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INLEIDING 

HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET ONDERZOEK 

AFDELING I. BEWIJS VAN DE ERFRECHTELIJKE HOEDANIGHEID BIJ EEN 

INTERNATIONALE NALATENSCHAP 

1. Een vrouw overlijdt. Zij laat één dochter na. In haar testament legateert zij een geldsom aan 

haar neef en benoemt zij haar nicht tot testamentuitvoerder. Al deze personen zijn titularis van 

een recht in de nalatenschap: de dochter en de neef van een subjectief erfrecht, de nicht van een 

beheersrecht. Wanneer zij deze rechten willen laten gelden, zal hen soms worden gevraagd om 

hun erfrechtelijke hoedanigheid en prerogatieven aan te tonen. Zo kan een kandidaat-koper van 

een onroerend nalatenschapsgoed de dochter verzoeken om haar titel te bewijzen, of de bank 

vereisen dat de neef zijn aanspraken staaft vooraleer de gelegateerde geldsom wordt 

vrijgegeven. Evenzeer kan de nicht de noodzaak ervaren om haar hoedanigheid van 

testamentuitvoerder te bewijzen. 

2. Men kan een bewijs van de erfrechtelijke hoedanigheid in beginsel verkrijgen langs 

gerechtelijke weg, maar het zou onnodig omslachtig en proceseconomisch ineffeciënt zijn om 

ook buiten de context van een geschil steeds een beroep te moeten doen op de rechtbank. 

Daarom kan in vele rechtsstelsels een dergelijk bewijs bij afwezigheid van een geschil worden 

afgeleverd door de willige rechtsmacht of door de administratie. Deze bewijsinstrumenten 

worden hier gegroepeerd onder de noemer ‘nationale erfrechtcertificaten’ (infra nr. 46). 

3. De gelding van deze nationale erfrechtcertificaten in een internationale context is evenwel 

problematisch. Vaak durft men niet te vertrouwen op een bewijs van erfrechtelijke 

hoedanigheid afgeleverd in het buitenland, waardoor nationale erfrechtcertificaten bij een 

grensoverschrijdende nalatenschap hun waarde verliezen.1 De reden voor deze afwijzende 

houding is tweevoudig. Een eerste reden betreft de verschillende vormgeving van de nationale 

erfrechtcertificaten.2 Deze zijn ontwikkeld vanuit de eigenheden van het nationaal recht, wat 

                                                 
1  DEUTSCHES NOTARINSTITUT, Étude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits 

de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres de l'Union Européenne, 2002, 

http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm, 33. 
2  Zie ook INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES PRIVAT- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

(RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG), Stellungnahme zum Vorschlag für eine Europäische 

Erbrechtsverordnung Version 2009/157 (COD) vom 16.1.2012, PE 462.430, 2012, 672. 
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ertoe heeft geleid dat zij conceptueel en procedureel zeer verschillend zijn ingevuld doorheen 

de diverse rechtsstelsels. Zo kennen sommige landen, zoals Duitsland, een zeer sterk nationaal 

erfrechtcertificaat, dat het voorwerp vormt van een uitgebreide wettelijke regeling en een ruime 

bescherming biedt aan eenieder die zich erop beroept (infra nr. 66). Daarentegen hebben andere 

landen een beperkter nationaal erfrechtcertificaat. België kent bijvoorbeeld een nationaal 

erfrechtcertificaat dat louter de deblokkering van (bank)tegoeden faciliteert (infra nr. 74).  

4. Een tweede reden voor de gebrekkige internationale gelding van nationale 

erfrechtcertificaten situeert zich op vlak van het internationaal privaatrecht. Aangezien elk land 

tot voor kort eigen verwijzingsregels voor het toepasselijke recht bij erfopvolging hanteerde, 

stemde de informatie vervat in een buitenlands erfrechtcertificaat vaak niet overeen met het 

krachtens het eigen rechtsstelsel toepasselijke recht. Het internationaal privaatrecht van een 

ander rechtsstelsel kon immers een verschillende lex successionis aanwijzen dan het 

internationaal privaatrecht van het eigen rechtsstelsel. Hierdoor was een buitenlands nationaal 

erfrechtcertificaat inhoudelijk van weinig waarde. Bijgevolg had een rechthebbende in een 

internationale nalatenschap die zijn rechtsaanspraken in verschillende landen wou laten gelden, 

vaak geen andere keuze dan in elk van deze landen het nationale erfrechtcertificaat aan te 

vragen. Dit zorgde voor substantiële vertragingen en een sterk verhoogde kostprijs bij de 

afwikkeling van de nalatenschap. 

5. De Europese wetgever besloot te remediëren aan de problematiek van de moeilijke 

bewijslevering van de erfrechtelijke hoedanigheid in een grensoverschrijdende context, en wel 

door de invoering van een Europese erfrechtverklaring. Met de introductie van een uniform 

Europees bewijsinstrument komt de Europese wetgever tegemoet aan het eerste bezwaar voor 

de internationale gelding van de nationale erfrechtcertificaten. De Europese erfrechtverklaring 

kadert binnen de bredere Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de 

Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke 

akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese 

erfrechtverklaring (hierna ‘Erfrechtverordening’; zie Bijlage 1).3 Aangezien de 

                                                 
3  Verordening van het Europees Parlement en de Raad nr. 650/2012, 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, 

het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de 
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Erfrechtverordening tevens de verwijzingsregels bij grensoverschrijdende erfopvolging 

harmoniseert (infra nr. 10 e.v.), elimineert deze tegelijkertijd ook het tweede obstakel voor de 

internationale gelding van erfrechtcertificaten, wat de weg vrij maakt voor een eengemaakt 

Europees erfrechtcertificaat. 

AFDELING II. RATIO VAN DE EUROPESE ERFRECHTVERKLARING 

6. De Europese wetgever expliciteert de ratio van de Europese erfrechtverklaring in 

overweging 67 Erfrechtverordening: “Een snelle, soepele en efficiënte behandeling van een 

erfopvolging met grensoverschrijdende gevolgen in de Unie impliceert dat de erfgenamen, de 

legatarissen, de executeurs-testamentair en de beheerders van de nalatenschap eenvoudig hun 

rechtspositie en/of rechten en bevoegdheden moeten kunnen aantonen in een andere lidstaat, 

bijvoorbeeld een lidstaat waar zich goederen van de nalatenschap bevinden. Om dit te 

verwezenlijken, moet bij deze verordening worden voorzien in de instelling van een 

eenvormige verklaring, de Europese erfrechtverklaring […], die wordt afgegeven om in een 

andere lidstaat te worden gebruikt. […]” 

7. De Europese wetgever beschikte initieel over twee beleidsopties om een vereenvoudigd 

bewijs van erfgerechtigdheid binnen de Europese Unie te bereiken. Ofwel kon de wetgever het 

gebruik van de nationale erfrechtcertificaten in een andere lidstaat bevorderen, ofwel kon hij 

een autonoom Europees instrument invoeren. Beide opties werden reeds voorgesteld in de 

studie die het Deutsches Notarinstitut in 2002 opstelde met DÖRNER en LAGARDE ter 

voorbereiding van de Erfrechtverordening (infra nr. 12).4 De studie onderkent twee grote 

bezwaren tegen de eerste beleidsoptie. Ten eerste zou men in die hypothese gebonden blijven 

door de rechtsgevolgen van het nationaal erfrechtcertificaat in de lidstaat van afgifte. Inderdaad 

zou een nationaal erfrechtcertificaat in het buitenland slechts dezelfde rechtsgevolgen kunnen 

ressorteren als in de lidstaat van afgifte. Bijgevolg zouden rechthebbenden die over een zwak 

nationaal erfrechtcertificaat beschikken, ook in een andere lidstaat slechts een zwakke 

bescherming ondervinden, zelfs indien deze laatste lidstaat zelf een veel sterker nationaal 

                                                 
tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling 

van een Europese erfrechtverklaring, Pb. L. 27 juli 2012, afl. 201, 107 
4  DEUTSCHES NOTARINSTITUT, Étude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits 

de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres de l'Union Européenne, 2002, 

http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm, 99. 
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erfrechtcertificaat kent. Ten tweede en daarbij aansluitend acht de studie de verschillen tussen 

de diverse nationale erfrechtcertificaten te groot om een circulatie van nationale 

erfrechtcertificaten als algemene oplossing te beschouwen. Zo zou een lidstaat dan 

geconfronteerd kunnen worden met een buitenlands nationaal erfrechtcertificaat dat geenszins 

de inhoudelijke waarborgen biedt die het eigen nationaal recht vereist. Om die redenen 

verdedigt de studie de invoering van een autonoom Europees instrument, dat in alle lidstaten 

dezelfde rechtswaarde en rechtsgevolgen heeft. 

8. Met de invoering van de Europese erfrechtverklaring heeft de Europese wetgever gekozen 

voor de tweede beleidsoptie.5 Desalniettemin realiseert de Erfrechtverordening onrechtstreeks 

ook gedeeltelijk de eerste beleidsoptie. De Erfrechtverordening voorziet immers in een regeling 

voor de erkenning van beslissingen en de aanvaarding van authentieke akten inzake 

grensoverschrijdende erfopvolging (infra nr. 688 e.v.). Op die manier zorgt de 

Erfrechtverordening er indirect voor dat ook de nationale erfrechtcertificaten die de vorm 

aannemen van een beslissing of een authentieke akte, gemakkelijker kunnen circuleren in de 

lidstaten. 

AFDELING III. DE ERFRECHTVERORDENING ALS WETGEVEND KADER 

§1. Algemeen  

9. De Europese erfrechtverklaring vormt ongetwijfeld het meest innovatieve deel van de 

Erfrechtverordening. Enerzijds is de Europese erfrechtverklaring het eerste materieelrechtelijk 

Europees instrument op het gebied van het erfrecht. Anderzijds is ook de gebruikte methode 

origineel. In tegenstelling tot eerdere initiatieven op het vlak van het Europees privaatrecht, 

zoals de Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen6, koos de Europese 

wetgever ervoor om een zelfstandig instrument met autonome rechtsgevolgen te introduceren, 

in plaats van een louter attest dat men vasthecht aan een nationale titel (hierover infra nr. 725). 

                                                 
5  Zie ook de verantwoording in Commission staff working document accompanying the Proposal for a 

Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and 

enforcement of decisions and authentic instruments in matters of successions and on the introduction of a 

European Certificate of Inheritance - Impact Assessment nr. SEC(2009)411, 14 oktober 2009, 34-37 

(hierover infra nr. 16). 
6  Ingevoerd door de Verordening van het Europees parlement en de Raad nr. 805/2004, 21 april 2004 tot 

invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen, Pb. L. 30 april 2004, afl. 

143, 15. 
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De doctrine schuwt dan ook de grote woorden niet en kenmerkt de Europese erfrechtverklaring 

als een ‘mijlpaal’7 en een ‘kwantumsprong’8 in de ontwikkeling van het Europees privaatrecht.  

10. Voor het overige is de structuur van de Erfrechtverordening zeer gelijkaardig aan de eerdere 

Europese verordeningen in burgerlijke zaken. Hoofdstuk I behandelt het toepassingsgebied en 

de definities. De hoofdmoot van de Erfrechtverordening vinden we terug in de Hoofdstukken 

II en III, die respectievelijk de eengemaakte voorschriften inzake de bevoegde rechter en het 

toepasselijke recht bij internationale erfopvolging bevatten. De krachtlijnen van deze nieuwe 

regeling komen later in deze inleiding aan bod (infra nr. 18 e.v.). In Hoofdstuk IV en V reguleert 

de Erfrechtverordening de circulatie van beslissingen en authentieke akten. Deze voorschriften 

worden in deel III van het proefschrift geanalyseerd (infra nr. 688 e.v.). Hoofdstuk VI  bevat 

de voorschriften inzake de Europese erfrechtverklaring. Hoofdstuk VII regelt de 

slotbepalingen. 

§2. Totstandkoming9 

11. De invoering van een supranationale regeling op het vlak van het erfrecht verscheen voor 

het eerst op de Europese agenda in december 1998 met het actieplan van Wenen.10 Dit actieplan 

stipuleerde onder meer dat binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van 

Amsterdam de mogelijkheid moest worden onderzocht om een juridisch instrument op te stellen 

betreffende de internationale bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de 

                                                 
7  “Mit dem ENZ beschreitet der europäische Gesetzgeber neue Wege und setzt gleichzeitig einen Meilenstein 

in der europäischen Rechtsentwicklung.” (H. DÖRNER, "EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen Erb- 

und Erbverfahrensrecht ist in Kraft!", ZEV 2012, 512.) 
8  “Als kleinen Quantensprung in der Europäiserung des internationalen Privatrechts kann man die Einführung 

des Europäischen Nachlasszeugnisses durch das sechste Kapitel der Erbrechtsverordnung verbuchen […].” 

(A. DUTTA, "Das neue internationale Erbrecht der Europäischen Union -  Eine erste Lektüre der 

Erbrechtsverordnung", FamRZ 2013, 14.) 
9  Zie hierover in het algemeen e.g. P. CHASSAING, "Le nouveau règlement européen sur les successions", JCP 

N 2012, art. 1270; J. HARRIS, "The proposed EU regulation on succession and wills: prospects and 

challenges", Tru.L.I. 2008, 181-182; P. LOKIN, "De unificatie van het conflictenrecht in de toekomstige 

Verordening inzake erfrecht", WPNR 2009, 55-56; P. LOKIN, Grensoverschrijdende erfopvolging in Ars 

Notariatus, Deventer, Kluwer, 2012, 161 e.v. en P. TERNER, "Perspectives of a European Law of Succession", 

MJ 2007, 158 e.v.  
10  Actieplan van de Raad en de Commissie van 3 december 1998 over hoe de bepalingen van het Verdrag van 

Amsterdam inzake de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het best 

kunnen worden uitgevoerd, Pb. C. 23 januari 1999, afl. 19, 1. Het actieplan van Wenen werd opgesteld op 

vraag van de Europese Raad tijdens de top te Cardiff in juni 1998.  
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uitvoering van rechterlijke beslissingen op het gebied van het erfrecht.11 Men maakte op dat 

moment nog geen melding van een Europese erfrechtverklaring. Het actieplan van Wenen werd 

bevestigd door de Europese Raad tijdens de top van Tampere van oktober 1999.12  

12. Ter uitvoering van de vastgelegde beleidslijnen gaf de Europese Commissie het Deutsches 

Notarinstitut de opdracht te onderzoeken welke problemen zich in de praktijk stellen bij de 

opstelling van testamenten en de overgang van nalatenschappen in geval van 

grensoverschrijdende erfopvolging binnen de Europese Unie, en om voorstellen te formuleren 

voor een wetgeving op Europees niveau. In 2002 publiceerde het Deutsches Notarinstitut in 

samenwerking met DÖRNER en LAGARDE de onderzoeksresultaten in een gezaghebbende 

studie, die de contouren voor de latere Erfrechtverordening uiteenzet (zie reeds supra nr. 7).13 

De studie maakt tevens een stand van zaken op over de bestaande nationale erfrechtcertificaten 

en onderzoekt de mogelijkheid om een erfrechtcertificaat op Europees niveau in te voeren. De 

auteurs besloten dat de invoering van een Europees erfrechtcertificaat wenselijk was en 

formuleerden aanbevelingen omtrent de concrete invulling van een dergelijk instrument.14  

13. Vijf jaar na de Tampere-top maakte de Europese Commissie de balans op van de reeds 

gerealiseerde beleidsdoelen en stelde ze richtsnoeren op voor de toekomst.15 Met betrekking tot 

het erfrecht maakte de Commissie enkel expliciet gewag van de problematiek inzake de 

wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en van andere documenten.16  

14. In 2004 nam de Europese Raad met het Haags Programma een nieuw meerjarenprogramma 

aan, dat voortbouwde op de beleidslijnen van Tampere.17 Het Haags Programma spoorde de 

                                                 
11  De Nederlandstalige versie van het actieplan van Wenen spreekt in paragraaf 41, onder c) verkeerdelijk van 

een juridisch instrument op het gebied van het ‘successierecht’, wat een foutieve vertaling uitmaakt van de 

term ‘succession’ uit de Engelstalige versie. 
12  Evenwel zonder specifieke verwijzing naar het erfrecht. Zie www.europarl.europa.eu/summits/tam_nl.htm.  
13  DEUTSCHES NOTARINSTITUT, Étude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits 

de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres de l'Union Européenne, 2002, 

http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm, 118 p. Naar Heinrich DÖRNER (Westfälische 

Wilhelms-Universität Münster) en Paul LAGARDE (Université Panthéon-Sorbonne Paris I) wordt deze studie 

soms ook de DÖRNER/LAGARDE-studie genoemd. 
14  Ibid., 98 e.v. 
15  Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement nr. COM(2004)401 def., 2 juni 2004 

- Een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid: balans van het programma van Tampere en 

richtsnoeren voor de toekomst. 
16  Ibid., 11. 
17  Het Haags Programma - Versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie, Pb. C. 3 maart 

2005, afl. 53, 1. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_nl.htm
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Commissie er onder meer toe aan om een groenboek op te stellen “over het conflictenrecht 

inzake erfopvolging, met inbegrip van de kwestie van de bevoegdheid, de wederzijdse erkenning 

en de tenuitvoerlegging van beslissingen op dit gebied, en een Europese verklaring van erfrecht 

[…].”18 De term ‘Europese verklaring van erfrecht’ verschijnt hier voor het eerst, maar wordt 

verder niet toegelicht.  

15. In 2005 publiceerde de Commissie het Groenboek erfopvolging en testamenten, dat onder 

meer peilde naar de gewenste inhoud van ‘de Europese verklaring van erfrecht’.19 De 

antwoorden van de geconsulteerde lidstaten, (beroeps)verenigingen en particulieren werden in 

2006 samengevat en gepubliceerd.20 

16. Het Groenboek werd in 2009 gevolgd door een Voorstel tot verordening.21 Hoofdstuk VI 

van het Voorstel (artikelen 36 tot en met 44), evenals de twee bijlagen waren gewijd aan de 

Europese erfrechtverklaring. Het Voorstel ging gepaard met een Impact Assessment, dat de 

problematiek toelichtte en de verscheidene beleidsopties ontleed en tegen elkaar afwoog.22 

Later voerde het Europees Parlement verscheidene belangrijke aanpassingen door aan de 

initiële tekst.23 De gewijzigde tekst werd op 13 maart 2012 gestemd in het Europees Parlement. 

