 
voorwaarden van het recht van de staat 
waar die erfgenaam of legataris zijn 
gewone verblijfplaats heeft.

Een verklaring over de aanvaarding of de 
verwerping van de nalatenschap of van een 
legaat of een verklaring die als doel heeft 
de aansprakelijkheid van de erfgenaam of 
legataris te beperken, is naar de vorm ook 
geldig wanneer zij voldoet aan de vereisten
van het op de erfopvolging toepasselijke 
recht of van het recht van de staat waar die 
erfgenaam of legataris zijn gewone 
verblijfplaats heeft.

Or. de

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 bis
Het recht van de plaats waar een goed 
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zich bevindt
Deze verordening geldt niet voor de 
toepassing van de rechtsregels van een 
staat waar zich onroerende of in openbare 
registers ingeschreven goederen uit de 
nalatenschap bevinden, die betrekking 
hebben op de motivering of de overdracht 
van het eigendom of andere zakelijke 
rechten op dergelijke goederen uit de 
nalatenschap of hun inschrijving in een 
openbaar register.

Or. de

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 bis
Het recht van de plaats waar een goed 

zich bevindt
Deze verordening geldt niet voor de 
toepassing van de rechtsregels van een 
staat waar zich onroerende of in openbare 
registers ingeschreven goederen uit de 
nalatenschap bevinden, die betrekking 
hebben op de motivering of de overdracht 
van het eigendom of andere zakelijke 
rechten op dergelijke goederen uit de 
nalatenschap of hun inschrijving in een 
openbaar register en voor zover een 
motiverings- of overdrachtsakte of een 
gerechtelijke beslissing wezenlijk zijn voor 
het verkrijgen van rechten.

Or. de
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Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer deze verordening de toepassing 
van het recht van een staat voorschrijft, 
wordt daaronder verstaan de rechtsregels 
die in die staat gelden met uitsluiting van 
de regels van internationaal privaatrecht.

Wanneer deze verordening de toepassing 
van het recht van een staat voorschrijft, 
wordt daaronder verstaan de rechtsregels 
die in die staat gelden met uitsluiting van 
de regels van internationaal privaatrecht,
uitgezonderd rechtsregels van het 
internationaal privaatrecht die volledig of 
gedeeltelijk naar het recht van een lidstaat 
verwijzen.

Or. de

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De toepassing van een bepaling van het 
door deze verordening aangewezen recht 
kan slechts terzijde worden gesteld indien 
deze toepassing onverenigbaar is met de 
openbare orde van het land van de rechter.

1. De toepassing van een bepaling van het 
door deze verordening aangewezen recht 
van een staat kan slechts terzijde worden 
gesteld indien deze toepassing 
klaarblijkelijk onverenigbaar is met de 
openbare orde van het land van de rechter.

Or. de

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De toepassing van een bepaling van het 
door deze verordening aangewezen recht 
kan met name slechts als onverenigbaar 
met de openbare orde van het land van de 
rechter worden beschouwd om de enkele 
reden dat de modaliteiten betreffende het 
wettelijk erfdeel verschillen van die welke 

Schrappen
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in het land van de rechter gelden.

Or. de

Motivering

De rapporteur beschouwt de formuleringen in artikel 27, lid 2 als niet noodzakelijk en stelt voor 
deze gedachten op te nemen in de toelichting bij artikel 27.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van authentieke akten Authentieke akten

Or. de

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Authentieke akten, verleden in een lidstaat, 
worden erkend in de andere lidstaten, 
tenzij de geldigheid ervan wordt betwist 
volgens de in de lidstaat van oorsprong 
vastgestelde procedures en op voorwaarde 
dat deze erkenning niet strijdig zou zijn 
met de openbare orde van de aangezochte 
lidstaat.

Authentieke akten die in een lidstaat met 
betrekking tot erfopvolging zijn opgesteld, 
kunnen in de lidstaten vrij circuleren en 
zijn vrijgesteld van enige 
legaliseringsprocedures of soortgelijke 
formaliteiten. Ze hebben in andere 
lidstaten dezelfde bewijskracht als de 
binnenlandse akten, maar niet meer dan 
ze hebben in de lidstaat van oorsprong, 
tenzij de geldigheid ervan wordt betwist 
volgens de in de lidstaat van oorsprong 
vastgestelde procedures en op voorwaarde 
dat deze erkenning klaarblijkelijk niet 
strijdig zou zijn met de openbare orde van 
de lidstaat van bestemming.

Or. de
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Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening wordt een 
Europese erfrechtverklaring ingesteld, die
het bewijs levert van de hoedanigheid van 
erfgenaam of legataris en van de 
bevoegdheden van executeurs-
testamentair of derden-beheerders. Deze 
erfrechtverklaring wordt afgegeven door 
de op grond van dit hoofdstuk bevoegde 
autoriteit, overeenkomstig het recht dat op 
grond van hoofdstuk III van deze 
verordening van toepassing is op de 
erfopvolging.

1. Bij deze verordening wordt voor 
grensoverschrijdende doeleinden een 
Europese erfrechtverklaring (hierna te 
noemen "verklaring") ingesteld, die op 
grond van dit artikel in alle lidstaten 
geldigheid heeft.

(De invoering van het begrip "verklaring"
geldt voor de gehele wetgevingstekst; bij 
aanneming van dit amendement zijn 
technische aanpassingen in de gehele tekst 
noodzakelijk.)

Or. de

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De verklaring is bedoeld voor 
gebruik door erfgenamen of legatarissen 
executeurs-testamentair of derden-
beheerders die in een andere staat dan de 
staat waarvan de bevoegde instanties de 
verklaring op grond van de bepalingen in 
dit hoofdstuk hebben afgegeven, hun 
hoedanigheid en/of hun rechten als 
erfgenaam of legataris en/of hun 
bevoegdheden als executeur-testamentair 
of derden-beheerder moeten bewijzen 
overeenkomstig het recht dat op grond 
van hoofdstuk III op de erfopvolging van 
toepassing is.
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Or. de

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 - lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De verklaring kan in het bijzonder 
als bewijs voor een of meerdere van de 
volgende punten worden gebruikt:
(a) de rechten van iedere persoon die in
de verklaring tot erfgerechtigde wordt 
benoemd en zijn erfdeel;
(b) de toewijzing van een bepaald goed of 
bepaalde goederen uit de nalatenschap 
aan de in de verklaring tot erfgerechtigde 
benoemde persoon of personen;
c) de bevoegdheden van de persoon die in 
de verklaring wordt benoemd om het
testament ten uitvoer te leggen of de 
nalatenschap te beheren.

Or. de

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gebruik van de Europese 
erfrechtverklaring is niet verplicht. De 
erfrechtverklaring komt niet in de plaats 
van de interne procedures. De gevolgen 
van de erfrechtverklaring worden echter 
ook erkend in de lidstaat waarvan de 
autoriteiten haar op grond van dit 
hoofdstuk hebben afgegeven.

2. Het gebruik van de verklaring is niet 
verplicht. De verklaring komt niet in de 
plaats van de interne procedures. De 
gevolgen van de verklaring worden echter 
ook erkend in de lidstaat waarvan de 
bevoegde instanties haar op grond van dit 
hoofdstuk hebben afgegeven.

Or. de
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Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De erfrechtverklaring wordt afgegeven 
op verzoek van elke persoon die verplicht 
is het bewijs te leveren van de 
hoedanigheid van erfgenaam of legataris 
en van de bevoegdheden van executeurs-
testamentair of derden-beheerders.

1. De verklaring wordt afgegeven op
verzoek van elke persoon die de verklaring 
nodig heeft om het bewijs te leveren van 
de hoedanigheid van erfgenaam of legataris 
of van de bevoegdheden van executeurs-
testamentair of derden-beheerders in een 
andere staat dan de staat waarvan de 
bevoegde instanties de verklaring op 
grond van dit hoofdstuk hebben 
afgegeven.

Or. de

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De erfrechtverklaring wordt opgesteld
door het bevoegde gerecht van de lidstaat 
waarvan de gerechten op grond van de 
artikelen 4, 5 en 6 bevoegd zijn.

2. De verklaring wordt afgegeven door het 
krachtens de bepalingen van een lidstaat 
bevoegde gerecht of door de bevoegde 
instantie (beide hierna "bevoegde 
instantie" te noemen. De bepalingen van 
artikel 4, 5 en 6 zijn in deze zin eveneens 
van toepassing.
De invoering van het begrip "verklaring"
geldt voor de gehele wetgevingstekst; bij 
aanneming van dit amendement zijn 
technische aanpassingen in de gehele tekst 
noodzakelijk.)

Or. de
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Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten doen de Commissie de 
relevante informatie over de bevoegde 
instanties toekomen met het oog op de 
beschikbaarstelling ervan voor de 
openbaarheid.

Or. de

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 - lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De persoon die om de afgifte van een 
erfrechtverklaring verzoekt, meldt, met 
gebruikmaking van het formulier waarvan 
het model in bijlage I is opgenomen, voor 
zover deze gegevens in zijn bezit zijn:

1. De persoon die om de afgifte van een 
verklaring verzoekt, meldt, met 
gebruikmaking van het formulier waarvan 
het model in bijlage I is opgenomen, voor 
zover deze gegevens in zijn bezit zijn:

Or. de

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 - lid 1 – punt 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

46. de gegevens van de overledene: naam, 
voorna(a)m(en), geslacht, burgerlijke staat, 
nationaliteit, in voorkomend geval 
identificatiecode, adres van de laatste 
gewone verblijfplaats, datum en plaats van 
overlijden;

46. de gegevens van de overledene: naam, 
voorna(a)m(en), geslacht, burgerlijke staat, 
nationaliteit, in voorkomend geval 
identificatiecode, adres van de gewone 
verblijfplaats op het tijdstip van het 
overlijden, datum en plaats van overlijden;

Or. de
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Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 - lid 1 - punt 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

50. of de overledene een 
huwelijksovereenkomst had gesloten; zo ja, 
moet hij bij zijn verzoek een kopie van de 
huwelijksovereenkomst voegen;

50. of de overledene een 
huwelijksovereenkomst of 
samenlevingsovereenkomst had gesloten; 
zo ja, moet hij bij zijn verzoek een kopie 
van deze overeenkomst voegen;

Or. de

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verzoeker moet de juistheid van de 
verstrekte gegevens bewijzen met 
authentieke stukken. Ingeval die stukken 
niet kunnen worden overgelegd of alleen 
met onevenredige inspanningen kunnen 
worden overgelegd, zijn andere 
bewijsmiddelen toegestaan.