17. De definitieve versie van de Erfrechtverordening werd op 8 juni 2012 aangenomen in de 

Raad van Ministers, op 4 juli 2012 ondertekend en op 27 juli 2012 gepubliceerd in het 

Publicatieblad van de Europese Unie.24 Hoofdstuk VI over de Europese erfrechtverklaring werd 

                                                 
18  Ibid., 13. 
19  Groenboek Erfopvolging en testamenten nr. COM(2005) 65 def., 1 maart 2005. De vragen 30 en 33-35 

hebben betrekking op de latere Europese erfrechtverklaring. 
20  Audition publique 'Successions et testaments'. Résumé des réponses au Livre vert, 30 november 2006, 

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/successions/contributions/summary_contributions_succe

ssions_fr.pdf, 9 p. 
21  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad nr. COM(2009)154 def., 14 oktober 

2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van de 

beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de instelling van een 

Europese erfrechtverklaring (hierna ‘Voorstel voor een Erfrechtverordening’). 
22  Commission staff working document accompanying the Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and 

authentic instruments in matters of successions and on the introduction of a European Certificate of 

Inheritance - Impact Assessment nr. SEC(2009)411, 14 oktober 2009. 
23  In het bijzonder Ontwerpverslag van de Commissie juridische zaken van het Europees Parlement nr. PE 

441.200, 23 februari 2011 over 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. 
24  Verordening van het Europees Parlement en de Raad nr. 650/2012, 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, 

het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de 
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uitgebreid en bevat nu 12 artikelen (artikelen 62 tot en met 73), tegenover 9 artikelen in het 

Voorstel. De bepalingen van de Erfrechtverordening zijn in werking getreden op de twintigste 

dag na die van de bekendmaking in het Publicatieblad, met name op 16 augustus 2012.25 Dit 

impliceert dat de lidstaten vanaf die datum geen met de verordening strijdig recht meer mogen 

uitvaardigen.26 De Erfrechtverordening is evenwel slechts van toepassing in de lidstaten sinds 

17 augustus 2015.27 Met dit interval van drie jaar wou de Europese wetgever de lidstaten de tijd 

gunnen om zich vertrouwd te maken met de nieuwe bepalingen. 

§3. Krachtlijnen 

18. Het is niet de bedoeling om hier extensief het gehele regime van de Erfrechtverordening 

uiteen te zetten. Dat is elders reeds uitgebreid gebeurd.28 Veeleer wordt beoogd om de 

basisbeginselen inzake het toepassingsgebied, het toepasselijke recht en de bevoegdheid mee 

                                                 
tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling 

van een Europese erfrechtverklaring, Pb. L. 27 juli 2012, afl. 201, 107. 
25  Artikel 84, 1e lid Erfrechtverordening. 
26  W. PINTENS, "Naar een Europees internationaal erfrecht" in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 

2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, 368. 
27  Met uitzondering van de artikelen 77 en 78, die van toepassing zijn met ingang van 16 januari 2014, en van 

de artikelen 79, 80 en 81, die van toepassing zijn met ingang van 5 juli 2012 (zie artikel 84, 2e lid 

Erfrechtverordening). 
28  Zie in het bijzonder U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, et al. (eds.), Commentaire 

du règlement européen sur les successions, Parijs, Dalloz, 2015, 338 p.; A. BONOMI en P. WAUTELET, Le 

droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 

2013, 938 p.; A. DEIXLER-HÜBNER en M. SCHAUER (eds.), EuErbVO. Kommentar zur EU-

Erbrechtsverordnung, Wenen, Manz Verlag, 2015, 738 p.; A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische 

Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 271 p.; A. DUTTA, "Verordnung (EU) Nr. 650/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, 

die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung öffentlicher 

Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses (EuErbVO)", 

Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015; E. GOOSSENS en A.-L. VERBEKE, "De 

Europese Erfrechtverordening" in G. VAN CALSTER (ed.), Themis Internationaal Privaatrecht, 76, Brugge, 

die Keure, 2012, 105-135; E. GOOSSENS, "De Europese Erfrechtverordening: krachtlijnen en knelpunten", 

RW 2015-16, 563-578; G. KHAIRALLAH en M. REVILLARD (eds.), Droit européen des successions 

internationales: le règlement du 4 juillet 2012, Parijs, Defrénois, 2013, 248 p.; P. LAGARDE, "Les principes 

de base du nouveau règlement européen sur les successions", RCDIP 2012, 691-732; W. PINTENS, 

"Einführung in die Erbrechtsverordnung" in M. LÖHNIG, D. SCHWAB, D. HENRICH, P. GOTTWALD, H. 

GRZIWOTZ, W. REIMANN en A. DUTTA (eds.), Erbfälle unter Geltung der Europäischen 

Erbrechtsverordnung, in P. GOTTWALD, D. HENRICH en D. SCHWAB (eds.), Beiträge zum europäischen 

Familien- und Erbrecht, Bielefeld, Verlag Ernst und Werner Gieseking, 2014, 1-32; M. SCHAUER en E. 

SCHEUBA (eds.), Europäische Erbrechtsverordnung, Wenen, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchandlung, 2012, 145 p. en X., "Verordnung (EU) Nr. 650/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen 

sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses" in R. HÜßTEGE en H.-P. MANSEL (eds.), Rom-

Verordnungen | EuErbVO | HUP, Baden-Baden, Nomos, 2015, 806-1122. 
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te geven. Dit moet toelaten om de voorschriften inzake de Europese erfrechtverklaring tegen de 

juiste achtergrond te plaatsen. 

A. Toepassingsgebied 

19. De Erfrechtverordening is van toepassing op de erfopvolging in de nalatenschappen van 

overleden personen. Fiscale zaken, douanezaken en administratiefrechtelijke zaken zijn 

expliciet uitgesloten uit het toepassingsgebied (artikel 1, 1e lid Erfrechtverordening). Daarnaast 

lijst artikel 1, 2e lid een aantal elementen op die in het bijzonder zijn uitgesloten uit het 

toepassingsgebied van de Erfrechtverdening, zoals de staat van natuurlijke personen (onder a), 

huwelijksvermogensrecht (onder d) en schenkingen (onder g). 

20. Het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken nemen geen deel aan de 

Erfrechtverordening, waardoor deze niet bindend is voor, noch van toepassing is in deze 

landen.29 Zij worden tevens niet gerekend tot de ‘lidstaten’ in de zin van de 

Erfrechtverordening.30 Het Verenigd Koninkrijk en Ierland kunnen er evenwel te allen tijde 

voor opteren de Erfrechtverordening toch te aanvaarden.31 Denemarken beschikt niet over een 

dergelijke opt in-mogelijkheid, maar kan een overeenkomst sluiten met de Europese Unie 

indien het toch wenst deel te nemen. 

21. Over de eventuele deelname van het Verenigd Koninkrijk is tijdens de onderhandelingsfase 

veel gediscussieerd. Om het Verenigd Koninkrijk tot deelname te overtuigen, bevat de 

Erfrechtverordening een aantal compromisbepalingen die tegemoet komen aan de eigenheden 

van Anglo-Amerikaanse rechtsstelsels.32 Het meest sprekende voorbeeld is in dit verband 

                                                 
29  Overwegingen 82 en 83 Erfrechtverordening. Zie artikel 1 en 2 Protocol nr. 21 betreffende de positie van het 

Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, Pb. C. 30 maart 

2010, afl. 83, 295 en artikel 1 en 2 Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, Pb. C. 30 maart 

2010, afl. 83, 299. Over de gevolgen die de Erfrechtverordening niettemin zal hebben voor het Verenigd 

Koninkrijk, zie E.B. CRAWFORD en J.M. CARRUTHERS, "Speculation on the Operation of Succession 

Regulation 650/2012: Tales of the Unexpected", ERPL 2014, 847-878. 
30  A. DUTTA, "Das neue internationale Erbrecht der Europäischen Union -  Eine erste Lektüre der 

Erbrechtsverordnung", FamRZ 2013, 4 en E. LEIN, "Die Erbrechtsverordnung aus Sicht der Drittstaaten" in 

A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 200-

202. 
31  Artikel 4 Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de 

ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, Pb. C. 30 maart 2010, afl. 83, 295. 
32  Cf. W. PINTENS, "Einführung in die Erbrechtsverordnung" in M. LÖHNIG, D. SCHWAB, D. HENRICH, P. 

GOTTWALD, H. GRZIWOTZ, W. REIMANN en A. DUTTA (eds.), Erbfälle unter Geltung der Europäischen 

Erbrechtsverordnung, in P. GOTTWALD, D. HENRICH en D. SCHWAB (eds.), Beiträge zum europäischen 

Familien- und Erbrecht, Bielefeld, Verlag Ernst und Werner Gieseking, 2014, 4. 
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artikel 29, dat in een uitzondering op de regels inzake het toepasselijk recht voorziet voor 

beheerders van de nalatenschap.33 Ondanks de geleverde inspanningen, besloot het Verenigd 

Koninkrijk op de valreep toch niet van zijn opt in-mogelijkheid gebruik te maken. De 

hoofdreden voor de niet-deelname is dat de inbreng en inkorting van schenkingen vallen onder 

de draagwijdte van de lex successionis (artikel 23, 2e lid, onder i); de zogenaamde problematiek 

van de ‘clawback’).34 Met name de Britse non profit-sector was sterk gekant tegen de idee dat 

schenkingen aan een Britse vereniging door toepassing van een buitenlands erfrecht nadien 

alsnog aan inkorting onderhevig konden zijn. Omdat men na het afhaken van het Verenigd 

Koninkrijk in de eindfase de werkzaamheden niet wou heropenen, werden deze 

compromisbepalingen in de definitieve Erfrechtverordening behouden. 

B. Monisme 

22. Een eerste belangrijke keuze die de Europese wetgever op vlak van het toepasselijke recht 

moest maken, was die tussen een monistische of een dualistische benadering.35 In een 

monistisch stelsel of eenheidsstelsel is eenzelfde lex successionis van toepassing op alle 

nalatenschapsgoederen. Bijvoorbeeld Duitsland volgde een monistische benadering: de gehele 

nalatenschap werd in de regel beheerst door het recht van de staat waarvan de erflater de 

nationaliteit had.36 In een dualistisch stelsel of een splitsingsstelsel is de vererving van roerende 

goederen en onroerende goederen onderworpen aan een andere aanknopingsfactor, waarbij 

voor onroerende goederen de lex rei sitae geldt. Een dergelijke splitsing of ‘scission’ was onder 

meer de regel in België: de vererving van roerende goederen gebeurde volgens het recht van de 

                                                 
33  Zie hierover onder meer A.M.E. GIULIANO, "De Erfrechtverordening: één bevoegde autoriteit en één 

toepasselijk recht", FJR 2013, onder 6 en 7. 
34  E. LEIN, "Die Erbrechtsverordnung aus Sicht der Drittstaaten" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die 

Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 203. Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, 

Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, 

Bruylant, 2013, 372 en J. HARRIS, "The proposed EU regulation on succession and wills: prospects and 

challenges", Tru.L.I. 2008, 199-200. 
35  Hierover e.g. A. BONOMI, "Choice-of-law Aspects of the Future EC Regulation in Matters of Successions - 

A First Glance at the Commission's Proposal" in K. BOELE-WOELKI, T. EINHORN, D. GIRSBERGER en S. 

SYMEONIDES (eds.), Convergence and divergence in private international law: Liber Amicorum Kurt Siehr, 

Den Haag, Eleven International Publishing, 2010, 160-162; A. DUTTA, "Succession and Wills in the Conflict 

of Laws on the Eve of Europeanisation", RabelsZ. 2009, 554-560; P. LAGARDE, "Les principes de base du 

nouveau règlement européen sur les successions", RCDIP 2012, 696-697 en W. PINTENS, "Einführung in die 

Erbrechtsverordnung" in M. LÖHNIG, D. SCHWAB, D. HENRICH, P. GOTTWALD, H. GRZIWOTZ, W. REIMANN 

en A. DUTTA (eds.), Erbfälle unter Geltung der Europäischen Erbrechtsverordnung, in P. GOTTWALD, D. 

HENRICH en D. SCHWAB (eds.), Beiträge zum europäischen Familien- und Erbrecht, Bielefeld, Verlag Ernst 

und Werner Gieseking, 2014, 13. 
36  Artikel 25, 1e lid Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (hierna EGBGB). 
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staat waar de erflater zijn laatste gewone verblijfplaats had, en de vererving van onroerende 

goederen volgens de lex rei sitae.37 Het voornaamste nadeel van een dualistisch stelsel is dat op 

deze manier verschillende erfboedels worden gecreëerd, die elk door een ander toepasselijk 

recht worden beheerst dat de erfgerechtigden en hun respectieve erfdelen op een andere manier 

bepaalt.38 Derhalve is het risico op tegenstrijdigheden bij een dualistisch stelsel veel groter. De 

Europese wetgever opteerde dan ook terecht voor een monistische benadering: krachtens artikel 

23 Erfrechtverordening beheerst de lex successionis de ververving van de gehele 

nalatenschap.39 

C. Aanknopingsfactor 

23. Op vlak van de aanknopingsfactor bij het toepasselijke recht diende zich een tweede 

belangrijke beleidskeuze aan: moest de internationale erfopvolging aanknopen bij het recht van 

de staat van de laatste gewone verblijfplaats van de erflater, of bij het recht van de staat waarvan 

de erflater de nationaliteit had?40 Beide aanknopingsfactoren kwamen voor in de lidstaten.41 Zo 

bleek reeds dat Duitsland in beginsel de aanknopingsfactor van de nationaliteit hanteerde, 

terwijl België de erfopvolging onderwierp aan het recht van de laatste gewone verblijfplaats 

van de erflater – althans voor roerende nalatenschapsgoederen (supra nr. 22). Geheel in lijn met 

de internationale tendens van territorialisering van internationale aanknopingsfactoren, koos de 

Europese wetgever ervoor om de laatste gewone verblijfplaats van de erflater als objectieve 

                                                 
37  Artikel 78 Wetboek Internationaal Privaatrecht (hierna WIPR). 
38  Toelichting bij het Voorstel voor een Erfrechtverordening, p. 6. 
39  Zie reeds eerder E. GOOSSENS en A.-L. VERBEKE, "De Europese Erfrechtverordening" in G. VAN CALSTER 

(ed.), Themis Internationaal Privaatrecht, 76, Brugge, die Keure, 2012, 112-113. 
40  Hierover e.g. A. BONOMI, "Choice-of-law Aspects of the Future EC Regulation in Matters of Successions - 

A First Glance at the Commission's Proposal" in K. BOELE-WOELKI, T. EINHORN, D. GIRSBERGER en S. 

SYMEONIDES (eds.), Convergence and divergence in private international law: Liber Amicorum Kurt Siehr, 

Den Haag, Eleven International Publishing, 2010, 163-165; A. DUTTA, "Succession and Wills in the Conflict 

of Laws on the Eve of Europeanisation", RabelsZ. 2009, 560-569; R. KANZLEITER, "Die Reform des 

Internationales Erbrechts in der Europäischen Union. Bedenken gegen den 'gewöhnlichen Aufenthalt' als 

Kriterium für das anwendbare Erbrecht" in P. HANAU, P. SCHMITZ, R. SCHRÖDER en O. VOSSIUS (eds.), Notar 

als Berufung. Festschrift für Stefan Zimmermann, Bonn, Deutscher Notarverlag, 2010, 165-176; T. 