2. De verzoeker moet, voor zover relevant,
de juistheid van de verstrekte gegevens 
bewijzen met authentieke stukken. Ingeval 
die stukken niet kunnen worden overgelegd 
of alleen met onevenredige inspanningen 
kunnen worden overgelegd, zijn andere 
bewijsmiddelen toegestaan.

Or. de

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het bevoegde gerecht neemt de 
passende maatregelen om zich te 
vergewissen van de waarheid van de 
afgelegde verklaringen. Wanneer dat 
volgens het interne recht is toegestaan, 
vereist het gerecht dat die verklaringen 
onder ede worden afgelegd.

3. De bevoegde instantie neemt de 
passende maatregelen om zich te 
vergewissen van de waarheid van de 
afgelegde verklaringen. Wanneer en voor 
zover dat volgens het interne recht is 
toegestaan, vereist de bevoegde instantie
dat die verklaringen onder ede, in de vorm 
van een beëdigde verklaring of in een 
andere versterkte vorm worden afgelegd.
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Or. de

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De erfrechtverklaring wordt alleen 
afgegeven wanneer het bevoegde gerecht 
van oordeel is dat de als grond van het 
verzoek aangebrachte feiten zijn 
aangetoond. Het bevoegde gerecht geeft de 
erfrechtverklaring onverwijld af.

1. De verklaring wordt alleen afgegeven 
wanneer de bevoegde instantie van oordeel 
is dat de als grond van het verzoek 
aangebrachte feiten zijn aangetoond. De 
bevoegde instantie geeft de verklaring
onverwijld af.

Or. de

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ambtshalve voert het bevoegde gerecht, 
naargelang van de verklaringen van de 
verzoeker en de door hem overgelegde 
akten en andere bewijsmiddelen, de nodige 
onderzoeken om de feiten na te gaan en 
zoekt het aanvullend bewijs als dat nodig 
lijkt.

2. Ambtshalve voert de bevoegde instantie, 
naargelang van de verklaringen van de 
verzoeker en de door hem overgelegde 
akten en andere bewijsmiddelen, de nodige 
onderzoeken om de feiten na te gaan en 
zoekt het aanvullend bewijs als dat nodig 
lijkt.

Or. de

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 
verlenen de lidstaten de bevoegde 
gerechten van de andere lidstaten met 
name toegang tot de registers van de 
burgerlijke stand, de registers waarin 
publiciteit wordt gegeven aan akten of 

3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 
verlenen de lidstaten de bevoegde 
instanties van de andere lidstaten met 
name toegang tot de registers van de 
burgerlijke stand, de registers waarin 
publiciteit wordt gegeven aan akten of 
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feiten die verband houden met de 
erfopvolging of met de 
huwelijksvermogensregeling van de 
familie van de overledene en tot de 
registers betreffende onroerende goederen.

feiten die verband houden met de 
erfopvolging of met de vermogensregeling 
van de familie van de overledene en tot de 
registers betreffende onroerende goederen.

Or. de

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het afgevende gerecht kan de 
belanghebbenden en de eventuele 
beheerders of executeurs oproepen om 
voor hem te verschijnen, en overgaan tot 
bekendmakingen om eventuele andere 
rechthebbenden van de nalatenschap uit te 
nodigen om hun rechten te doen gelden

4. De afgevende instantie kan de 
belanghebbenden en de eventuele 
beheerders of executeurs oproepen om 
voor hem te verschijnen, en overgaan tot 
bekendmakingen om eventuele andere 
rechthebbenden van de nalatenschap uit te 
nodigen om hun rechten te doen gelden.

Or. de

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese erfrechtverklaring wordt 
afgegeven in de vorm van het in bijlage II 
opgenomen standaardformulier.

1. De verklaring wordt afgegeven in de 
vorm van het in bijlage II opgenomen 
standaardformulier.

Or. de

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 - lid 2 – punt 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

55. het afgevende gerecht, de elementen 
feitelijk en rechtens waardoor dat gerecht 
zich bevoegd acht om de erfrechtverklaring 

55. de afgevende instantie, de elementen 
feitelijk en rechtens waardoor die instantie
zich bevoegd acht om de erfrechtverklaring 
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af te geven alsook de datum van afgifte; af te geven alsook de datum van afgifte;

Or. de

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 - lid 2 – punt 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

56. de gegevens van de overledene: naam, 
voornamen, geslacht, burgerlijke staat, 
nationaliteit, in voorkomend geval zijn 
identificatiecode, adres van de laatste 
gewone verblijfplaats, datum en plaats van 
overlijden;

56. de gegevens van de overledene: naam, 
voornamen, geslacht, burgerlijke staat, 
nationaliteit, in voorkomend geval zijn 
identificatiecode, adres van de gewone 
verblijfplaats op het tijdstip van het 
overlijden, datum en plaats van overlijden;

Or. de

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 - lid 2 – punt 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

57. de eventueel door de overledene 
gesloten huwelijksovereenkomsten;

57. de eventueel door de overledene 
gesloten huwelijksovereenkomsten of 
samenlevingsovereenkomsten;

Or. de

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 - lid 2 – punt 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

62. wanneer er meerdere erfgenamen zijn, 
het erfdeel dat aan elk van hen toekomt, 
alsook, in voorkomend geval, de lijst van 
goederen of rechten die aan een 
welbepaalde erfgenaam toekomen;

62. wanneer er meerdere erfgenamen zijn, 
het erfdeel dat aan elk van hen toekomt, 
alsook de lijst van goederen of rechten die 
aan een welbepaalde erfgenaam toekomen;

Or. de
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Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Van de vermeldingen in de zin van 
lid 2 kan worden afgezien, indien ze voor 
het gebruik van de verklaring en de 
doeleinden van de verklaring niet vereist 
lijken te zijn en de verzoeker de aanvraag 
indient, alsmede indien het toepasselijke 
recht er niet in voorziet of ze niet relevant 
zijn.

Or. de

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese erfrechtverklaring wordt 
van rechtswege erkend in alle lidstaten als 
bewijs van de hoedanigheid van erfgenaam 
of legataris en van de bevoegdheden van 
executeurs-testamentair of derden-
beheerders.

1. De verklaring wordt van rechtswege 
erkend in alle lidstaten als bewijs van de 
hoedanigheid van erfgenaam of, ingeval 
het toepasselijke recht hierin voorziet, 
legataris envan de bevoegdheden van 
executeurs-testamentair of derden-
beheerders.

Or. de

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De inhoud van de erfrechtverklaring
wordt in alle lidstaten geacht overeen te 
stemmen met de waarheid tijdens haar 
geldigheidsduur. Er wordt aangenomen dat 

2. De inhoud van de verklaring wordt in 
alle lidstaten geacht overeen te stemmen 
met de waarheid tijdens haar 
geldigheidsduur. Er wordt aangenomen dat 
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degene die in de erfrechtverklaring als 
erfgenaam, legataris, executeur-
testamentair of beheerder wordt 
aangewezen, titularis is van het erfrecht of 
van de beheersbevoegdheden die in de 
erfrechtverklaring zijn vermeld en dat er 
geen andere voorwaarden en beperkingen 
zijn dan die welke daarin worden vermeld.

degene die in de verklaring als erfgenaam, 
legataris, executeur-testamentair of 
beheerder wordt aangewezen, houder is 
van deze eigenschap of van de 
beheersbevoegdheden die voortvloeien uit 
de verklaring of uit het toepasselijke recht 
en dat er geen andere voorwaarden en 
beperkingen zijn dan die welke daaruit 
voortvloeien.

Or. de

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke persoon die een betaling verricht of 
een goed overhandigt aan de houder van 
een erfrechtverklaring die op grond van 
die erfrechtverklaring gemachtigd is om 
dergelijke handelingen te stellen, is bevrijd 
van zijn verplichtingen, tenzij die persoon 
weet dat de inhoud van de 
erfrechtverklaring niet met de 
werkelijkheid overeenstemt.

3. Elke persoon die een betaling verricht 
aan de houder van een verklaring die op 
grond van die verklaring  gemachtigd is 
om dergelijke handelingen te stellen, is 
bevrijd van zijn verplichtingen, tenzij die 
persoon weet dat de inhoud van de 
verklaring niet met de werkelijkheid 
overeenstemt.

Or. de

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke persoon die erfgoederen heeft 
gekregen van de houder van een 
erfrechtverklaring die op grond van de 
aan die erfrechtverklaring gehechte lijst 
gemachtigd is om over het betrokken goed 
te beschikken, wordt geacht die goederen 
te hebben verworven van een persoon die 
bevoegd was om over die goederen te 
beschikken, tenzij die persoon weet dat de 
inhoud van de erfrechtverklaring niet met 

4. Elke persoon die erfgoederen heeft 
gekregen van volgens de verklaring 
gerechtigde persoon, wordt 
overeenkomstig lid 2 geacht die goederen 
te hebben verworven van een persoon die 
bevoegd was om over die goederen te 
beschikken, tenzij die persoon weet dat de 
inhoud van de verklaring niet met de 
werkelijkheid overeenstemt.
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de werkelijkheid overeenstemt.