RAUSCHER, Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht (EuZPR/EuIPR): Brüssel IIa-VO, EG-UntVO, 

EG-ErbVO-E, HUntStProt 2007, München, Sellier European Law Publishers, 2010, 831-835 en O. REMIEN, 

"Chancen und Risiken erbrechtlicher Planung und Beratung nach dem Vorschlag einer europäischen 

Verordnung Ûber das internationale Erbrecht und das europäische Nachlasszeugnis" in H. GRZIWOTZ (ed.), 

Erbrecht und Vermögenssicherung, Würzburg, Deutsche Notarrechtliche Vereinigung, 2011, 101-105. 
41  Zie voor een globaal overzicht M. REVILLARD, Droit international privé et communautaire: pratique 

notariale, Parijs, Defrénois, 2010, 360 e.v. 
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aanknopingsfactor in te stellen (zie artikel 21, 1e lid Erfrechtverordening).42 De keuze voor de 

laatste gewone verblijfplaats heeft als voordelen dat deze doorgaans samenvalt met het centrum 

van de belangen van de overledene en de plaats waar het merendeel van zijn goederen zich 

bevinden, de integratie in deze lidstaat stimuleert en discriminatie vermijdt van personen die 

hun gewone verblijfplaats hebben in een lidstaat zonder er de nationaliteit van te hebben.43 

24. Desalniettemin schuift de Europese wetgever het criterium van de nationaliteit niet geheel 

terzijde, maar wordt deze hernomen als subjectieve aanknopingsfactor. Artikel 22, 1e lid 

Erfrechtverordening laat een rechtskeuze toe voor het recht van de staat waarvan men de 

nationaliteit heeft op het tijdstip van de rechtskeuze of op het tijdstip van overlijden. Dit is 

tevens de enige mogelijkheid om een rechtskeuze te stellen; een rechtskeuze voor bijvoorbeeld 

het recht van de lidstaat van de gewone verblijfplaats op het tijdstip van de rechtskeuze is niet 

toegelaten.44 

25. De bepaling van de laatste gewone verblijfplaats van de erflater is een feitenkwestie. 

Overweging 23 reikt een aantal elementen aan die in rekening moeten worden gebracht bij de 

invulling van de gewone verblijfplaats: “[…] Om de gewone verblijfplaats vast te stellen, dient 

de aangezochte autoriteit zich een oordeel te vormen over alle aspecten die het leven van de 

erflater in de jaren voor zijn overlijden en op het tijdstip van overlijden hebben gekenmerkt, en 

daarbij alle relevante feitelijke elementen in beschouwing te nemen, in het bijzonder de duur 

en de regelmatigheid van de aanwezigheid van de erflater in de betrokken staat en de 

omstandigheden van en de redenen voor het verblijf. De aldus vastgestelde gewone 

verblijfplaats moet, uit het oogpunt van de specifieke doelstellingen van deze verordening, 

                                                 
42  E. GOOSSENS en A.-L. VERBEKE, "De Europese Erfrechtverordening" in G. VAN CALSTER (ed.), Themis 

Internationaal Privaatrecht, 76, Brugge, die Keure, 2012, 112. Zie bijvoorbeeld het Haags Verdrag van 1 

augustus 1989 inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging, dat evenwel nooit in werking is 

getreden. 
43 Toelichting bij het Voorstel voor een Erfrechtverordening, p. 6. 
44  Voor een kritiek, zie e.g. A. BONOMI, "Le choix de la loi applicable à la succession dans la proposition de 

règlement européen" in A. BONOMI en C. SCHMID (eds.), Successions internationales - Réflexions autour du 

futur règlement européen et de son impact pour la suisse. Actes de la 22e Journée de droit international privé 

du 19 mars 2010 à Lausanne, Zürich, Schulthess Verlag, 2010, 41-42; P. KINDLER, "From Nationality to 

Habitual Residence: Some brief remarks on the future EU Regulation on International Successions and Wills" 

in K. BOELE-WOELKI, T. EINHORN, D. GIRSBERGER en S. SYMEONIDES (eds.), Convergence and divergence 

in private international law: Liber Amicorum Kurt Siehr, Den Haag, Eleven International Publishing, 2010, 

257; J.-G. KNOT, "Europees internationaal erfrecht op komst: het voorstel voor een Europese 

Erfrechtverordening nader belicht", NIPR 2010, 9 en F.W.J.M. SCHOLS, "De Europese erfrechtelijke 

rechtskeuze. Een (enkel) stapje terug, maar een reuzenstap vooruit", WPNR 2014, 588 
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duiden op een nauwe en duurzame band met de betrokken staat.” Verder gaat overweging 24 

dieper in op de complexiteit die de bepaling van de gewone verblijfplaats met zich kan 

meebrengen: “In sommige gevallen kan het bepalen van de gewone verblijfplaats van de 

overledene een complexe zaak blijken. Dit kan het geval zijn indien de erflater om professionele 

of economische redenen, en soms voor een langere tijd, in een andere lidstaat is gaan wonen 

en werken, maar een nauwe en duurzame band met zijn land van oorsprong heeft behouden. In 

een dergelijk geval zou, afhankelijk van alle omstandigheden, kunnen worden geoordeeld dat 

de erflater zijn gewone verblijfplaats nog in zijn land van oorsprong had, waar zich het centrum 

van zijn belangen voor zijn gezins- en sociaal leven bevond. Andere complexe gevallen kunnen 

zich voordoen als de erflater afwisselend in verschillende lidstaten heeft gewoond of van staat 

naar staat is gereisd zonder zich voor langere tijd in een ervan te vestigen. Indien de erflater 

onderdaan van een van deze staten was of in een van deze staten al zijn voornaamste goederen 

had, zou zijn nationaliteit of de plaats waar deze goederen zich bevinden, bijzonder kunnen 

meewegen bij de algehele beoordeling van alle feitelijke omstandigheden.” Door te kiezen voor 

een opsomming van een aantal relevante elementen in plaats van voor een gefixeerde definitie, 

bereikt de Europese wetgever een goed evenwicht tussen enerzijds rechtszekerheid en 

anderzijds de flexibiliteit die de bepaling van een gewone verblijfplaats vereist.45 

D. Eenheid van forum en ius 

26. Een laatste kerngedachte in de Erfrechtverordening is een streven naar de eenheid tussen 

forum en ius.46 De Europese wetgever heeft getracht om de bevoegdheid en het toepasselijke 

                                                 
45  E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De Erfrechtverordening" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), 

Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 121-122. Zie verder E.N. FROHN, 

"Art. 21 Erfrechtverordening: de objectieve verwijzingsregel nader belicht", WPNR 2014, 583-584, 586; J.G. 

KNOT, "De Europese Erfrechtverordening: nieuwste loot aan de stam van het Europese IPR", NTER 2012, 

281 en P. LAGARDE, "Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions", RCDIP 

2012, 699-700. 
46  Zie e.g. B. ANCEL, "Convergence des droits et droit européen des successions internationales: La Proposition 

de Règlement du 14 octobre 2009" in C. BALDUS en P.-C. MÜLLER-GRAFF (eds.), Privatrecht in Vielfalt 

geeint - Droit privé européen: l'unité dans la diversité, München, Sellier, 2012, 189; F. BOULANGER, 

"Révolution juridique ou compormis en trompe-l'oeil? A propos du nouveau règlement européen sur les 

successions internationales", JCP G 2012, art. 1120, nr. 5-6; H. DÖRNER, "EuErbVO: Die Verordnung zum 

Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht ist in Kraft!", ZEV 2012, 509; P. KINDLER, "From Nationality 

to Habitual Residence: Some brief remarks on the future EU Regulation on International Successions and 

Wills" in K. BOELE-WOELKI, T. EINHORN, D. GIRSBERGER en S. SYMEONIDES (eds.), Convergence and 

divergence in private international law: Liber Amicorum Kurt Siehr, Den Haag, Eleven International 

Publishing, 2010, 255; J.G. KNOT, "De Europese Erfrechtverordening: nieuwste loot aan de stam van het 

Europese IPR", NTER 2012, 281 en P. LAGARDE, "Les principes de base du nouveau règlement européen sur 

les successions", RCDIP 2012, 694, 698 e.v. 
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recht zoveel mogelijk te aligneren, zodat de bevoegde rechter zijn eigen recht zou kunnen 

toepassen.47 Deze ‘Gleichlauf’uit zich in de eerste plaats bij de algemene bevoegdheidsgrond: 

artikel 4 Erfrechtverordening verleent bevoegdheid aan de gerechten van de lidstaat waar de 

erflater op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had. Ook in geval van een 

rechtskeuze voor het recht van de lidstaat van de nationaliteit kan de bevoegdheid het 

toepasselijke recht volgen, maar dit gebeurt niet automatisch. De gerechten van deze laatste 

lidstaat kunnen zich enkel bevoegd verklaren indien een of meerdere partijen in de erfopvolging 

hiertoe het initatief nemen. Opmerkelijk is dat een dergelijke forumkeuze niet kan gebeuren 

door de erflater zelf. De erflater kan enkel een rechtskeuze stellen; het zijn de partijen die 

beslissen of een rechtskeuze ook leidt tot een forumwijziging.48 

§4. Uitvoeringswetgeving 

A. Op Europees niveau 

27. Op 9 december 2014 vaardigde de Europese wetgever een Uitvoeringsverordening af, die 

ten behoeve van de rechtspraktijk een aantal formulieren vaststelt in het kader van de 

Erfrechtverordening (zie Bijlage 2).49 Met betrekking tot de Europese erfrechtverklaring bevat 

de Uitvoeringsverordening twee formulieren: formulier IV stelt een model voor de aanvraag 

voor, formulier V voor de eigenlijke Europese erfrechtverklaring.50 Het gebruik van het 

formulier voor de aanvraag is facultatief, dat van de Europese erfrechtverklaring zelf is 

obligatoir.51 De standaardformulieren zijn ontwikkeld als een checklist, met thematische vakjes 

om aan te vinken en ruimte voor bijkomende toevoegingen. De structuur van beide formulieren 

is zeer gelijklopend. Elk formulier bestaat uit een kerngedeelte, dat bij elke erfopvolging moet 

                                                 
47  Zie overweging 27 Erfrechtverordening: “De voorschriften van deze verordening zijn opgesteld om ervoor 

te zorgen dat de autoriteit die de erfopvolging behandelt, in de meeste gevallen, haar eigen recht kan 

toepassen. […]” 
48  Zie de artikelen 5, 6 en 7 Erfrechtverordening en E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De Erfrechtverordening" 

in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 122-126. 
49  Uitvoeringsverordening van de Commissie nr. 1329/2014, 9 december 2014 tot vaststelling van de 

formulieren bedoeld in Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de 

aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede 

betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring, Pb. L. 16 december 2014, afl. 359, 30. 
50  Zie voor een analyse C. DORSEL, "Die Umsetzung der ErbVO durch die Europäische Kommission - Ein erster 

Überblick unter besonderer Berücksichtigung des Europäischen Nachlasszeugnisses", GPR 2015, 36-48.  
51  Zie artikel 65, 2e lid (voor de aanvraag) en artikel 67, 1e lid (voor de eigenlijke Europese erfrechtverklaring) 

Erfrechtverordening. 
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worden ingevuld, en verschillende bijlagen, die enkel moeten worden ingevuld indien de 

concrete erfopvolging dit vereist. Op deze manier vormt de Europese erfrechtverklaring een 

flexibel document, waarvan de lengte en inhoud varieert.52 

B. Op niveau van de lidstaten 

28. De Erfrechtverordening gaat in verschillende lidstaten gepaard met uitvoeringswetgeving. 

Nederland vaardigde reeds in 2014 een Uitvoeringswet uit.53 De Luxemburgse Uitvoeringswet 

werd afgekondigd op 14 juni 2015,54 de Duitse op 29 juni 2015,55 en de Oostenrijkse op 30 juli 

2015.56 De Belgische Uitvoeringswet is in voorbereiding. 

29. Op zich is de ontwikkeling van dergelijke uitvoeringswetgeving opmerkelijk.57 De 

Erfrechtverordening heeft als verordening immers rechtstreekse werking. Desalniettemin heeft 

een uitvoeringswet verschillende voordelen. Vooreerst vereist de Erfrechtverordening voor 

sommige aspecten een positieve handeling vanwege de lidstaten, die dan mede door middel van 

de uitvoeringswet kan worden gesteld. Zo moeten de lidstaten aanduiden welke nationale 

autoriteit bevoegd is voor de afgifte van de Europese erfrechtverklaring (infra nr. 223). 

                                                 
52  E. GOOSSENS, "De afgifte van de Europese erfrechtverklaring: een draaiboek voor de notaris", Notamus 2015, 

afl. 1, 41. 
53  Wet van 5 november 2014 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement 

en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het 

gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PbEU 2012, 

L 201) (Uitvoeringswet Verordening erfrecht), Staatsblad 2014, nr. 430 (hierna Nederlandse 

Uitvoeringswet). 
54  Loi du 14 juin 2015 relative à la mise en application du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen 

et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des 

décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création 

d’un certificat successoral européen et modifiant a) la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription 

des droits réels immobiliers et b) le Nouveau Code de procédure civile, Mémorial - Journal Officiel du 

Grand-Duché de Luxembourg 13 juli 2015, A, nr. 128. 
55  Gesetz zum Internationalen  Erbrecht und  zur  Änderung  von  Vorschriften zum Erbschein sowie zur 

Änderung sonstiger Vorschriften vom 29. Juni 2015, Bundesgesetzblatt 3 juli 2015, deel I, nr. 26, 1042 

(hierna Duitse Uitvoeringswet). 
56  Bundesgesetz, mit dem das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das Anerbengesetz, das Außerstreitgesetz, 

das Gerichtsgebührengesetz, das Gerichtskommissärsgesetz, das Gerichtskommissionstarifgesetz, das 

allgemeine Grundbuchsgesetz 1955, das IPR-Gesetz, die Jurisdiktionsnorm, das Kärntner Erbhöfegesetz 

1990, die Notariatsordnung, das Rechtspflegergesetz, das Tiroler Höfegesetz, das Wohnungseigentumsgesetz 

2002 und die Kaiserliche Verordnung über die dritte Teilnovelle zum allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch 

geändert werden (Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 - ErbRÄG 2015) vom 30. Juli 2015, Bundesgesetzblatt 

für die Republik Österreich 30 juli 2015, I, nr. 87 (hierna Oostenrijkse Uitvoeringswet). 
57  Een eerdere versie van deze toelichting verscheen reeds in E. GOOSSENS, "De materieelrechtelijke implicaties 

van de Europese Erfrechtverordening", TEP 2015, 289. 
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30. Ten tweede biedt een uitvoeringswet de mogelijkheid om de onverenigbare bepalingen uit 

het nationale recht te schrappen. Als voorbeeld gelden de nationale regels inzake het 

toepasselijk recht bij grensoverschrijdende erfopvolging. Aangezien de lex successionis 

conform artikel 20 Erfrechtverordening een universele toepassing kent, worden de bestaande 

nationale regels zonder voorwerp met betrekking tot de aspecten die binnen de verordening 

vallen. Om verwarring te vermijden, opteren sommige lidstaten er dan ook voor om de 

overeenstemmende nationale regels te schrappen.  

31. Ten derde vormde de Erfrechtverordening in sommige lidstaten de aanleiding tot een 

hervorming van het materieel erfrecht, om het eigen recht meer in lijn te brengen met de 

Europese ontwikkelingen, dan wel een aantal wijzigingen door te voeren die reeds langer op 

stapel stonden. Dit is in het bijzonder het geval met betrekking tot het nationaal 

erfrechtcertificaat. Zo werd in Nederland de goede trouw-vereiste in het kader van de verklaring 

van erfrecht aangepast aan de overeenstemmende bepaling bij de Europese erfrechtverklaring,58 

en maakte de Duitse wetgever van de gelegenheid gebruik om de procedurele aspecten van de 

afgifte van het Erbschein te verplaatsen van het Bürgerliches Gesetzbuch (hierna BGB) naar de 

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit (hierna FamFG).59 Naar Oostenrijks recht zijn de bepalingen betreffende de 

uitvoering van de Erfrechtverordening ingebed in een bredere hervorming van het materieel en 

                                                 
58  De Nederlandse verklaring van erfrecht biedt bescherming aan een schuldenaar die op basis van de verklaring 

te goeder trouw heeft betaald aan iemand die toch niet gerechtigd was om de betaling te ontvangen (artikel 

4:187, 2e lid Nederlands Burgerlijk Wetboek – hierna NBW). Vóór de Nederlandse Uitvoeringswet voldeed 

een persoon die op de verklaring van erfrecht was afgegaan niet aan de goede trouw-vereiste indien op grond 

van bijzondere omstandigheden een nader onderzoek kon worden gevergd, dat hem de onjuistheid van de 

verklaring zou hebben doen blijken. Omdat de Nederlandse wetgever het beschermingsregime van de 

verklaring van erfrecht wou gelijkschakelen met de Europese erfrechtverklaring, bracht hij de goede trouw-

vereiste bij de verklaring van erfrecht in lijn met artikel 69, 3e en 4e lid Erfrechtverordening (hierover infra 

nr. 411 e.v.). Voortaan is niet aan de goede trouw-vereiste voldaan, indien degene die op de verklaring is 

afgegaan, wist of door grove nalatigheid niet wist dat de inhoud van de verklaring niet met de werkelijkheid 

overeenstemt (artikel 4:187, 3e lid NBW). Zie Memorie van Toelichting bij de Uitvoering van de Verordening 

(EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het 

toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de 

tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling 

van een Europese erfrechtverklaring (PbEU 2012, L 201) (Uitvoeringswet Verordening erfrecht), Tweede 

Kamer 2013-2014, 33851, nr. 3, 17 (toelichting bij Artikel 10, Onderdeel A) en J.G. KNOT, "Uitvoering van 

de Europese Erfrechtverordening in Nederland: wijziging van Boek 10 BW en inpassing van de Europese 

erfrechtverklaring", TE 2014, 42. 
59  Artikel 11 en 16 Duitse Uitvoeringswet en C. DÖBEREINER, "Das Gezetz zum Internationalen Erbrecht und 

zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein", NJW 2015, 2453. 
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procedureel erfrecht, en maken zij aldus maar een gedeelte van de Uitvoeringswet uit.60 

Evenwel zijn enkel de bepalingen inzake de Erfrechtverordening reeds in werking getreden op 

17 augustus 2015; de overige bepalingen treden slechts in werking op 1 januari 2017.61  

HOOFDSTUK II. PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

AFDELING I. VERANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN 

32. De Europese wetgever heeft getracht om voor alle aspecten van de Europese 

erfrechtverklaring een comprehensief en praktisch toepasbaar regime te ontwikkelen. Met name 

voor de procedurele aspecten is hij grotendeels in dit opzet geslaagd. De aanvraag, behandeling, 

afgifte en aanvechting van de Europese erfrechtverklaring worden extensief en consistent 

geregeld in de Erfrechtverordening. Hetzelfde geldt voor de meer technische uitwerking van de 

inhoud van de Europese erfrechtverklaring. Daarentegen vertoont het regime van de Europese 

erfrechtverklaring op conceptueel vlak nog aan aantal onduidelijkheden en hiaten. Mijns 

inziens resteren er twee fundamentele conceptuele lacunes: de rechtsgevolgen van de Europese 

erfrechtverklaring en de verhouding tussen de verschillende erfrechtcertificaten62. Deze lacunes 

vormen dan ook de twee centrale onderzoeksvragen van dit proefschrift (infra nr. 35 e.v.).  