Or. de

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De erfrechtverklaring is een geldige 
titel om de erfrechtelijke verkrijging over 
te schrijven of in te schrijven in de 
openbare registers van de lidstaat waar de 
goederen zich bevinden. De overschrijving 
gebeurt op de wijze die is vastgesteld in het 
recht van de lidstaat waar het register 
wordt gehouden en brengt de door dat recht 
bepaalde gevolgen teweeg.

5. De verklaring is een geldige titel om de 
erfrechtelijke verkrijging over te schrijven 
of in te schrijven in de openbare registers 
van de lidstaat waar de goederen zich 
bevinden. De overschrijving gebeurt op de 
wijze die is vastgesteld in het recht van de 
lidstaat waar het register wordt gehouden 
en brengt de door dat recht bepaalde 
gevolgen teweeg.

Or. de

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het origineel van de erfrechtverklaring 
wordt bewaard door het afgevende gerecht
dat aan de verzoeker of aan elke persoon 
die een legitiem belang heeft, één of meer 
afschriften verstrekt.

1. Het origineel van de verklaring wordt 
bewaard door de afgevende instantie die
aan de verzoeker of aan elke persoon die 
een legitiem belang heeft, één of meer 
afschriften verstrekt.

Or. de

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verstrekte afschriften brengen de in 
artikel 42 beschreven gevolgen teweeg 
tijdens een beperkte termijn van drie

2. De verstrekte afschriften brengen de in 
artikel 42 beschreven gevolgen teweeg 
tijdens een beperkte termijn van zes 
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maanden. Zodra die termijn is verstreken, 
moeten de houders van de 
erfrechtverklaring of andere 
belanghebbenden het afgevende gerecht
om een nieuw afschrift verzoeken om hun 
erfrechten te doen gelden.

maanden. In met redenen omklede 
gevallen kan de bevoegde instantie een 
langere termijn vaststellen. Het tijdstip 
vanaf wanneer een afgifte geen 
rechtsgevolgen meer heeft, moet op de 
afgifte vermeld worden. Zodra de termijn 
is verstreken moet desgewenst om een 
nieuw afschrift worden verzocht.

Or. de

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 - lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De erfrechtverklaring kan, op verzoek 
van een belanghebbende, gericht aan het 
afgevende gerecht, of ambtshalve door dat 
gerecht:

3. De verklaring kan, op verzoek van een 
belanghebbende, gericht aan de afgevende 
instantie, of ambtshalve door de bevoegde 
instantie:

Or. de

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 - lid 3 – punt 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

67. worden aangevuld met een aantekening 
in de marge houdende de schorsing van 
haar gevolgen wanneer wordt betwist dat 
de erfrechtverklaring met de werkelijkheid 
overeenstemt;

67. worden aangevuld met een aantekening 
in de marge houdende de schorsing van 
haar gevolgen wanneer wordt betwist dat 
de verklaring met de werkelijkheid 
overeenstemt;

Or. de

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 - lid 3 – punt 68



PE441.200v02-00 52/60 PR\858633NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

68. worden ingetrokken wanneer is 
aangetoond dat de Europese 
erfrechtverklaring niet met de 
werkelijkheid overeenstemt.

68. worden ingetrokken wanneer is 
aangetoond dat de verklaring niet met de 
werkelijkheid overeenstemt.

Or. de

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het afgevende gerecht vermeldt in de 
marge van het origineel de correctie, de 
schorsing van de gevolgen of de intrekking 
en brengt dit ter kennis van de 
verzoeker(s).

4. De bevoegde instantie vermeldt in de 
marge van het origineel de correctie, de 
schorsing van de gevolgen of de intrekking 
en brengt dit ter kennis van de 
verzoeker(s).

Or. de

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke wijziging van de in de artikelen 38 en 
41 bedoelde formulieren wordt volgens de 
in artikel 48, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure aangenomen.

De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen aannemen ter 
uitvoering van elke wijziging van de in de 
artikelen 38 en 41 bedoelde formulieren.
Deze uitvoeringshandelingen worden
volgens de in artikel 48, lid 2 bedoelde 
raadplegingsprocedure aangenomen.

Or. en
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Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 75 van Verordening (EG) nr. 
44/2001 ingestelde comité.

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 75 van Verordening (EG) nr. 
44/2001 ingestelde comité. Dit comité is 
een comité in de zin van Verordening 
(EU) nr. …/2011.

Or. en

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 van dat 
besluit.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 4 van Verordening (EU) nr. 
…/2011 van toepassing.

Or. en

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de overledene, voor de datum 
waarop deze verordening van toepassing 
wordt, het op zijn erfopvolging 
toepasselijke recht had aangewezen, wordt 
deze aanwijzing als geldig beschouwd, 
voor zover zij voldoet aan de in artikel 17 
genoemde voorwaarden.

2. Wanneer de overledene, voor de datum 
waarop deze verordening van toepassing 
wordt, met inbegrip van de periode voor 
de inwerkingtreding, het op zijn 
erfopvolging toepasselijke recht had 
aangewezen, wordt deze aanwijzing als 
geldig beschouwd, voor zover zij voldoet 
aan de in artikel 17 genoemde 
voorwaarden.

Or. de
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Motivering

Uit voorzorg en om eventuele misverstanden te voorkomen moet worden verduidelijkt dat de 
regeling ook geldig is voor de periode die voorafgaat aan de inwerkingtreding van de 
verordening.

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de partijen bij een 
erfovereenkomst vóór de datum waarop 
deze verordening van toepassing wordt, het 
op die overeenkomst toepasselijke recht 
hadden aangewezen, wordt deze 
aanwijzing als geldig beschouwd, voor 
zover zij voldoet aan de in artikel 18 
genoemde voorwaarden.

3. Wanneer de betrokkenen bij een 
erfovereenkomst vóór de datum waarop 
deze verordening van toepassing wordt, 
met inbegrip van de periode voor de 
inwerkingtreding, het op die overeenkomst 
toepasselijke recht hadden aangewezen, 
wordt deze aanwijzing als geldig 
beschouwd, voor zover zij voldoet aan de 
in artikel 18 genoemde voorwaarden.

Or. de

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een aanwijzing van het 
toepasselijke recht vóór de datum waarop 
deze verordening van toepassing wordt, 
met inbegrip van de periode voor de 
inwerkingtreding, blijft geldig in de 
lidstaten waar de aanwijzing geldig was 
op het tijdstip van de aanwijzing. 

Or. de
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Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 - lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Een uiterste wilsbeschikking die is 
opgesteld en die ongeldig is vóór de datum 
waarop deze verordening van toepassing 
wordt, met inbegrip van de periode voor 
de inwerkingtreding, verkrijgt geldigheid, 
indien de beschikking bij toepassing van 
deze verordening geldig is.

Or. de

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 - lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Indien een uiterste 
wilsbeschikking is opgesteld vóór de 
datum waarop deze verordening van 
toepassing wordt, met inbegrip van de 
periode voor de inwerkingtreding 
overeenkomstig het recht van een staat 
dat de erflater op grond van artikel 17 van 
deze verordening had kunnen kiezen, 
geldt dit als het op de erfopvolging 
toepasselijke recht.

Or. de
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Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 - lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. De datum waarop deze 
verordening van toepassing wordt kan 
niet gelden als reden voor de niet-
geldigheid van een uiterste 
wilsbeschikking die geldig zou zijn 
geweest, indien de nalatenschap zou zijn 
opengevallen in geval van opstelling van 
een uiterste wilsbeschikking. De 
geldigheid wordt bepaald door het recht, 
met inbegrip van het internationaal 
privaatrecht, dat op dit tijdstip toepasselijk 
zou zijn geweest.

Or. de

Motivering

Uiterste wilsbeschikkingen die voor de datum waarop de verordening van toepassing wordt zijn 
opgesteld mogen niet hun geldigheid verliezen ten gevolge van de inwerkingtreding van de 
verordening, niet alleen omdat er mogelijk aanpassingen worden doorgevoerd, maar ook omdat 
ze in afzonderlijke gevallen vanwege het wegvallen van de bevoegdheid om bij uiterste wil te 
beschikken wellicht niet meer mogelijk zijn.
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TOELICHTING

I. Inleiding

Het centrale vraagstuk van een Europese oplossing wordt gevormd door uniforme 
aanknopingscriteria voor de gerechtelijke bevoegdheid en het toepasselijke recht. Voor beide is 
volgens de door de Commissie opgestelde tekst de gewone verblijfplaats maatgevend. Daartoe 
behoort echter onvermijdelijk het recht van de erflater om het recht van zijn thuisland aan te 
wijzen als het recht dat op zijn erfopvolging toepasselijk is met daaraan verbonden de 
mogelijkheid dat in een dergelijk geval de procedure wordt verwezen naar een gerecht van het 
thuisland.

In het kader van deze combinatie moet het voorstel beoordeeld worden.
Iedere oplossing heeft sterke en zwakke punten. Er zullen altijd gevallen voorkomen waarbij het 
resultaat niet geheel bevredigend is. Dit heeft te maken met de aard van de kwestie, de 
ingewikkelde materie, de verscheidenheid van de levensomstandigheden en de 
tegenstrijdigheden tussen de doelstellingen van de diverse beoordelingen. Het voorstel moet 
derhalve beoordeeld worden door alle aspecten in aanmerking te nemen.

Om deze redenen moet worden ingestemd met de fundamentele besluiten in het voorstel van de 
Commissie. Deze komen ook wezenlijk overeen met het standpunt dat het Europees Parlement 
heeft ingenomen met betrekking tot het groenboek1. Het voorstel creëert rechtszekerheid, is 
relatief duidelijk en eenvoudig en ook voor een normale burger te volgen wat betreft de kwesties 
die voor hem van wezenlijk belang zijn. Voorkomen wordt dat de nalatenschap wordt gesplitst. 
Door de koppeling met de gewone verblijfplaats zal het bevoegde gerecht in staat zijn om zijn 
eigen recht toe te passen, ook ten aanzien van onderdanen van derde landen. In de meeste 
gevallen zal de gewone verblijfplaats ook het centrum van de belangen van de erflater zijn.