33. De keuze voor deze onderzoeksvragen is ingegeven door twee redenen. Vooreerst stelde ik 

vast dat de Erfrechtverordening zowel inzake de rechtsgevolgen van de Europese 

erfrechtverklaring als inzake de verhouding tussen de erfrechtcertificaten weliswaar een aantal 

voorschriften bevat, maar dat deze niet volstaan als theoretisch kader. De bestaande 

voorschriften laten verscheidene deelvragen onbeantwoord die nochtans essentieel zijn voor het 

goed functioneren van de nieuwe regeling. Een en ander kan verband houden met het feit dat 

deze elementen tijdens de onderhandelingsfase tot discussie tussen de lidstaten hebben geleid, 

en men het daarom misschien haalbaarder achtte om hier een zekere marge voor interpretatie 

te behouden. Desalniettemin moet de praktijk nu wel aan de slag met deze bepalingen. De 

praktische werkbaarheid van de Europese erfrechtverklaring vereist een heldere, eenduidige en 

omvattende regeling, waardoor een verdere theoretische verfijning van de rechtsgevolgen en de 

                                                 
60  Zie voor een overzicht van de nieuwe bepalingen M. SCHAUER, B. MOTAL, S. REITER, M. HOFMAIR, et al., 

"Erbrechtsreform: Paradigmenwechsel oder Window Dressing?", JEV 2015, 40-58. 
61  U. PESENDORFER, "Nationalrat verabschiedet Reform des Erbrechts", ÖJZ 2015, 82. 
62  De brede term ‘erfrechtcertificaat’ groepeert de Europese erfrechtverklaring en de nationale 

erfrechtcertificaten. 
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verhouding tussen de erfrechtcertificaten noodzakelijk is. Ten tweede zijn zowel het vraagstuk 

van de rechtsgevolgen als dat van de verhouding tussen de erfrechtcertificaten cruciaal voor het 

welslagen van het nieuwe instrument. Beide elementen zijn dermate fundamenteel dat een 

gebrekkige uitwerking en toepassing ervan de praktische bruikbaarheid van de Europese 

erfrechtverklaring in verregaande mate kunnen ondermijnen. 

34. Er is nog één bijkomende problematiek die eveneens een gebrekkige theoretische 

uitwerking kent en van doorslaggevend belang is voor het welslagen van de Europese 

erfrechtverklaring: de verhouding van de Erfrechtverordening tot het recht dat van toepassing 

is op het huwelijksvermogensrecht of het samenwoningsvermogensrecht. Inderdaad zal de 

inhoud van de Europese erfrechtverklaring vaak in grote mate mee worden bepaald door het 

huwelijksvermogensrecht of het samenwoningsvermogensrecht, maar heeft de 

Erfrechtverordening weinig aandacht geschonken aan de gelijktijdige toepassing van het 

erfrecht en het huwelijksvermogensrecht of het samenwoningsvermogensrecht. Artikel 1, 2e 

lid, onder d) beperkt zich ertoe om kwesties die verband houden met huwelijksvermogensrecht 

of vergelijkbare vermogensrechtelijke regelingen uit te sluiten uit het toepassingsgebied van de 

Erfrechtverordening.63 Deze problematiek wordt evenwel niet weerhouden als 

onderzoeksvraag. De hoofdreden hiervoor is dat de vraag naar de verhouding tussen het erfrecht 

en het relatievermogensrecht niet eigen is aan de Europese erfrechtverklaring, maar wel de 

bredere Erfrechtverordening aanbelangt. De Europese erfrechtverklaring zal inhoudelijk wel 

een weergave vormen van deze verhouding, maar heeft op zich geen enkele invloed op of rol 

in de problematiek. Derhalve overschrijdt dit vraagstuk het voorwerp van het proefschrift. 

Bovendien is de kans groot dat de Europese wetgever zelf zal remediëren aan deze 

problematiek, en wel door de regeling in de toekomstige verordeningen 

huwelijksvermogensrecht en geregistreerde partnerschappen af te stemmen op de 

Erfrechtverordening.64  

                                                 
63  Artikel 1, 2e lid, onder d) Erfrechtverordening luidt als volgt: “Deze verordening is niet van toepassing op: 

[…] kwesties die verband houden met huwelijksvermogensrecht en met vermogensrechtelijke regelingen voor 

betrekkingen die overeenkomstig het op die betrekkingen toepasselijke recht geacht worden vergelijkbare 

gevolgen te hebben”. 
64  De Europese Unie bereidt momenteel twee verordeningen voor om de internationaal privaatrechtelijke 

aspecten van huwelijksvermogensstelsels en geregistreerde partnerschappen te harmoniseren. Deze bevinden 

zich nog in de fase van Commissievoorstel (zie Voorstel voor een Verordening van de Raad nr. COM(2011) 

126 def., 16 maart 2011 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de 



 

19 

 

AFDELING II. EERSTE ONDERZOEKSVRAAG: WELKE ZIJN DE RECHTSGEVOLGEN 

VAN DE EUROPESE ERFRECHTVERKLARING? 

35. De eerste onderzoeksvraag peilt naar de rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring. 

Deze zijn vervat in artikel 69 Erfrechtverordening. Artikel 69, 1e lid Erfrechtverordening 

bepaalt als algemeen principe dat de erfrechtverklaring rechtsgevolgen heeft in alle lidstaten 

zonder dat daartoe een procedure vereist is. Artikel 69, 2e lid stelt een vermoeden van juistheid 

in, krachtens hetwelk de inhoud van de erfrechtverklaring geacht wordt overeen te stemmen 

met de juridische werkelijkheid. Artikel 69, 3e en 4e lid schrijven een bescherming voor van 

derden te goeder trouw die zich op de Europese erfechtverklaring verlaten. Ten slotte stipuleert 

artikel 69, 5e lid de gevolgen van de Europese erfrechtverklaring op vlak van publiciteit in de 

registers van de lidstaten.  

36. Artikel 69, 1e tot en met 4e lid laten een aantal deelvragen onbeantwoord, maar zijn op zich 

minder problematisch. Daarentegen is artikel 69, 5e lid uiterst controversieel. Artikel 69, 5e lid 

Erfrechtverordening luidt als volgt: “Onverminderd artikel 1, lid 2, onder k) en l), is de 

erfrechtverklaring een geldig document voor de inschrijving van goederen uit de nalatenschap 

in het desbetreffende register in een lidstaat.” Het gemaakte voorbehoud is hier cruciaal, 

aangezien artikel 1, 2e lid, onder k) en l) de volgende zaken uitsluit uit het toepassingsgebied 

van de Erfrechtverordening: “k) de aard van zakelijke rechten, en l) de inschrijving van rechten 

op onroerende en roerende zaken in een register, met inbegrip van de wettelijke voorschriften 

voor een dergelijke inschrijving en de rechtsgevolgen van de inschrijving van dergelijke rechten 

of van het achterwege blijven daarvan.” Een letterlijke interpretatie van artikel 69, 5e lid zou 

derhalve impliceren dat de Europese erfrechtverklaring enkel een geldig document uitmaakt 

voor de inschrijving van erfgoederen in de nationale registers in de mate dat dit verenigbaar is 

                                                 
tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels en Voorstel voor een 

Verordening van de Raad nr. COM(2011) 127 def., 16 maart 2011 betreffende de bevoegdheid, het 

toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de 

vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen). De bevoegdheids- en verwijzingsregels 

in deze Commissievoorstellen zijn niet afgestemd op de Erfrechtverordening, maar de Europese wetgever is 

zich bewust van het probleem. Men kan verwachten dat de definitieve versie van deze verordeningen wel 

rekening zal houden met de regeling van de Erfrechtverordening. De onderhandelingen verlopen echter zeer 

moeizaam, onder meer door de verschillende opvattingen in de lidstaten inzake het huwelijk tussen personen 

van hetzelfde geslacht. Aldus is het onzeker of, wanneer en in welke vorm de definitieve verordeningen 

zullen worden aangenomen. Zie over deze problematiek verder A. BONOMI, "The Interaction among the 

Future EU Instruments on Matrimonial Property, Registered Partnerships and Successions" in A. BONOMI en 

G.P. ROMANO (eds.), Yearbook of Private International Law, XIII, München, Sellier European Law 

Publishers, 2011, 217-231. 
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met het publiciteitsregime van de lidstaat in kwestie. In die optiek zou een lidstaat kunnen 

verhinderen dat de Europese erfrechtverklaring als basis voor inschrijving in de nationale 

registers geldt door de nationale regels inzake publiciteit aan te passen, wat artikel 69, 5e lid in 

die lidstaat zonder voorwerp zou laten. Registerpubliciteit is evenwel sterk verweven met het 

goederenrecht, wat als een van de kernmateries van de nationale bevoegdheden wordt 

beschouwd. Een Europees ingrijpen op dit vlak ligt in veel lidstaten zeer gevoelig. Hiervan 

getuige de uitsluiting van registerpubliciteit uit het toepassingsgebied van de 

Erfrechtverordening en de expliciete herneming daarvan in artikel 69, 5e lid. Hoe artikel 1, 2e 

lid, onder k) en l) en artikel 69, 5e lid met elkaar moeten worden verzoend, is een van de meest 

gecontesteerde vraagstukken in de Erfrechtverordening. 

37. Als antwoord op de eerste onderzoeksvraag zal een theoretisch kader worden ontwikkeld 

voor de rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring. Een belangrijk deelaspect hiervan 

betreft een model voor de interpretatie van artikel 69, 5e lid juncto artikel 1, 2e lid, onder k) en 

l) Erfrechtverordening.  

AFDELING III. TWEEDE ONDERZOEKSVRAAG: HOE VERHOUDEN DE 

ERFRECHTCERTIFICATEN ZICH TOT ELKAAR? 

38. De Europese erfrechtverklaring vervangt de nationale erfrechtcertificaten niet, maar biedt 

een Europeesrechtelijk alternatief (artikel 62, 3e lid Erfrechtverordening). De Europese 

erfrechtverklaring en de nationale erfrechtcertificaten zullen onder het regime van de 

Erfrechtverordening naast elkaar bestaan. De Erfrechtverordening geeft evenwel weinig 

indicaties over de precieze verhouding tussen beiden. Nochtans werpt de invoering van de 

Europese erfrechtverklaring op dit vlak een aantal vragen op. Is het mogelijk dat in eenzelfde 

erfopvolging rechtsgeldig een Europese erfrechtverklaring en een nationaal erfrechtcertificaat 

worden afgegeven? Zo ja, quid indien zij een tegenstrijdige inhoud kennen? Welk 

erfrechtcertificaat moet men dan voorrang verlenen? De tekst van de Erfrechtverordening laat 

deze vragen onbeslist.  

39. Niet alleen de verhouding tussen de Europese erfrechtverklaring en de nationale 

erfrechtcertificaten geeft aanleiding tot onduidelijkheden, maar ook de verhouding tussen 

verschillende Europese erfrechtverklaringen, respectievelijk verschillende nationale 

erfrechtcertificaten onderling. Is het mogelijk dat in eenzelfde erfopvolging rechtsgeldig 
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verschillende Europese erfrechtverklaringen, respectievelijk verschillende nationale 

erfrechtcertificaten worden afgegeven? Welk erfrechtcertificaat moet men voorrang verlenen 

indien zij elkaar tegenspreken? Ook hier verschaft de Erfrechtverordening geen uitsluitsel. 

40. Als antwoord op de tweede onderzoeksvraag zullen de principes worden uiteengezet die de 

verhouding tussen de verschillende erfrechtcertificaten beheersen. Zowel de verhouding tussen 

de Europese erfrechtverklaring en de nationale erfrechtcertificaten, als de verhouding tussen de 

verscheidene Europese erfrechtverklaringen en nationale erfrechtcertificaten onderling komt 

aan bod. In het bijzonder biedt het onderzoek naar de verhouding tussen de erfrechtcertificaten 

een antwoord op de volgende subonderzoeksvragen. Is het mogelijk dat in eenzelfde 

erfopvolging rechtsgeldig verschillende erfrechtcertificaten circuleren? Is het mogelijk dat 

verschillende erfrechtcertificaten in eenzelfde erfopvolging een tegenstrijdige inhoud kennen? 

Aan welk erfrechtcertificaat moet men voorrang verlenen in geval van een conflict? 

HOOFDSTUK III. ONDERZOEKSMETHODE 

AFDELING I. RECHTSVERGELIJKING 

§1. Studie van de Europese erfrechtverklaring vanuit de nationale erfrechtcertificaten 

A. Verantwoording 

41. De Europese erfrechtverklaring is een geheel nieuw instrument, dat slechts sinds 17 

augustus 2015 geldend recht is in de lidstaten. Dit heeft een aantal methodologische 

consequenties. Met name zijn de bronnen voor een analyse van de Europese erfrechtverklaring 

beperkter dan doorgaans het geval is bij rechtswetenschappelijk onderzoek (zie ook infra nr. 

90). In het bijzonder kan de toepassing van de Europese erfrechtverklaring in de rechtspraak en 

bredere rechtspraktijk niet in rekening worden gebracht, aangezien deze vooralsnog (nagenoeg) 

onbestaande is. Ook de wetsgeschiedenis levert weinig informatie, omdat er bij Europese 

verordeningen amper voorbereidende werken beschikbaar zijn. Het onderzoek naar de 

Europese erfrechtverklaring steunt daarom in belangrijke mate op een bijkomende bron: de 

nationale erfrechtcertificaten. 

42. Aan de methodologische keuze om de Europese erfrechtverklaring mede te bestuderen 

vanuit de nationale erfrechtcertificaten liggen verschillende redenen ten grondslag. Ten eerste 

is het regime van de Europese erfrechtverklaring in grote mate gebaseerd op de best practices 
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in de lidstaten.65 De Europese wetgever heeft getracht om het Europees erfrechtcertificaat 

conceptueel te laten aansluiten bij de bestaande nationale erfrechtcertificaten, opdat de 

Europese erfrechtverklaring een waarachtig Europees alternatief zou kunnen bieden. Om het 

regime van de Europese erfrechtverklaring ten volle te kunnen begrijpen, is het derhalve nodig 

om de nationaalrechtelijke wortels ervan te onderzoeken.  

43. Ten tweede is inzicht in de juridische eigenheden van de lidstaten noodzakelijk in het licht 

van het theoretisch kader dat wordt opgesteld als antwoord op de onderzoeksvragen. Het 

onderzoeksopzet is om een theoretisch kader te bieden voor de rechtsgevolgen van de Europese 

erfrechtverklaring en de verhouding tussen de erfrechtcertificaten, dat geldig is in alle lidstaten. 

Door na te gaan wat de verschilpunten zijn tussen het regime van de Europese 

erfrechtverklaring en het desbetreffende nationale erfrechtcertificaat, kan men enigszins 

anticiperen op de vragen en problemen die de rechtspraktijk zal ondervinden bij de toepassing 

van de Europese erfrechtverklaring. Op die manier kan het theoretisch kader duiden hoe de 

rechtspraktijk met deze problemen moet omgaan. 

44. Tot slot vormen de nationale erfrechtcertificaten ook een onderdeel van de tweede 

onderzoeksvraag. Bij het onderzoek naar de verhouding tussen de verschillende 

erfrechtcertificaten verdient het de voorkeur om de nationale erfrechtcertificaten niet in 

abstracto te beschouwen, maar om integendeel de onderzoeksvraag te beantwoorden vanuit de 

concrete nationale erfrechtcertificaten. Dit geldt in het bijzonder voor de analyse van de 

circulatie van de nationale erfrechtcertificaten onder de Erfrechtverordening (infra nr. 661 e.v.). 

B. Concept ‘nationaal erfrechtcertificaat’ 

1. Keuze voor ‘nationaal erfrechtcertificaat’ als comparatief begrip 

45. De nationale instrumenten die relevant zijn voor dit onderzoek dragen een verschillende 

benaming doorheen de lidstaten, ingegeven door de taalkundige en juridische eigenheid van het 

eigen rechtsstelsel. Rechtsvergelijkend onderzoek vereist de ontwikkeling van een eigen 

vocabularium, waarbij een overkoepelend concept wordt gecreëerd dat als verzamelterm 

                                                 
65  De studie van het DEUTSCHES NOTARINSTITUT bevat hiertoe een uitgebreide analyse van de nationale 

erfrechtcertificaten. Zie DEUTSCHES NOTARINSTITUT, Étude de droit comparé sur les règles de conflits de 

juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres de l'Union 

Européenne, 2002, http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm, 76-88. 
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fungeert voor de diverse nationale concepten. ZWEIGERT en KÖTZ maken in dit verband gebruik 

van de term ‘Oberbegriff’.66 In navolging van VAN LAER hanteert dit proefschrift de term 

‘comparatief begrip’.67 

46. Het is aangewezen om als comparatief begrip te kiezen voor een begrip dat nog geen eigen 

juridische invulling kent. Om die reden is de term ‘nationale erfrechtverklaring’, wat naar 

analogie met de term ‘Europese erfrechtverklaring’ op het eerste gezicht een logische keuze 

lijkt, minder geschikt als comparatief begrip. Immers maakte de Belgische notariële praktijk 

(voornamelijk in het verleden) soms gebruik van een ‘erfrechtverklaring’ (cf. infra nr. 72) en 

draagt het nationale instrument in Nederland de benaming ‘verklaring van erfrecht’.68 Een 

keuze voor ‘nationale erfrechtverklaring’ als comparatief begrip zou in die zin verwarrend 

kunnen werken. Derhalve introduceert dit proefschrift het neutrale comparatief begrip 

‘nationaal erfrechtcertificaat’. De term ‘erfrechtcertificaat’ is afgeleid van de Engelstalige en 

Franstalige benaming van de Europese erfrechtverklaring in de Erfrechtverordening, 

respectievelijk ‘European Certificate of Succession’ en ‘certificat successoral européen’. 

2. Kenmerken 

47. Een nationaal erfrechtcertificaat beschikt over bepaalde kenmerken, die toelaten om deze te 

onderscheiden van verwante rechtsfiguren. De benoeming van deze kenmerken is noodzakelijk 

voor de afbakening van het onderzoek. Enkel de nationale rechtsfiguren die aan alle kenmerken 

voldoen, kwalificeren als nationaal erfrechtcertificaat en komen aldus principieel in aanmerking 

om mee te nemen in het onderzoek.  

48. De Europese erfrechtverklaring fungeert als leidraad bij de benoeming van de criteria van 

een nationaal erfrechtcertificaat. De term ‘nationaal erfrechtcertificaat’ wil immers alle 

nationale instrumenten omvatten die de tegenhanger van de Europese erfrechtverklaring 

vormen in de lidstaten. In die zin sturen de kerneigenschappen van de Europese 

erfrechtverklaring ook de kenmerken van een nationaal erfrechtcertificaat.  