In geval van aanwijzing van het op de erfopvolging toepasselijke recht kan de consistentie 
worden gewaarborgd door middel van verwijzing naar een gerecht van het thuisland.

Het nieuwe keuzerecht versterkt de autonomie van de burgers. Omdat dit recht beperkt is op 
grond van nationaliteit wordt tegelijkertijd de in het erfrecht vervatte ordefunctie en de 
bescherming van gezinsleden gewaarborgd en worden omzeilingen en misbruik zo goed 
mogelijk voorkomen. De nationaliteit is een betrouwbaar criterium voor de aanknoping.

Op deze basis is het mogelijk om te voorzien in de erkenning en tenuitvoerlegging van 
beslissingen.

Der door de Commissie voorgestelde tekst wordt afgerond met het creëren van een Europese 
erfrechtverklaring. Daarbij gaat het niet om een afsluitende, rechtsgeldige beslissing over de 
erfopvolging, maar om een certificerende verklaring over de erfopvolging. Deze dient 
grensoverschrijdend als bewijs voor inschrijvingen in registers en is ter bescherming van de 
verkrijger van een goed uit de nalatenschap voorzien van goede trouw. Daarmee wordt het 
grensoverschrijdende rechts- en handelsverkeer in erfopvolgingszaken aanzienlijk verbeterd.

Samenvattend dient het volgen de te worden opgemerkt:
Voor burgers die hun gewone verblijfplaats in hun thuisland hebben, verandert er niets, indien 
hun totale vermogen zich uitsluitend daar bevindt. Indien zij vermogen, in het bijzonder 
grondbezit, buiten hun thuisland bezitten, wordt ook dit uniform en zonder bijzondere 
                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 16 november 2006 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende 

erfopvolging en testamenten (PB C 314 E van 21.12.2006, blz. 342).
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testamentaire beschikkingen beheerst door het recht van hun thuisland.
Indien burgers hun gewone verblijfplaats buiten hun thuisland hebben of willen nemen, kunnen 
zij het recht van hun thuisland kiezen als toepasselijk recht. Dat is een aanzienlijke verbetering.
Ook de adviseurs in erfopvolgingszaken krijgen een veilige basis.

De gerechten of andere bevoegde instanties zullen in de regel in staat zijn om hun eigen recht toe 
te passen.

De afwikkeling van grensoverschrijdende erfopvolgingszaken wordt aanzienlijk vereenvoudigd.
Voor burgers die hun gewone verblijfplaats buiten hun thuisland hadden en die geen toepasselijk 
recht hebben aangewezen, geldt in geval van overlijden het erfrecht van de staat waar zij hun 
gewone verblijfplaats hadden. Dit is een vernieuwing voor alle lidstaten. Met het oog op 
bezwaren moet erop worden gewezen dat deze rechtssituatie ook op dit moment reeds in veel 
gevallen bestaat zonder dat burgers zich hiervan bewust zijn.

Met voorlichtingscampagnes kan op deze bezwaren worden ingegaan. Ieder voorstel voor een 
oplossing heeft voor- en nadelen en er kan niet met alle doelen tegelijk rekening worden 
gehouden. De rapporteur is van mening dat de huidige situatie en ook ieder ander voorstel 
wezenlijk meer problemen met zich mee brengt en geeft derhalve de voorkeur aan het 
voorgestelde concept.
De verordening kan niet alle problemen oplossen en is niet bedoeld om ieder detail te regelen, 
maar zal de huidige rechtssituatie aanzienlijk verbeteren. De burgers krijgen een duidelijke en 
zekere grondslag om hun erfopvolging te regelen. Ze kunnen hun rechten binnen de interne 
markt beter doen gelden. Rechtsduidelijkheid en rechtszekerheid zijn cruciale wettelijke rechten, 
juist ook op het gebied van het erfrecht. De verordening versterkt deze wettelijke rechten, levert 
de burgers voordeel op en een omvangrijke Europese meerwaarde.
Uit voorzorg moet op de volgende punten worden gewezen:

1) Het toepasselijke recht is niet van invloed op de toepasselijke successiewetgeving. 
2) Door de verordening wordt uitsluitend het internationaal privaatrecht geregeld. Het materiële 

erfrecht blijft onveranderd.
3) Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben van hun recht op een opt-out gebruik gemaakt.

De rechtsgrondslag van het voorstel voor de verordening is artikel 81 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie.

II. Afzonderlijke vraagstukken

Ondanks de instemming met de fundamentele besluiten in het voorstel blijven er nog lastige 
problemen en noodzakelijke correcties en aanvullingen over. Enkele hiervan moeten besproken 
worden.

Gewone verblijfplaats
De gewone verblijfplaats is een kernbegrip van de verordening. Hieraan wordt terecht bijzondere 
aandacht besteed en de wens bestaat om tot een zo duidelijk mogelijke definitie te komen. Een 
definitie met dwingende voorwaarden en/of termijnen doet geen recht aan de verscheidenheid 
van de levensomstandigheden. De bepaling ervan wordt daardoor uiteindelijk niet zekerder, maar 
mogelijk ingewikkelder. Na een overlijden moet het bevoegde gerecht zo snel mogelijk 
vastgesteld worden. Dit gerecht kan en moet de gewone verblijfplaats en zijn bevoegdheid aan 
de hand van algemene criteria, zoals in een overweging beschreven, in concrete, individuele 
gevallen vaststellen. Overigens moet erop worden gewezen dat zeer weinig nationale 
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rechtsstelsels voorzien in een wettelijke definitie van dit begrip en dat ook de Europese 
verordening inzake de onderhoudsverplichtingen alsmede een groot aantal internationale 
overeenkomsten niet voorzien in een definitie.
Keuzerecht
Het voor vele burgers en staten nieuwe keuzerecht is een centraal element van het voorstel. In de 
zin van het beginsel favor testamenti moeten verschillende punten worden verduidelijkt en 
aangevuld.
Afbakening ten opzichte van het materiële en procesrecht van de lidstaten
Door de verordening wordt uitsluitend het IPR van de lidstaten geregeld worden en niet hun 
materiële erfrecht en andere materiële of procesrecht. Niettemin zijn er kleinere ingrepen en 
overlappingen. De oorzaak hiervan is gelegen in de verschillende manieren waarop het erfrecht, 
het materiële recht en de erfopvolgingsprocedure van de lidstaten zijn vormgegeven.

Het materiële en procesrecht van de lidstaten moet volgens het voorstel van de rapporteur zo veel 
mogelijk ongewijzigd blijven. Voor de erfgenamen kan dit leiden tot extra bureaucratie (zie 
artikel 21). Om deze reden dient de rapporteur uit voorzorg een tweede voorstel in, dat naar zijn 
mening het minimale bevat waarin voorzien moet worden om het nationale materiële en 
procesrecht van de lidstaten niet te benadelen.
Erfovereenkomst
Erfovereenkomsten vormen in het IPR een bijzonder probleem, omdat ze in sommige staten 
onbekend zijn of zelfs verworpen worden. Het moet duidelijk zijn dat het erfrecht en daarmee 
bijvoorbeeld het wettelijk erfdeel voor iedere betrokkene bij een erfovereenkomst afzonderlijk 
overeenkomstig de verordening bepaald wordt en artikel 18 uitsluitend betrekking heeft op 
juridische kwesties die verbonden zijn aan een erfovereenkomst, zodat artikel 18, lid 4 kan 
vervallen.

De veranderingen kunnen ook van toepassing zijn op de lidstaten die de erfovereenkomst niet 
kennen.

Ordre public
Het voorbehoud van ordre public (openbare orde) is een erkend rechtsbeginsel in het IPR. In de 
verhouding tussen de lidstaten mag dit beginsel gezien de gezamenlijke rechtsovertuigingen en 
waarden geen betekenis meer hebben.

Bezwaren in de zin dat er nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd om het recht inzake 
wettelijke erfdelen te omzeilen, zijn ongegrond. Bijna alle lidstaten kennen het recht inzake 
wettelijke erfdelen, zij het in verschillende vormen. Indien de erflater het recht van zijn thuisland 
heeft gekozen, is er geen reden om omzeilingen in overweging te nemen. Bij een koppeling van 
het keuzerecht aan de gewone verblijfplaats zou daarover bezorgdheid kunnen ontstaan. Volgens 
het onderhavige voorstel is het niet alleen voldoende dat een burger zijn gewone verblijfplaats in 
een andere lidstaat neemt, maar moet hij ook op het tijdstip van zijn overlijden daar zijn gewone 
verblijfplaats hebben (hij hoeft daar niet per se te overlijden). Het lijkt wat vergezocht om aan te 
nemen dat een groot aantal mensen op grond hiervan hun verblijfplaats wijzigt met het doel om 
deze verblijfplaats bij hun overlijden te hebben. Burgers die zich onder alle omstandigheden aan 
dergelijke rechten willen onttrekken, kunnen daarvoor ook in het huidige recht mogelijkheden 
vinden.

Erkenning van authentieke akten
De rapporteur is voorstander van de erkenning van authentieke akten wat betreft hun vrije 
circulatie en de "erkenning" van hun echtheid en formele bewijskracht. Het begrip "erkenning" 
kan echter tot misverstanden leiden, niet alleen in het Duits, omdat het geen eenduidig begrip is, 
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maar in de desbetreffende context moet worden uitgelegd.
Europese erfrechtverklaring 
De Europese erfrechtverklaring moet beperkt worden tot grensoverschrijdende zaken. Voor de 
afgifte ervan moet iedere instantie, dat wil zeggen gerechten, autoriteiten, notarissen of andere 
instanties, die zich met een erfopvolging bezighouden. Deze instanties moeten door de lidstaat 
bepaald worden die op grond van hoofdstuk II bevoegd is.