                                                 
66  K. ZWEIGERT en H. KÖTZ, Einführung in die Rechtsvergleichung, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1996, 44. 
67  C.J.P. VAN LAER, Het nut van comparatieve begrippen. Een studie omtrent de toepassing van begrippen in 

de rechtsvergelijking, Antwerpen, Intersentia, 1997, 228. 
68  Artikelen 4:187-4:188 NBW. 
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a. Instrument 

49. Als eerste kenmerk is een nationaal erfrechtcertificaat een instrument. De term ‘instrument’ 

wordt hier zeer breed opgevat. Zo moet de afgifte van een nationaal erfrechtcertificaat niet 

noodzakelijk op zichzelf staan, maar kan deze ook deel uitmaken van een bredere procedure. 

Het is echter wel vereist dat er een bepaald document wordt verstrekt, een geschreven neerslag 

die kan worden voorgelegd in het rechtsverkeer. Een louter mondelinge verklaring volstaat dus 

niet.  

50. Ook de afgifte van de Europese erfrechtverklaring resulteert steeds in een geschreven 

document. Artikel 67 Erfrechtverordening schrijft immers het gebruik van het 

standaardformulier voor (supra nr. 27).  

b. Bewijsfunctie 

51. Een tweede en belangrijk kenmerk is de bewijsfunctie van het nationaal erfrechtcertificaat. 

Een nationaal erfrechtcertificaat strekt tot bewijs van zijn inhoud. Het is mogelijk dat een 

wetgever daarnaast nog een andere juridische functie of andere rechtsgevolgen vastknoopt aan 

een nationaal erfrechtcertificaat, maar de bewijsfunctie is een conditio sine qua non voor een 

kwalificatie als nationaal erfrechtcertificaat. 

52. De bewijsfunctie van het nationaal erfrechtcertificaat loopt parallel met de bewijsfunctie 

van de Europese erfrechtverklaring, die onder meer blijkt uit artikel 63, 1e lid,69 artikel 63, 2e 

lid70 en overweging 6771 Erfrechtverordening. 

                                                 
69  Artikel 63, 1e lid Erfrechtverordening: “De erfrechtverklaring is bestemd voor erfgenamen, rechtstreeks tot 

de nalatenschap gerechtigde legatarissen en voor executeurs-testamentair of beheerders van de 

nalatenschap, die zich in een andere lidstaat dienen te beroepen op hun hoedanigheid of de daaraan 

verbonden rechten en/of bevoegdheden dienen aan te tonen.” 
70  Artikel 63, 2e lid Erfrechtverordening: “De erfrechtverklaring kan met name worden gebruikt om het bewijs 

te leveren van een of meer van het volgende: […]”  
71  Overweging 67 Erfrechtverordening: “Een snelle, soepele en efficiënte behandeling van een erfopvolging 

met grensoverschrijdende gevolgen in de Unie impliceert dat de erfgenamen, de legatarissen, de executeurs-

testamentair en de beheerders van de nalatenschap eenvoudig hun rechtspositie en/of rechten en 

bevoegdheden moeten kunnen aantonen in een andere lidstaat, bijvoorbeeld een lidstaat waar zich goederen 

van de nalatenschap bevinden.” 
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c. Erfrechtelijke hoedanigheid 

53. Een derde kenmerk betreft het voorwerp van de bewijsfunctie: een nationaal 

erfrechtcertificaat strekt tot bewijs van de erfrechtelijke hoedanigheid. Hier ligt het onderscheid 

met nationale instrumenten die een gelijkaardige structuur kennen, maar een ander doel 

vervullen. Zo kunnen de klassieke Franse acte de notoriété en de Belgische akte van bekendheid 

zowel worden gebruikt om het bewijs te leveren van de erfrechtelijke hoedanigheid, als van 

bijvoorbeeld een afstammingsband of een geboortedatum (infra nr. 69 en 72). Alleen in het 

eerste geval kwalificeert dit instrument als nationaal erfrechtcertificaat en behoort het derhalve 

tot het onderzoeksdomein. 

54. Zoals bij het tweede kenmerk, kan de nationale wetgever ook hier het voorwerp van de 

bewijsfunctie verruimen. Zo is het mogelijk dat een nationaal erfrechtcertificaat naast de 

zuivere erfrechtelijke hoedanigheid ook de toewijzing of overgang van een nalatenschapsgoed 

aan een bepaalde erfgenaam aantoont. Het bewijs van de erfrechtelijke hoedanigheid geldt in 

het onderzoek als minimum minimorum.  

55. De Europese erfrechtverklaring geeft blijk van dezelfde logica. De formulering van artikel 

63, 1e lid en overweging 67 laten toe om het bewijs van de erfrechtelijke hoedanigheid als 

kerndoelstelling van de Europese erfrechtverklaring te identificeren. Artikel 63, 2e lid preciseert 

verder drie elementen waarvan de Europese erfrechtverklaring in het bijzonder het bewijs kan 

leveren. De elementen in artikel 63, 2e lid onder a) en c) zijn verwant met de kerndoelstelling: 

het bewijs van de rechtspositie van de erfgenamen en legatarissen, en het bewijs van de 

bevoegdheden van de testamentuitvoerder of beheerder van de nalatenschap (hierover infra nr. 

235). Daarnaast geeft artikel 63, 2e lid, onder b) aan dat de Europese erfrechtverklaring ook een 

breder bewijsvoorwerp kan hebben, en met name kan strekken tot bewijs van de toewijzing van 

een bepaald nalatenschapsgoed aan een erfgenaam.72 

                                                 
72   Artikel 63, 2e lid Erfrechtverordening: “De erfrechtverklaring kan met name worden gebruikt om het bewijs 

te leveren van een of meer van het volgende: a) de rechtspositie en/of de rechten van alle erfgenamen en, in 

voorkomend geval, alle legatarissen die in de erfrechtverklaring worden genoemd, alsmede hun erfdeel of 

legaat; b) de toewijzing van een bepaald goed of bepaalde goederen van de nalatenschap aan de erfgenamen 

of, in voorkomend geval, de legatarissen die in de erfrechtverklaring worden genoemd; c) de bevoegdheden 

van de in de erfrechtverklaring genoemde executeur-testamentair of beheerder van de nalatenschap.” 
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56. Het tweede en het derde kenmerk maken samen de essentie uit van een nationaal 

erfrechtcertificaat. Voor een kwalificatie als nationaal erfrechtcertificaat in de zin van dit 

onderzoek is het doorslaggevend dat een instrument minstens gedeeltelijk dezelfde doelstelling 

of functie vervult als de Europese erfrechtverklaring.73 Deze nadruk op de functie blijkt ook uit 

de twee referenties aan de nationale erfrechtcertificaten in de Erfrechtverordening. Artikel 62, 

3e lid spreekt van “de documenten die in de lidstaten voor soortgelijke doeleinden worden 

gebruikt”. Overweging 67 gebruikt de formulering “interne documenten met gelijkaardige 

strekking in de lidstaten”. 

d. Bestemd voor gebruik door de rechthebbenden in de nalatenschap 

57. Als vierde kenmerk geldt dat een nationaal erfrechtcertificaat is bestemd voor gebruik door 

de rechthebbenden in de nalatenschap. Bij de Europese erfrechtverklaring is dit vastgelegd in 

artikel 63, 1e lid Erfrechtverordening. Aldus gebeurt de aanvraag tot afgifte van een nationaal 

erfrechtcertificaat in de regel door de rechthebbende zelf, die zijn erfrechtelijke hoedanigheid 

gestaafd wil zien. In sommige rechtsstelsels bestaat daarnaast een beperkte 

aanvraagmogelijkheid voor derden, zoals schuldeisers (infra nr. 183). Dit verhindert op zich 

een kwalificatie als nationaal erfrechtcertificaat niet: zolang het instrument in hoofdzaak is 

bestemd voor gebruik door de rechthebbenden in de nalatenschap, komt het in aanmerking voor 

een dergelijke kwalificatie. 

e. Niet-contentieus 

58. Het laatste kenmerk van een nationaal erfrechtcertificaat is zijn niet-contentieus karakter.74 

Dit impliceert dat het erfrechtcertificaat in beginsel bestemd moet zijn voor gebruik buiten de 

context van een geschil. De afgifte van nationale erfrechtcertificaten behoort derhalve tot de 

willige of oneigenlijke rechtsmacht (‘juridiction gracieuse’; ‘freiwillige Gerichtsbarkeit’). Het 

feit dat een nationaal erfrechtcertificaat in sommige rechtsstelsels wordt afgegeven door de 

rechter, doet hieraan geen afbreuk. Eventuele geschillen worden in de regel beslecht door de 

                                                 
73  Deze benadering vormt een uitdrukking van de functionele methode van rechtsvergelijking, zie infra nr. 80 

e.v. 
74  Cf. A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 703. 
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rechter, evenwel binnen het kader van de eigenlijke – en dus contentieuze – rechtsmacht. In dat 

geval primeert vanzelfsprekend de beslissing van de rechter op het nationale erfrechtcertificaat.  

59. Het niet-contentieuze karakter van het nationaal erfrechtcertificaat laat toe om het te 

onderscheiden van figuren zoals de ‘action en pétition d’hérédité’ uit het Franse recht.75 Deze 

vordering strekt ertoe om de erfrechtelijke hoedanigheid aan te tonen, teneinde een 

nalatenschapsgoed te kunnen revendiceren vanwege een derde die weigert om de erfrechtelijke 

aanspraken van de eisende erfgenaam te erkennen.76  

60. Dit kenmerk wordt mede afgeleid uit de voormalige overweging 27 van het Voorstel voor 

een Erfrechtverordening. Deze overweging formuleerde de ratio van de Europese 

erfrechtverklaring in gelijkaardige bewoordingen als de huidige overweging 67 

Erfrechtverordening (supra nr. 6), met de toevoeging dat de Europese erfrechtverklaring is 

bestemd voor gebruik in een ‘buitengerechtelijke’ context.77 Het was juister geweest om hier 

naar analogie met de anderstalige versies te spreken van ‘niet-contentieus’ (vgl. ‘hors 

contentieux’; ‘on an out-of-court basis’; ‘ohne ein Verfahren’). De term ‘buitengerechtelijk’ 

verschijnt in dit verband niet meer in de definitieve Erfrechtverordening, maar het concept van 

de Europese erfrechtverklaring is sinds het Voorstel niet meer gewijzigd. Ook onder het regime 

van de Erfrechtverordening heeft de Europese erfrechtverklaring principieel een niet-

contentieus karakter (onverminderd de betwisting van de Europese erfrechtverklaring, infra nr. 

249 e.v.). 

                                                 
75  Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 703, voetnoot 10. 
76  M. GRIMALDI (ed.), Droit patrimonial de la famille 2015/2016, Parijs, Dalloz, 2014, 429 en F. TERRE, Y. 

LEQUETTE en S. GAUDEMET, Droit civil - Les successions, les libéralités, Parijs, Dalloz, 2013, 723 e.v. 
77   Zie overweging 27 Voorstel voor een Erfrechtverordening: “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. […]” 

Zie ook N. JOUBERT en H. BOSSE-PLATIERE, "Le certificat successoral européen: des éclaircies attendues" in 

H. BOSSE-PLATIERE, N. DAMAS en Y. DEREU (eds.), L'avenir européen du droit des successions 

internationales, Parijs, LexisNexis, 2011, 63. 
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C. Selectie van de onderzochte nationale erfrechtcertificaten (‘referentiecertificaten’) 

61. Het is niet haalbaar om alle nationale erfrechtcertificaten van de lidstaten in het onderzoek 

te betrekken. Daarom spitst het onderzoek zich toe op een aantal referentiecertificaten. Twee 

elementen zijn doorslaggevend bij de selectie van deze referentiecertificaten: enerzijds de rol 

en waarde van het referentiecertificaat temidden van de nationale erfrechtcertificaten onderling, 

en anderzijds de rol en waarde van het referentiecertificaat in het licht van de Europese 

erfrechtverklaring.  

62. Voor het eerste criterium is het belangrijk dat de gekozen erfrechtcertificaten in zekere mate 

representatief zijn voor de veelheid aan nationale erfrechtcertificaten in de Europese Unie. Zo 

mogen de meest invloedrijke nationale erfrechtcertificaten, die model hebben gestaan voor 

erfrechtcertificaten in andere lidstaten, zeker niet ontbreken. Maar ook de meest distinctieve 

nationale erfrechtcertificaten, die conceptueel het meest verschillen van het gemiddelde 

erfrechtcertificaat, hebben in dit verband hun waarde. Zij bakenen immers de grenzen af van de 

diversiteit aan nationale erfrechtcertificaten. In die optiek wordt mede gekozen voor nationale 

erfrechtcertificaten die doorheen de verschillende typologieën in het proefschrift (infra nr. 84) 

telkens alle kanten van het spectrum beslaan. 

63. De invulling van het tweede criterium verloopt op analoge wijze. Zowel de nationale 

erfrechtcertificaten die het meeste invloed hebben uitgeoefend op het regime van de Europese 

erfrechtverklaring, als de nationale erfrechtcertificaten die conceptueel het meest afwijken van 

de Europese erfrechtverklaring worden in het onderzoek betrokken. De eerste groep van 

referentiecertificaten is voornamelijk belangrijk om de figuur en het regime van de Europese 

erfrechtverklaring te kunnen begrijpen. De tweede groep is interessant om te anticiperen op de 

problemen die de toepassing van de Europese erfrechtverklaring in de lidstaten kan 

veroorzaken. Ook in de lidstaten die vertrouwd zijn met een geheel ander type van 

erfrechtcertificaat, zal de Europese erfrechtverklaring immers ingang vinden. Er wordt dan ook 

onderzocht hoe de Europese erfrechtverklaring conceptueel kan worden verzoend met 

rechtsstelsels die intrinsiek minder zijn aangepast aan een dergelijk erfrechtcertificaat.  

64. De gecombineerde toepassing van bovenstaande selectiecriteria resulteert in vijf 

referentiecertificaten: het Erbschein uit Duitsland, de acte de notoriété uit Frankrijk, de akte en 



 

29 

 

het attest van erfopvolging uit België, de grant of representation uit Engeland en Wales, en het 

Einantwortungsbeschluss uit Oostenrijk. 

1. Erbschein (Duitsland) 

65. Het Duitse Erbschein heeft bij de ontwikkeling van verschillende nationale 

erfrechtcertificaten als voorbeeld gediend. Het Erbschein kan in nagenoeg ongewijzigde vorm 

worden teruggevonden in Griekenland78 en in de Franse Elzas-Moezel79, en heeft daarnaast ook 

de hervorming van andere nationale erfrechtcertificaten beïnvloed, onder meer in Frankrijk80. 

Bovendien was het Erbschein een zeer belangrijke inspiratiebron bij de conceptualisering van 

de Europese erfrechtverklaring, bijvoorbeeld op vlak van de rechtsgevolgen (infra nr. 346, 399). 

Verschillende voorschriften die de Europese erfrechtverklaring beheersen en de daarmee 

                                                 
78  Het Grieks Burgerlijk Wetboek heeft de Duitse bepalingen inzake het erfrechtcertificaat rechtstreeks 

overgenomen. Het Griekse ‘kleronomitirion’ gelijkt dan ook sterk op het Erbschein. Cf. M.N. MITZICOS, "La 

légitimation de l'héritier et les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire: Le cas de la Grèce" in A. BONOMI (ed.), 

Le droit des successions en Europe: Actes du colloque de Lausanne du 21 février 2003, Genève, Droz, 2003, 

236-237; P. SCHROER, Europäischer Erbschein. Mit rechtsvergleichender Darstellung, Frankfurt am Main, 

Peter Lang, 2010, 72-73 en D. STAMATIADIS en S. TSANTINIS, "Griechenland" in R. SÜΒ (ed.), Erbrecht in 

Europa, Angelbachtal, Zerb Verlag, 2015, 571.  
79  In de Franse Elzas-Moezel (Alsace-Moselle), een verzamelterm voor de departementen Boven-Rijn (Haut-

Rhin), Beneden-Rijn (Bas-Rhin) en Moezel (Moselle), maakt men sinds jaar en dag gebruik van een variant 

van het Duitse Erbschein: het certificat d’héritier. Dit erfrechtcertificaat kan worden aangevraagd indien de 

nalatenschap is opengevallen in Elzas-Moezel en wordt gereglementeerd door de artikelen 2353-2368 Code 

civil local, die een integrale herneming uitmaken van de (toenmalige) overeenstemmende wetsbepalingen 

inzake het Erbschein uit het Duitse BGB. Het Duitse BGB werd bij wet van 18 augustus 1896 ingevoerd in 

bovengenoemde departementen. De wet van 1 juni 1924 (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la 

législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, JORF 3 juni 

1924, 5026) schafte deze regeling gedeeltelijk weer af, maar krachtens artikel 74 werden de artikelen 2353-

2368 inzake het certificat d’héritier behouden. Derhalve is het Franse certificat d’héritier aldus nog zeer 

sterk verwant, zo niet nagenoeg identiek aan het moedercertificaat Erbschein. In principe zijn zelfs enkel de 

originele Duitstalige teksten authentiek; de Franse vertaling van deze artikelen zijn slechts gepubliceerd “a 

titre documentaire” (artikel 12 wet van 1 juni 1924). De nieuwe Franse regeling inzake de acte de notoriété 

uit 2001 (infra nr. 71) laat uitdrukkelijk het certificat d’héritier uit Elzas-Moezel onverlet (zie artikel 20-II 

Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et 

modernisant diverses dispositions de droit successoral (1), JORF 4 december 2001 en artikel 730 Code Civil). 

Zie over het Franse certificat d’héritier onder meer P. DRAKIDIS, "Des problèmes nés de l'application du 

certificat d'héritier", RIDC 1966, 593-612; S. FERRE-ANDRE en S. BERRE, Successions et liberalités, Parijs, 

Dalloz, 2012, 298; P. HAEGEL, R. SCHWOB en J.-L. VALLENS, Alsace et Moselle in Répertoire de droit de 

procédure civile, Parijs, Dalloz, 2012, 1-48 ; F. LOTZ, Fasc. 395: Successions en Alsace-Moselle - Certificat 

d'héritier in Jurisclasseur Alsace-Moselle, Parijs, Lexisnexis, 1992 en J.-L. VALLENS, Alsace et Moselle in 

Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2013, 1-10. 
80  Over de toenadering van de hervormde Franse acte de notoriété tot het Duitse Erbschein, zie onder meer J. 

PICARD, "L'acte de notoriété preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1309, nr. 15, 36. Zie over de 

Franse acte de notoriété uitgebreid infra nr. 68 e.v.  
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gepaard gaande discussies kunnen dan ook enkel worden begrepen indien men de eigenheden 

van het Erbschein kent.  

66. Het Erbschein geldt als een zeer sterk nationaal erfrechtcertificaat. Kenmerkend is dat het 

wordt opgesteld op grond van de eigen vaststellingen van een openbaar ambtenaar, die handelt 

op basis van een gedetailleerd wettelijk regime. Dit vertaalt zich in een erfrechtcertificaat met 

een sterke bewijswaarde. Het Erbschein vormt de vaandeldrager van de nationale 

erfrechtcertificaten die de vaststellingen van de openbaar ambtenaar als bewijsgrondslag 

beschouwen. In een Europese context is deze juridische strekking de laatste jaren steeds 

invloedrijker geworden, parallel met een verminderd vertrouwen in een bewijs van 

erfgerechtigdheid op basis van getuigenverklaringen, zoals bij de klassieke Franse acte de 

notoriété (infra nr. 69-70). 

67. Bijkomend wordt reeds aangestipt dat het Erbschein een variant kent, de 

Testamentsvollstreckerzeugnis, die ertoe strekt om de hoedanigheid van testamentuitvoerder te 

bewijzen, en dus niet van erfgerechtigde. De voorschriften inzake het Erbschein zijn van 

overeenkomstige toepassing op het Testamentsvollstreckerzeugnis.81 Het onderzoek focust zich 

dan ook voornamelijk op het Erbschein; het Testamentsvollstreckerzeugnis komt slechts aan 

bod voor zover het afwijkt van het basisregime van het Erbschein. Een gelijkaardig regime 

bestaat in Nederland met de verklaring van erfrecht en de verklaring van executele.82 

2. Acte de notoriété (Frankrijk) 

68. De Franse acte de notoriété kent twee varianten: de klassieke acte de notoriété, die 

ontwikkeld werd door de rechtspraktijk, en de huidige acte de notoriété, die sinds 2001 het 

voorwerp vormt van een wettelijke regeling.  

69. In zijn klassieke vorm akteert de acte de notoriété getuigenverklaringen, afgelegd door 

betrokkenen bij een erfopvolging en opgetekend door een openbaar ambtenaar. De getuigen 

verklaren dat een welbepaald feit – namelijk dat deze persoon de erfopvolger is van deze erflater 

                                                 
81  Zie § 2368 BGB: “Einem Testamentsvollstrecker hat das Nachlassgericht auf Antrag ein Zeugnis über die 

Ernennung zu erteilen. Die Vorschriften über den Erbschein finden auf das Zeugnis entsprechende 

Anwendung; mit der Beendigung des Amts des Testamentsvollstreckers wird das Zeugnis kraftlos.” 
82  Cf. artikel 4:188 NBW. SCHOLS noemt de verklaring van executele “een species van de klassieke verklaring 

van erfrecht”. Zie B.M.E.M. SCHOLS, Executele in Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, 

Deventer, Kluwer, 2007, 312-316.  
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– algemene bekendheid geniet (‘notoriété’), en dat het bovendien aan hen persoonlijk bekend 

is.83 Bij gebrek aan persoonlijke kennis over de erflater, moeten de getuigen ten minste kennis 

hebben van de algemene bekendheid.84 De acte de notoriété is niet eigen aan het erfrecht maar 

wordt breder gebruikt, bijvoorbeeld ter vervanging van een geboorteakte bij de aangifte van het 

huwelijk, of om het bezit van staat vast te stellen bij afstamming.85 De klassieke Franse acte de 

notoriété is in een Europese context lang toonaangevend geweest en heeft uitlopers in de meeste 

andere landen van de Romaanse rechtsfamilie, zoals Spanje86, Italië87, Portugal88, Luxemburg89, 

België90 en vroeger tevens Nederland91.  

                                                 
83  J. HERAIL, Acte de notoriété in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2009, 2 en M. GRIMALDI, Droit civil 

- Successions, Parijs, Litec, 2001, 497. 
84  J.-F. PILLEBOUT, Fasc. 10: Successions - Des preuves de la qualité d'héritier - Acte de notoriété in 

Jurisclasseur Civil Code, Parijs, Lexisnexis, 2015, nr. 83. 
85  Zie artikel 71 Code Civil (hierna CC) met betrekking tot de aangifte van het huwelijk en artikel 310-3CC met 

betrekking tot afstamming. Zie verder J. CHARLIN en M. REDON, Acte de notoriété in Répertoire de droit de 

procédure civil, V°, Parijs, Dalloz, 2011, 6-8, 9-10 en J. HERAIL, Acte de notoriété in Répertoire de droit 

civil, Parijs, Dalloz, 2009, 4-5, 8-9.  
86  In diverse deelstaten van Spanje wordt het feit dat bepaalde descendenten, ascendenten of de langstlevende 

echtgenoot bij een erfopvolging ab intestato de enige wettelijke erfgenamen zijn via een acta de notoriedad 

vastgesteld en bewezen. Cf. M.A. LOPEZ SUAREZ, "La légitimation de l'héritier et les pouvoirs de l'exécuteur 

testamentaire: Le cas de l'Espagne" in A. BONOMI (ed.), Le droit des successions en Europe: Actes du 

colloque de Lausanne du 21 février 2003, Genève, Droz, 2003, 212-217; P. SCHROER, Europäischer 

Erbschein. Mit rechtsvergleichender Darstellung, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010, 65-66 en A. 

STEINMETZ, E. HUZEL en R. GARCÍA ALCÁZAR, "Spanien" in R. SÜΒ (ed.), Erbrecht in Europa, Angelbachtal, 

Zerb Verlag, 2015, 1327-1328 
87  Met uitzondering van enkele specifieke provincies die het Oostenrijkse model volgen (infra nr. 78), kan het 

bewijs van erfgerechtigdheid in vele regio’s van Italië plaatsvinden door middel van de atto di notorietà, een 

akte naar het model van de klassieke acte de notoriété. Deze wordt soms vervangen door de niet-authentieke 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (infra nr. 75). Cf. N. BERNIQUET GAJIC, "Le cas de la Belgique, 

des Pays-Bas et de l'Italie" in A. BONOMI (ed.), Le droit des successions en Europe: Actes du colloque de 

Lausanne du 21 février 2003, Genève, Droz, 2003, 195-198; M.G. CUBEDDU WIEDEMANN en A. 

WIEDEMANN, "Italien" in R. SÜΒ (ed.), Erbrecht in Europa, Angelbachtal, Zerb Verlag, 2015, 761 en OFFICE 

FEDERAL DE LA JUSTICE - SECTION DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE - OFFICE FEDERAL CHARGE DU DROIT DU 

REGISTRE FONCIER ET DU DROIT FONCIER, Certificats d'hérédité étrangers servant de pièces justificatives pour 

des inscriptions au registre foncier suisse, Bern, 2001, annex. 
88  Hoewel de naam niet verwijst naar de acte de notoriété, maakt de Portugese akte habilitação notarial toch 

toepassing van dezelfde principes om het bewijs van erfgerechtigdheid te leveren. Zie E. HUZEL en I. 

WOLLMANN, "Portugal" in R. SÜΒ (ed.), Erbrecht in Europa, Angelbachtal, Zerb Verlag, 2015, 1052-1053 

en E. LEFRANÇOIS-DOMBEK, "La légitimation de l'héritier et les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire: Le cas 

de l'Allemagne et du Portugal" in A. BONOMI (ed.), Le droit des successions en Europe: Actes du colloque 

de Lausanne du 21 février 2003, Genève, Droz, 2003, 92, 104-106. 
89  De Luxemburgse acte de notoriété/Offenkundigkeitserklärung leunt inhoudelijk dicht aan bij de klassieke 

Franse acte de notoriété. Zie hierover S. FRANK, "Luxemburg" in R. SÜΒ (ed.), Erbrecht in Europa, 

Angelbachtal, Zerb Verlag, 2015, 875. 
90  Infra nr. 72 e.v. 
91  Ook het Nederlandse oude recht kende de akte van bekendheid en de gelijkaardige akte van verklaring van 

erfrecht. Deze akte is evenwel in onbruik geraakt en is niet meer terug te vinden in de huidige Nederlandse 

wetgeving. Zie hierover J. DE VOS, De notariële verklaring van erfrecht, Arnhem, Gouda Quint, 1975, 5-7, 

85-87. 
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70. In een moderne maatschappij stootte de klassieke acte de notoriété als erfrechtelijk 

bewijsinstrument evenwel op haar grenzen.92 Terwijl de acte de notoriété kon volstaan in een 

rurale en statische samenleving, leidden complexere gezinsstructuren, de verstedelijking en 

internationalisering van de maatschappij en de verhoogde mobiliteit ertoe dat een akte 

gebaseerd op getuigenverklaringen steeds onbetrouwbaarder werd als bewijsmiddel.93 Om 

hieraan te remediëren, vervulde de Franse notaris een steeds actievere rol bij de afgifte van de 

acte de notoriété. In plaats van het louter akteren van getuigenverklaringen, verifieerde de 

notaris de betrouwbaarheid van de getuigen en de verstrekte informatie en voerde hij 

bijkomende opzoekingen uit.94 In 1984 bevestigde het Franse Hof van Cassatie dat de acte de 

notoriété werd afgegeven onder de verantwoordelijkheid van de notaris.95 De notaris is daarbij 

onderworpen aan een middelen- en niet aan een resultaatsverbintenis.96 Het zwaartepunt van 

het bewijs van erfgerechtigdheid verschoof derhalve van de getuigen naar de openbaar 

ambtenaar zelf. 

71. Bij de hervorming van het Franse erfrecht in 2001 verankerde de wetgever deze evolutie in 

een nieuw wettelijk regime voor de acte de notoriété (artikel 730-1 tot en met 730-5 CC).97 De 

acte de notoriété steunt voortaan formeel op de eigen vaststellingen van de notaris, de 

verklaringen van de rechthebbenden en op bepaalde stukken en documenten, zoals bij het 

                                                 
92  Zie reeds met betrekking tot de Belgische akte van bekendheid E. GOOSSENS, "Pleidooi voor de 

veralgemeende invoering van de Europese erfrechtverklaring in het Belgisch recht", NFM 2013, 204. 
93  Zie o.a. D. GUEVEL, Successions, Libéralités, Parijs, Armand Colin, 2004, 42-43; B. NUYTTEN, "Réflexions 

sur l'acte de notoriété comme mode de preuve de la qualité d'héritier", JCP N 1997, afl. 12 nr. 11 e.v.; J. 

PICARD, "L'acte de notoriété preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1309, nr. 3-5; J.-F. PILLEBOUT, 

Fasc. 10: Successions - Des preuves de la qualité d'héritier - Acte de notoriété in Jurisclasseur Civil Code, 

Parijs, Lexisnexis, 2015, nr. 4 en F. TERRE, Y. LEQUETTE en S. GAUDEMET, Droit civil - Les successions, les 

libéralités, Parijs, Dalloz, 2013, 718. 
94  CA Lyon 6 februari 1980, JCP 1981, II, art. 19579, noot M. DAGOT. Zie verder J. CHARLIN, Acte de notoriété 

in Répertoire de droit de procédure civile, V°, Parijs, Dalloz, 2006, 2-3; M. GRIMALDI, Droit civil - 

Successions, Parijs, Litec, 2001, 501; J. HERAIL, Acte de notoriété in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 

2009, 6 en L.-C. HENRY, "Le régime de l'acte de notoriété selon la jurisprudence récente", RTD civ. 1994, nr. 

75 e.v. 
95  Cass. Fr. 24 oktober 1984, Defrénois 1985, art. 33636, 1478. 
96  B. NUYTTEN, "Réflexions sur l'acte de notoriété comme mode de preuve de la qualité d'héritier", JCP N 1997, 

afl. 12, nr. 44. 
97  Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et 

modernisant diverses dispositions de droit successoral (1), JORF 4 december 2001. De nieuwe wetgeving 

laat het certificat d’héritier uit Elzas-Moezel onverlet (supra voetnoot 79; zie artikel 730-1, 2e lid CC en 

artikel 20-II wet n° 2001-1135 van 3 december 2001). 
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Duitse Erbschein steeds het geval is geweest.98 De Franse rechtsleer schrijft dan ook terecht dat 

het nieuwe wettelijke regime een ‘acte de notoriété sans notoriété’ instelt.99 Desalniettemin 

bevat de huidige regeling nog sporen van de historische rol van getuigenverklaringen (infra nr. 

195). De nieuwe acte de notoriété tracht aldus de oude praktijk van de getuigenverklaringen te 

verzoenen met de moderne opvatting die de openbaar ambtenaar centraal zet, en vormt in die 

zin een interessant rolmodel voor de lidstaten die nog steeds een nationaal erfrechtcertificaat 

gebaseerd op getuigenverklaringen kennen. De klassieke acte de notoriété als creatie van de 

rechtspraktijk bestaat nog altijd, maar is door de nieuwe regeling in onbruik geraakt als 

erfrechtelijk bewijsinstrument.  

3. Akte en attest van erfopvolging (België) 

72. Het Belgische erfrechtcertificaat is steeds sterk beïnvloed geweest door de Franse 

tegenhanger en heeft dezelfde evolutie doorgemaakt als de Franse acte de notoriété. Initieel 

maakte de rechtspraktijk doorgaans gebruik van een akte van bekendheid op basis van 

getuigenverklaringen om de erfrechtelijke hoedanigheid aan te tonen.100 De ontevredenheid 

over de akte van bekendheid groeide echter, en men deed steeds vaker beroep op 

alternatieven.101  

73. In 2009 voorzag de wetgever met het nieuwe artikel 1240bis BW in een wettelijk regime 

voor een nieuw erfrechtcertificaat dat steunt op de eigen vaststellingen van de openbaar 

                                                 
98  Zie artikel 730-1 CC. Over de invloed van het Duitse Erbschein en het Franse dochtercertificaat certificat 

d’héritier op de nieuwe Franse acte de notoriété, en dan specifiek wat betreft de bewijswaarde, zie J. PICARD, 

"L'acte de notoriété preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1309, nr. 23 e.v. 
99  J. CHARLIN, Acte de notoriété in Répertoire de droit de procédure civile, V°, Parijs, Dalloz, 2006, 12. 
100  Zie over de akte van bekendheid onder meer R. BOURSEAU, L'acte de notoriété in FACULTE DE DROIT DE 

L'UNIVERSITE DE LIEGE (ed.) Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police, Luik, Faculté de 

droit de l'université de Liège, 2000, 3-11 en E. HOUYET, L'acte de notoriété in Répertoire notarial, III, 

Brussel, Larcier, 1986, 13-32. 
101  Zie H. CASMAN, "De bank en het overlijden van de cliënt" in CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN 

DE RECHTEN (ed.), Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen bank en consument, Antwerpen, 

Maklu, 1994, 125-127; H. CASMAN, "Het overlijden van de cliënt, titularis van een bankrekening (praktische 

beschouwingen rond enkele theoretische vragen)" in EVBFR (ed.), Bank en familie, Brussel, Bruylant, 2006, 

116-120; J. DEMBLON, "Acte de notoriété - Attestation d'hérédité - Certificat de propriété successorale", RNB 

1987, 234-248; E. DE WILDE D'ESTMAEL, L'intermediaire financier et le droit familial et patrimonial, Brussel, 

Créadif, 1991, 223-226; R. EEMAN, "Bedenkingen over de akte van bekendheid", Notarius 1984, 355-356; 

E. HOUYET, L'acte de notoriété in Répertoire notarial, III, Brussel, Larcier, 1986, 30-31; J.-L. SNYERS, 

"Waarheen met de akte van bekendheid?", T. Not. 1989, 137-143 en P. VAN DEN EYNDE, "Intervention des 

témoins dans un acte de notoriété" in L. RAUCENT (ed.), Dix années d'application de la réforme des régimes 

matrimoniaux, Brussel, Bruylant, 1987, 255 e.v. 
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ambtenaar: de akte en het attest van erfopvolging.102 In tegenstelling tot in Frankrijk hield de 

wetgever derhalve niet vast aan de term ‘akte van bekendheid’, maar werd er gekozen voor een 

begrip dat de lading beter dekt. De akte en het attest van erfopvolging vormen twee 

uitdrukkingen van eenzelfde erfrechtcertificaat: de authentieke akte van erfopvolging kan enkel 

worden afgegeven door de notaris, terwijl het onderhandse attest van erfopvolging wordt 

afgegeven door hetzij de notaris, hetzij de ontvanger van het successiekantoor (infra nr. 159). 

Voor het overige is de wettelijke regeling identiek. 

74. Het toepassingsgebied van de Belgische akte en het attest van erfopvolging is evenwel veel 

beperkter dan dat van de Franse acte de notoriété. Terwijl de acte de notoriété in het algemeen 

tot bewijs van de erfrechtelijke hoedanigheid strekt, werd het Belgische artikel 1240bis BW 

voornamelijk ontworpen om een wettelijke basis te bieden voor de deblokkering van de 

banktegoeden van de erflater. Voorheen vereisten banken naast een akte van bekendheid ook 

de handtekening van alle erfgenamen om de geblokkeerde tegoeden vrij te geven, teneinde 

zeker geen tweede maal te moeten betalen (cf. artikel 1240 BW; ‘qui paie mal, paie deux fois’). 

Die praktijk zorgde voor moeilijkheden indien een van de erfgenamen moeilijk bereikbaar was 

of weigerde te tekenen. De Belgische wetgever wou met artikel 1240bis BW in de eerste plaats 

aan die problematiek remediëren.103 Door deze specifieke invalshoek zijn de tekst en formele 

draagwijdte van artikel 1240bis BW veel beperkter geformuleerd dan die van de Franse 

tegenhanger.  

75. Met name het attest van erfopvolging biedt een meerwaarde voor het onderzoek. Het attest 

van erfopvolging is het enige referentiecertificaat dat kan worden afgegeven door een 

administratieve autoriteit; alle andere referentiecertificaten worden afgegeven door een 

openbaar ambtenaar (rechter of notaris). In die zin vertegenwoordigt het attest van erfopvolging 

ook de overige nationale erfrechtcertificaten afgeleverd door een administratieve autoriteit, 

                                                 
102  Artikel 13 Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen, BS 19 mei 2009.  
103  Hierover uitgebreid E. GOOSSENS, "Pleidooi voor de veralgemeende invoering van de Europese 

erfrechtverklaring in het Belgisch recht", NFM 2013, 205-207. Zie verder ook C. AERTS, "Deblokkering van 

rekeningen na overlijden. Commentaar op de wetten van 6 mei 2009 en 28 juni 2009", T. Fam. 2010, 18-19 

en G. VERSCHELDEN, "Bevrijdende betaling na overlijden: Commentaar bij de artikelen 1240bis en 1240ter 

BW", NFM 2010, 114-115. Desalniettemin vereisen banken ook na de inwerkingtreding van artikel 1240bis 

BW nog vaak de handtekening van alle erfgerechtigden. 
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zoals bijvoorbeeld in Zweden en Finland het geval is.104 Verder en hiermee gepaard gaande is 

het attest van erfrechtvolging het enige onderhandse referentiecertificaat, wat onder het regime 

van de Erfrechtverordening gevolgen heeft voor de circulatie in de Europese lidstaten. Ook in 

andere lidstaten, zoals Frankrijk105 en Italië106, bestaan er onderhandse erfrechtcertificaten, vaak 

gegroeid uit de praktijk en ter aanvulling van een ander, meer formalistisch erfrechtcertificaat. 

Bij het onderzoek naar de verhouding tussen de Europese erfrechtverklaring en de nationale 

erfrechtcertificaten in het kader van de tweede onderzoeksvraag, geldt het attest van 

erfopvolging aldus als typevoorbeeld van de niet-authentieke erfrechtcertificaten. 

4. Grant of representation (Engeland en Wales) 

76. De grant of representation uit Engeland en Wales is het enige referentiecertificaat dat niet 

het bewijs van erfgerechtigdheid tot voorwerp heeft, maar uitsluitend beoogt het bewijs te 

leveren van de hoedanigheid van beheerder of testamentuitvoerder. Dit conceptueel verschil is 

typisch voor Anglo-Amerikaanse rechtsstelsels en wordt ingegeven door de bijzondere 

systematiek van de nalatenschapsovergang (infra nr. 114 e.v.). Binnen een Europese context 

                                                 
104  Zie onder meer DEUTSCHES NOTARINSTITUT, Étude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions 

et de conflits de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres de l'Union Européenne, 

2002, http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm, 85-87 en MAX PLANCK INSTITUTE FOR 

COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, "Comments on the European Commission's Proposal for 

a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and 

enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European 

Certificate of Succession", RabelsZ. 2010, 673. 
105  Dergelijke niet-authentieke erfrechtcertificaten zijn vaak voorhanden in de lidstaten van de Romaanse 

rechtstraditie die tevens een acte de notoriété naar Frans model kennen. Ook in Frankrijk zelf ontstond 

omwille van de kostprijs en het sterk procedurele karakter van notariële akten zoals de acte de notoriété al 

vroeg behoefte aan een minder formalistisch erfrechtcertificaat. De Franse administratieve praktijk aanvaardt 

sinds jaar en dag een eenvoudig certificat d’hérédité (niet te verwarren met het certificat d’héritier uit Elzas-

Moezel, zie supra voetnoot 79), gratis afgegeven door de burgemeester, als voldoende basis tot betaling van 

beperkte bedragen door de staat en publieke instellingen aan de erfgenamen van de erflater-schuldeiser. Zie 

hierover onder meer P. DUPUIS, "Le certificat d'hérédité, comment et pourquoi le délivrer (1): définition et 

utilité", Fiches pratiques de l'administration territoriale 2008, afl. 95, réf. 49/08 en F. SAUVAGE, "Les 

certificats d'hérédité", JCP N 2005, art. 1507. 
106  In Italië wordt de authentieke atto di notorietà vaak vervangen door de niet-authentieke dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà. Dit erfrechtcertificaat bestaat uit een verklaring van de erfgerechtigde, 

afgelegd voor de notaris of een bevoegde ambtenaar (“un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro 

funzionario incaricato dal sindaco” – zie artikel 4 Norme sulla documentazione amministrativa e sulla 

legalizzazione e autenticazione di firme, Legge 4 gennaio 1968, n. 15). Voor een dergelijke dichiarazione 

zijn aldus geen getuigenverklaringen vereist, maar enkel een verklaring door de erfgerechtigde zelf. De 

bewijswaarde hiervan is evenwel zeer beperkt. Zie N. BERNIQUET GAJIC, "Le cas de la Belgique, des Pays-

Bas et de l'Italie" in A. BONOMI (ed.), Le droit des successions en Europe: Actes du colloque de Lausanne du 

21 février 2003, Genève, Droz, 2003, 198 en OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE - SECTION DE DROIT 

INTERNATIONAL PRIVE - OFFICE FEDERAL CHARGE DU DROIT DU REGISTRE FONCIER ET DU DROIT FONCIER, 

Certificats d'hérédité étrangers servant de pièces justificatives pour des inscriptions au registre foncier 

suisse, Bern, 2001. 
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wordt de grant of representation ook gebruikt in Ierland107 en Schotland. In dit laatste 

rechtsstelsel wordt de grant of representation evenwel ‘confirmation’ genoemd.108 

77. Hoewel het Verenigd Koninkrijk niet deelneemt aan de Erfrechtverordening, heeft de grant 

of representation de vormgeving van de Europese erfrechtverklaring toch mee beïnvloed (cf. 

supra nr. 21). In het bijzonder kan de Europese erfrechtverklaring niet enkel het bewijs leveren 

van de hoedanigheid van erfgerechtigde, maar ook van de hoedanigheid van beheerder of 

testamentuitvoerder (infra nr. 148 e.v.). Een analyse van de grant of representation uit 

Engeland en Wales is noodzakelijk om deze dubbele doelstelling van de Europese 

erfrechtverklaring ten volle te kunnen begrijpen en interpreteren.  

5. Einantwortungsbeschluss 

78. Het laatste referentiecertificaat is het Einantwortungsbeschluss uit Oostenrijk,109  dat tevens 

als basis heeft gediend voor het erfrechtcertificaat in de zogenaamde ‘nieuwe’ Italiaanse 

provincies.110 Het Einantwortungsbeschluss onderscheidt zich op een aantal punten sterk van 

de overige referentiecertificaten. Terwijl alle andere Europese erfrechtcertificaten moeten 

worden aangevraagd, vindt de afgifte van het Einantwortungsbeschluss van rechtswege plaats. 

                                                 
107  Part IV (‘Grants of representation’) Ireland Succession Act 1965. Zie verder J. MEE, "Ireland" in D. HAYTON 

(ed.), European Succession Laws, Bristol, Jordan Publishing Ltd, 2002, 305-308. 
108  R. MACDONALD, "Scotland" in D. HAYTON (ed.), European Succession Laws, Bristol, Jordan Publishing Ltd, 

2002, 120. 
109  In 2005 werd de Oostenrijkse regeling grondig hervormd door de Bundesgesetz über das gerichtliche 

Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen (de Außerstreitgesetz – hierna AußStrG), 

Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich I 2003/111, in werking getreden op 1 januari 2005. 

Voorafgaand aan deze wetswijziging kende Oostenrijk de Einantwortungsurkunde als erfrechtcertificaat. Zie 

over de verschilpunten tussen het Einantwortungsbeschluss en de Einantwortungsurkunde L. BITTNER, "Das 

neue Verlassenschaftsverfahren", JEV 2008, 119. Zie meer in het algemeen voor een overzicht van de nieuwe 

bepalingen L. BITTNER, "Das neue Verlassenschaftsverfahren", JEV 2008, 114-120; R. FUCIK, 

"Grundfragen des neuen Außerstreitsgesetzes (Teil II). Eine erste Kuzeinführung", RZ 2005, 26 e.v. (onder 

titel ‘2. Verlassenschaftsverfahren’); T. GORIANY, "Das neue Verlassenschaftsverfahren", NZ 2004, afl. 

93; G. KNOLL, "Einiges zum neuen Verlassenschaftsverfahren", RZ 2005, 2 e.v. en S. KRALIK en C. 

BEER, "Das neue Außerstreitverfahren - Verlassenschaftsverfahren", NetV 2005, 67 e.v. 
110  Meer bepaald gaat het hier over Bolzano, Gorizia, Trente, Triëst en delen van Belluno, Brescia en Udine. 

Deze provincies behoren sinds de Eerste Wereldoorlog tot Italië, maar hebben bepaalde elementen van het 

Oostenrijkse recht behouden. In de ‘nieuwe’ provincies maakt men gebruik van een certificato di eredità, dat 

gebaseerd is op het Oostenrijkse erfrechtcertificaat en ook gelijkenissen vertoont met het Duitse Erbschein. 

Zie hierover N. BERNIQUET GAJIC, "Le cas de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Italie" in A. BONOMI (ed.), 

Le droit des successions en Europe: Actes du colloque de Lausanne du 21 février 2003, Genève, Droz, 2003, 

198-199; DEUTSCHES NOTARINSTITUT, Étude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de 

conflits de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres de l'Union Européenne, 2002, 

http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm, 79-80 en P. SCHROER, Europäischer Erbschein. Mit 

rechtsvergleichender Darstellung, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010, 68-69. 
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Deze eigenaardigheid wordt verklaard door de specificiteit van het Oostenrijkse regime inzake 

de erfovergang. Bij het openvallen van de nalatenschap wordt van rechtswege een gerechtelijke 

procedure ingeleid, die tot doel heeft de nalatenschap op de erfgenamen te laten overgaan.111 

De afgifte van het Einantwortungsbeschluss vormt het sluitstuk van deze gerechtelijke 

overdracht van de erfgoederen (infra nr. 98-103). De eigen systematiek van de Oostenrijkse 

erfovergang resulteert in een nationaal erfrechtcertificaat met een zeer specifieke regime, dat 

wordt gekenmerkt door een hoge graad van formalisme.  

79. De keuze voor het Einantwortungsbeschluss als referentiecertificaat is ingegeven door twee 

redenen. Ten eerste verschilt het Einantwortungsbeschluss conceptueel sterk van de overige 

nationale erfrechtcertificaten door de systematiek van de gerechtelijke overgang van de 

nalatenschap. Een analyse van het Einantwortungsbeschluss verbreedt derhalve de reikwijdte 

van de typologie van de nationale erfrechtcertificaten. Ten tweede roept ook de co-existentie 

van het Einantwortungsbeschluss en de Europese erfrechtverklaring interessante vragen op. 

Hoe kan de Europese erfrechtverklaring worden geïntegreerd in de Oostenrijkse regeling, die 

fundamenteel andere uitgangspunten kent? Bovendien vormt het Einantwortungsbeschluss als 

gerechtelijk erfrechtcertificaat par excellence het ideale referentiecertificaat om in deel III van 

het proefschrift de circulatie van erfrechtcertificaten-gerechtelijke beslissingen krachtens de 

Erfrechtverordening te illustreren. 

§2. Functioneel-typologisch 

A. Functioneel 

80. Het rechtsvergelijkend onderzoek verloopt functioneel. Wat de functionele methode van 

rechtsvergelijking precies inhoudt, vormt in de doctrine het voorwerp van veel controverse.112 

                                                 
111  Voor kleine en met schulden overladen nalatenschappen is voorzien in een alternatieve procedure (§§ 153-

155 AußStrG). Zie hierover onder meer S. KRALIK en C. BEER, "Das neue Außerstreitverfahren - 

Verlassenschaftsverfahren", NetV 2005, 67 e.v. (onder titel II); J. SCHILCHEGGER en K. GRUBER, 

Österreichisches Verlassenschaftsverfahren. Leitfaden für die Praxis, Wenen, LexisNexis, 2012, 61-71 en 

R. WELSER en B. ZÖCHLING-JUD, Grundriss des bürgerlichen Rechts II: Schuldrecht Allgemeiner Teil, 

Schuldrecht Besonderer Teil, Erbrecht, Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2015, 

638-639. 
112  Zie e.g. O. BRAND, "Conceptual Comparisons: Towards a Coherent Methodology of Comparative Legal 

Studies", Brook.J.Int'l.L. 2007, 405-466; J. DE CONINCK, "The Functional Method of Comparative Law: Quo 

Vadis?", RabelsZ. 2010, 318-350; J. HUSA, "Farewell to Functionalism or Methodological Tolerance?", 

RabelsZ. 2003, 419-447; J. HUSA, "Metamorphosis of Functionalism - or Back to Basics?", MJ 2011, 548-

553; R. MICHAELS, "The Functional Method of Comparative Law" in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN 

(eds.), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, 339-382; R. 
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Het is niet de bedoeling om hier stelling in te nemen in dit debat. Wel wordt kort geëxpliciteerd 

op grond van welke elementen het rechtsvergelijkend onderzoek in dit proefschrift functioneel 

wordt genoemd.  

81. De functionele methode legt de focus niet op de eigenlijke rechtsregels, maar gaat uit van 

concrete problemen en vraagstellingen. In plaats van te onderzoeken of een bepaalde regel in 

het buitenlands recht bestaat, moet de rechtsvergelijker zich conform de functionele methode 

afvragen hoe hetzelfde probleem doorheen de verschillende rechtsstelsels wordt opgelost.113 

Die oefening gebeurt door te peilen naar de functie van de verschillende rechtsfiguren. In het 

proefschrift blijkt deze benadering in het bijzonder uit de vormgeving van het comparatief 

begrip ‘nationaal erfrechtcertificaat’. Het centraal kenmerk voor een kwalificatie als nationaal 

erfrechtcertificaat is de functie van het instrument, met name het bewijzen van de erfrechtelijke 

hoedanigheid in een niet-contentieuze context (supra nr. 51 e.v.). De functie van de rechtsfiguur 

fungeert hier derhalve als vergelijkingsbasis (‘tertium comparationis’), zoals karakteristiek is 

voor de functionele methode.114 

82. In diezelfde optiek beperkt functioneel rechtsvergelijkend onderzoek zich niet tot de 

formele rechtsbronnen (law in the books), maar kijkt het evenzeer naar de rechtspraktijk (law 

in action). Indien men zich enkel concentreert op de formele rechtsbronnen, riskeert men bij 

gebreke van een wettelijk voorschrift al te snel te besluiten dat een bepaald rechtsstelsel geen 

figuur kent die functioneel aansluit bij de vraagstelling. Om die reden ligt de nadruk bij de 

functionele methode op the law in action.115 Dat is ook het geval bij het rechtsvergelijkend 

onderzoek in dit proefschrift. Een niet-contentieus bewijs van de erfrechtelijke hoedanigheid 

                                                 
MICHAELS, "Explanation and Interpretation in Functionalist Comparative Law - a Response to Julie de 

Coninck", RabelsZ. 2010, 351-359 en J.M. SMITS, "Taking Functionalism Seriously: On the bright Future of 

a Contested Method", MJ 2011, 554-558.  
113  W. DEVROE, Rechtsvergelijking in een context van europeanisering en globalisering, Leuven, Acco, 2010, 

39; R. MICHAELS, "The Functional Method of Comparative Law" in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), 

The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, 342; W. PINTENS, 

Inleiding tot de rechtsvergelijking, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2002, 85 en K. ZWEIGERT en H. KÖTZ, 

An Introduction to Comparative Law, Oxford, Clarendon Press, 1998, 34-35. 
114  Zie J. DE CONINCK, "The Functional Method of Comparative Law: Quo Vadis?", RabelsZ. 2010, 323; R. 

MICHAELS, "The Functional Method of Comparative Law" in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), The 

Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, 342; A.E. ODERKERK, De 

preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek, Amsterdam, Ars Aequi Libri, 1999, 63-75 en K. 

ZWEIGERT en H. KÖTZ, An Introduction to Comparative Law, Oxford, Clarendon Press, 1998, 34. 
115  W. DEVROE, Rechtsvergelijking in een context van europeanisering en globalisering, Leuven, Acco, 2010, 

39; W. PINTENS, Inleiding tot de rechtsvergelijking, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2002, 85 en K. 

ZWEIGERT en H. KÖTZ, An Introduction to Comparative Law, Oxford, Clarendon Press, 1998, 35-36.  
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bestaat niet in alle rechtsstelsels in wettelijke vorm, maar is soms ook ontwikkeld door de 

rechtspraktijk. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de klassieke Franse acte de notoriété en de 

nationale erfrechtcertificaten die dit model volgden. De acte de notoriété heeft intussen wel een 

wettelijke basis gekregen (supra nr. 71).  

B. Typologisch 

83. De typologische methode bouwt voort op de functionele methode116 en streeft ernaar om 

voor de geformuleerde problemen ‘typische oplossingen’ te vinden, onafhankelijk van een 

bepaald rechtsstelsel.117 Men dient hierbij een type-determinerend criterium te kiezen dat 

toelaat de verschillen tussen de diverse rechtsstelsels te overstijgen en de rechtsstelsels samen 

te brengen onder de gemene noemer van het type.118 De typologische methode toont op 

overzichtelijke wijze de verschillende mogelijke benaderingen tegenover hetzelfde probleem 

of deelaspect, en maakt in die zin een duiding en evaluatie van de verscheidene opties mogelijk. 

84. Het onderzoek naar de nationale erfrechtcertificaten wil de nationaalrechtelijke wortels van 

de Europese erfrechtverklaring in kaart brengen, om zo inzicht te verwerven in het juridisch 

regime van de erfrechtverklaring zelf. De typologische methode maakt duidelijk over welke 

types van opties de Europese wetgever hierbij naar analogie met het nationaal recht beschikte, 

wat kan helpen om bepaalde legislatieve keuzes te begrijpen. Tegen die achtergrond is het ook 

logisch dat het onderzoek niet één overkoepelende typologie hanteert, maar wel een aantal 

thematische typologieën. De verschillende subthema’s van de nationale erfrechtcertificaten, 

zoals de doelstelling of de procedure, nopen immers tot andere onderscheiden en een andere 

structuur. Per subthema geldt dan ook een ander type-determinerend criterium. 

§3. Geïntegreerd 

85. De functioneel-typologische methode leidt tot een geïntegreerde benadering van de 

rechtsvergelijking. De juridische regimes van de referentiecertificaten worden niet afzonderlijk 

                                                 
116  Zie onder meer W. DEVROE, Rechtsvergelijking in een context van europeanisering en globalisering, Leuven, 

Acco, 2010, 40 en W. PINTENS, Inleiding tot de rechtsvergelijking, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2002, 

86. 
117  L.-J. CONSTANTINESCO, Traité de droit comparé. Tome II: La méthode comparative, Parijs, Librairie 

Générale de Droit et de Jurisprudence, 1974, 319. 
118  A.-L. VERBEKE en Y.-H. LELEU, "Harmonization of the Law of Succession in Europe" in A. HARTKAMP, M. 

HESSELINK, E. HONDIUS, C. MAK en C.E. DU PERRON (eds.), Towards a European Civil Code, Alphen aan 

den Rijn, Kluwer Law International, 2011, 460. 
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per referentiecertificaat toegelicht (iuxta-positie), maar wel geïntegreerd per type-

determinerend criterium. Dit impliceert een deconstructie van het juridisch regime van een 

enkel nationaal erfrechtcertificaat, en een geïntegreerde behandeling van de verschillende 

nationale erfrechtcertificaten per subthema. 

86. De analyse van de Europese erfrechtverklaring verloopt wel afzonderlijk en staat buiten de 

typologieën van de nationale erfrechtcertificaten. Bij wijze van een comparatief besluit wordt 

telkens eerst de balans opgemaakt van de nationale erfrechtcertificaten, om dan te onderzoeken 

in welke mate zij het regime van de Europese erfrechtverklaring hebben beïnvloed. Een 

geïntegreerde behandeling van de Europese erfrechtverklaring tezamen met de nationale 

erfrechtcertificaten zou onoverzichtelijk worden, en aan de Europese erfrechtverklaring de 

centrale focus ontnemen die het proefschrift veronderstelt.  

§4. Focus op geldend recht 

87. Het rechtsvergelijkend onderzoek van de nationale erfrechtcertificaten concentreert zich op 

het geldende recht. De nationale erfrechtcertificaten worden in het onderzoek betrokken 

omwille van drie redenen: om inzicht te verwerven in de nationaalrechtelijke fundamenten van 

de Europese erfrechtverklaring, om te anticiperen op de mogelijke problemen die de Europese 

erfrechtverklaring in de lidstaten kan veroorzaken en om de verhouding tussen de nationale 

erfrechtcertificaten en de Europese erfrechtverklaring uit te klaren (supra nr. 42-44). Voor elk 

van die doeleinden is een uitgebreide rechtshistorische analyse van de nationale 

erfrechtcertificaten overbodig. Aldus wordt de rechtsgeschiedenis van de nationale 

erfrechtcertificaten slechts toegelicht in de mate dat dit nodig is om het actuele regime te kunnen 

begrijpen. 

AFDELING II. DEDUCTIEF EN INDUCTIEF ONDERZOEK 

88. De twee onderzoeksvragen worden grotendeels deductief benaderd. Het theoretisch kader 

voor de rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring en de verhouding tussen de 

erfrechtcertificaten wordt in algemene bewoordingen geconstrueerd, en daarna afgetoetst aan 

de nationaalrechtelijke context in de lidstaten. Een deductieve benadering heeft als voordeel dat 

deze toelaat om gevolgtrekkingen te formuleren met een algemene geldigheid. 
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89. Voor één deelaspect verloopt het onderzoek evenwel inductief, namelijk de rechtsgevolgen 

van de Europese erfrechtverklaring op vlak van registerpubliciteit (artikel 69, 5e lid 

Erfrechtverordening). De tekst van de Erfrechtverordening en de overige beschikbare 

rechtsbronnen bieden op dit punt te weinig informatie voor een deductieve theorievorming. 

Aldus identificeert het onderzoek vooreerst de voornaamste spanningsvelden tussen de 

Europese erfrechtverklaring en de onroerende publiciteitsregimes in de referentiestelsels. 

Daarna wordt een interpretatiemodel voorgesteld voor de registerpubliciteitswerking van de 

Europese erfrechtverklaring met betrekking tot die spanningsvelden. Het op grond hiervan 

ontwikkelde theoretisch kader heeft de ambitie om ook als model te gelden voor de overige 

potentiële spanningsvelden in de lidstaten. 

AFDELING III. BRONNENGEBRUIK 

§1. Verantwoording 

90. Door het gebrek aan rechtspraak of een andere vorm van rechtspraktijk over de Europese 

erfrechtverklaring (supra nr. 41), steunt het onderzoek in grote mate op wetgeving en rechtsleer. 

In het bijzonder neemt de tekst van de Erfrechtverordening een prominente plaats in binnen het 

bronnenmateriaal. Om die reden wordt de tekst van de relevante bepalingen van de 

Erfrechtverordening doorgaans hernomen in voetnoot of zelfs in de hoofdtekst. Verder brengt 

het onderzoek steeds vier taalkundige versies van de Erfrechtverordening in rekening: de 

Nederlandstalige, Franstalige, Engelstalige en Duitstalige versie. 

§2. Meervoudige publicatie van tekstdelen 

91. Het is een voorrecht om onderzoek te mogen voeren naar een onderwerp dat de Europese 

rechtsleer zo beroert als de Europese erfrechtverklaring. Aangezien de Europese 

erfrechtverklaring een geheel nieuw regime instelt, is er bovendien veel nood aan toelichting 

en duiding, zowel in de wetenschap als in de rechtspraktijk. Ik wou reeds gedurende de looptijd 

van mijn doctoraal onderzoek een bijdrage kunnen leveren aan het debat, en heb daarom eerder 

al een aantal publicaties geschreven over de Erfrechtverordening en de Europese 

erfrechtverklaring.119 Deze werkwijze kadert in het beleid van de faculteit Rechtsgeleerdheid 

                                                 
119  In chronologische volgorde E. GOOSSENS en A.-L. VERBEKE, "De Europese Erfrechtverordening" in G. VAN 

CALSTER (ed.), Themis Internationaal Privaatrecht, 76, Brugge, die Keure, 2012, 105-135; E. GOOSSENS, 

"Pleidooi voor de veralgemeende invoering van de Europese erfrechtverklaring in het Belgisch recht", NFM 
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van de KU Leuven, dat doctorandi aanmoedigt om vooraf te publiceren over het onderwerp van 

het proefschrift, omdat dit de mogelijkheid tot feedback en review vergroot.120 

92. De kern van mijn onderzoek wou ik echter voorbehouden voor het proefschrift. Om die 

reden hadden mijn eerdere publicaties over dit onderwerp niet de eigenlijke onderzoeksvragen 

van dit proefschrift tot voorwerp, maar handelden zij veeleer over het globale regime van de 

Erfrechtverordening of over de meer procedurele aspecten van de Europese erfrechtverklaring. 

Sommige delen van die publicaties zijn echter wel relevant voor het proefschrift, en omgekeerd 

is ook uit het proefschrift geput bij het schrijven van die publicaties. In dergelijke gevallen 

herneemt het proefschrift soms tekst uit eerdere publicaties (minder dan 10% van de eindtekst), 

vanzelfsprekend steeds onder verwijzing naar de publicatie waaraan de tekst werd ontleend. Bij 

co-publicaties is dit enkel het geval met betrekking tot de tekstdelen die initieel van mijn hand 

waren. Deze werkwijze vermijdt tijdsverlies door louter stilistische en soms gekunstelde 

herformuleringen.  

HOOFDSTUK IV. ONDERZOEKSOPBOUW 

93. Het proefschrift bestaat uit drie delen. Deel I correspondeert niet rechtstreeks met een 

onderzoeksvraag, maar geldt als algemeen deel. Dit deel schetst de doelstelling, procedurele 

aspecten en inhoud van de Europese erfrechtverklaring vanuit een typologische analyse van de 

nationale erfrechtcertificaten (supra nr. 83-84). Op deze manier wordt eerst het bredere regime 

                                                 
2013, 204-213; E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De Erfrechtverordening" in B. ALLEMEERSCH en T. 

KRUGER (eds.), Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 117-136; E. 

GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De aanvaarding en tenuitvoerlegging van authentieke akten en gerechtelijke 

schikkingen krachtens de Erfrechtverordening" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), Handboek 

Europees burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 195-206; E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, 

"De procedurele aspecten van de Europese erfrechtverklaring" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), 

Handboek Europees burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 275-292; E. GOOSSENS, "De rol 

van de notaris bij de afgifte van de Europese erfrechtverklaring" in A.L. VERBEKE (ed.), Het Rector Roger 

Dillemans Instituut Familiaal Vermogensrecht, in Acta Falconis, Antwerpen, Intersentia, 2015, 93-103; E. 

GOOSSENS en J.L.D.J. MAASLAND, "De Europese erfrechtverordening: Nederlands-Belgische 

aandachtspunten", KWEP 2015, afl. 2, 8-14; E. GOOSSENS, "De afgifte van de Europese erfrechtverklaring: 

een draaiboek voor de notaris", Notamus 2015, afl. 1, 41-45; E. GOOSSENS, "De materieelrechtelijke 

implicaties van de Europese Erfrechtverordening", TEP 2015, 288-307; E. GOOSSENS, "De Europese 

Erfrechtverordening: krachtlijnen en knelpunten", RW 2015-16, 563-578 en P. WAUTELET en E. GOOSSENS, 

"Le certificat successoral européen – perspective belge", Contratto e impresa Europa 2015, te verschijnen. 
120  Zie http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/copy_of_informatie-voor-doctorandi/ 

herbruik-eerdere-publicaties. 
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van de Europese erfrechtverklaring toegelicht, wat toelaat om de onderzoeksvragen te situeren 

tegen de juiste achtergrond.  

94. Deel II behandelt de eerste onderzoeksvraag over de rechtsgevolgen van de Europese 

erfrechtverklaring. Dit deel is opgebouwd volgens de structuur van artikel 69 

Erfrechtverordening, dat de rechtsgevolgen van de erfrechtverklaring bevat. Achtereenvolgens 

komen de principiële gelding van de rechtsgevolgen (artikel 69, 1e lid), het vermoeden van 

juistheid waarmee het erfrechtcertificaat is bekleed (artikel 69, 2e lid), de derdenwerking 

(artikel 69, 3e en 4e lid) en de rechtsgevolgen op vlak van registerpubliciteit (artikel 69, 5e lid) 

aan bod. Met betrekking tot de rechtsgevolgen vervat in artikel 69, 1e-4e lid identificeert het 

onderzoek de conceptuele lacunes in de bestaande regeling en stelt het een invulling voor. Met 

betrekking tot de rechtsgevolgen in artikel 69, 5e lid ontwikkelt het onderzoek op inductieve 

wijze (supra nr. 89) een algemene theorie voor de registerpubliciteitsgevolgen van de Europese 

erfrechtverklaring. De analyse van de nationale erfrechtcertificaten geldt wederom als ijkpunt, 

enerzijds voor het in kaart brengen van de verschillende knelpunten en mogelijke oplossingen, 

en anderzijds voor het opbouwen en aftoetsen van de algemene theorie voor de 

registerpubliciteitswerking. 

95. Deel III betreft de tweede onderzoeksvraag en gaat in op de verhouding tussen de 

erfrechtcertificaten. Vooreerst wordt onderzocht welke krachtlijnen de Erfrechtverordening in 

dit verband uitzet. Daarna ligt de focus op de hypothese van de conflicterende 

erfrechtcertificaten, waarvoor het onderzoek een oplossing wil voorstellen. 
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DEEL I: DOELSTELLING, PROCEDURE EN INHOUD 

HOOFDSTUK I. DOELSTELLING 

AFDELING I. NATIONALE ERFRECHTCERTIFICATEN 

96. Een nationaal erfrechtcertificaat levert het bewijs van de erfrechtelijke hoedanigheid (supra 

nr. 51-56). De concrete inhoud van die erfrechtelijke hoedanigheid verschilt. Sommige 

nationale erfrechtcertificaten leveren het bewijs van de hoedanigheid van erfgerechtigde. De 

term ‘erfgerechtigde’ moet hier sensu lato worden begrepen als een titularis van een subjectief 

erfrecht.121 Andere nationale erfrechtcertificaten staven de hoedanigheid van beheerder of 

testamentuitvoerder, en dus van een beheersrecht. Tot slot zijn er ook nationale 

erfrechtcertificaten die beide doelstellingen combineren en derhalve het bewijs leveren van 

zowel de hoedanigheid van erfgerechtigde, als van beheerder of testamentuitvoerder. 

§1. Bewijs van de hoedanigheid van erfgerechtigde 

A. Algemeen 

97. De Franse acte de notoriété, de Belgische akte en het attest van erfopvolging en het 

Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss leveren bewijs van de hoedanigheid van 

erfgerechtigde.122 Bij de acte de notoriété en de akte en het attest van erfopvolging ligt die 

doelstelling in het verlengde van de klassieke acte de notoriété, respectievelijk de akte van 

bekendheid, die tegemoet kwamen aan een dergelijke behoefte vanuit de praktijk.123 Zo kan 

men de acte de notoriété en de akte en het attest van erfopvolging gebruiken om zijn 

erfrechtelijke aanspraken in de wettelijke devolutie te bewijzen, maar ook om als algemene 

legataris de afwezigheid van reservataire erfgenamen te laten vaststellen, zodat deze van 

rechtswege over het bezit beschikt en niet meer om de afgifte van zijn legaat moet vragen 

                                                 
121  Daarentegen verwijst de term ‘erfgerechtigde’ sensu stricto naar een titularis van een subjectief erfrecht die 

zijn erfrechtelijke aanspraken nog niet heeft opgenomen (in tegenstelling tot een erfgenaam), zie infra nr. 

104. 
122  Voor Frankrijk, zie de hoofding in de Code civil (‘Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier’) en artikel 

730-1, 1e lid CC: “La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, 

à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.” Voor België, zie artikel 1240bis, § 4, 1e lid BW: “Zowel de 

akte als het attest van erfopvolging vermelden op duidelijke wijze wie de erfgerechtigden zijn die aanspraak 

kunnen maken op de tegoeden van de overledene, met vermelding van volgende identificatiegegevens: naam, 

voornamen, plaats en datum van geboorte, adres en eventueel de datum van overlijden.” 
123  Cf. voor de Franse acte de notoriété F. TERRE, Y. LEQUETTE en S. GAUDEMET, Droit civil - Les successions, 

les libéralités, Parijs, Dalloz, 2013, 717 en voor de Belgische akte van bekendheid E. HOUYET, L'acte de 

notoriété in Répertoire notarial, III, Brussel, Larcier, 1986, 13, 19. 
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(artikel 1006 CC en BW).124 Bij het Einantwortungsbeschluss vloeit de doelstelling voort uit 

de systematiek van de gerechtelijke overgang van de nalatenschap. Hieronder worden de 

erfovergang naar Oostenrijks recht en de implicaties voor de doelstelling van het 

erfrechtcertificaat toegelicht. 

98. De overgang van de nalatenschapsgoederen op de erfgenamen geschiedt in Oostenrijk niet 

onmiddellijk, zoals het geval is bij het merendeel van de continentaal-Europese 

rechtsstelsels.125 De erfgenamen verwerven het bezit en de eigendom over de erfgoederen 

slechts krachtens een bijzondere, niet-contentieuze gerechtelijke procedure: de Einantwortung 

(§ 797 ABGB).126 Deze wordt van rechtswege ingeleid van zodra de rechter op de hoogte is 

gebracht van het openvallen van de nalatenschap.127 In de regel verneemt de rechter het 

overlijden van de burgerlijke stand, dat de overlijdensakte overmaakt.128 Indien een 

overlijdensakte of een andere authentieke akte niet voorhanden is, volstaat het dat het overlijden 

van de erflater op onbetwistbare wijze vaststaat.129 

99. Tussen het overlijden van de erflater en de overdracht van de nalatenschap aan de 

erfgenamen vormt de nalatenschap een afzonderlijke juridische entiteit met 

rechtspersoonlijkheid (‘hereditas iacens’ of ‘ruhender Nachlass’), die onder toezicht van de 

rechter is gesteld.130 Gedurende deze periode vindt het Verlassenschaftsverfahren plaats, een 

procedure tot afwikkeling van de nalatenschap waarin zowel de notaris als de rechter een aantal 

taken vervullen. In 2005 werd de rol van de notaris aanzienlijk versterkt en uitgebreid, waardoor 

                                                 
124  Voor Frankrijk: J. HERAIL, Acte de notoriété in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2009, 6. Voor België: 

G. VERSCHELDEN, "Bevrijdende betaling na overlijden: Commentaar bij de artikelen 1240bis en 1240ter 

BW", NFM 2010, 123.  
125  Y.-H. LELEU, La transmission de la succession en droit comparé, Antwerpen, Maklu, 1996, 26. 
126  § 797 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (hierna ABGB): “Niemand darf eine Erbschaft eigenmächtig in 

Besitz nehmen. Das Erbrecht muß vor Gericht verhandelt und von demselben die Einantwortung des 

Nachlasses, das ist, die Uebergabe in den rechtlichen Besitz, bewirket werden.” 
127  Zie hierover S. FERRARI en G.M. LIKAR-PEER, Erbrecht. Ein Handbuch für die Praxis, Wenen, Manz, 2007, 

440 en J. SCHILCHEGGER en K. GRUBER, Österreichisches Verlassenschaftsverfahren. Leitfaden für die 

Praxis, Wenen, LexisNexis, 2012, 1. 
128  S. FERRARI en G.M. LIKAR-PEER, Erbrecht. Ein Handbuch für die Praxis, Wenen, Manz, 2007, 443; F. 

HAUNSCHMIDT, "Österreich" in R. SÜΒ (ed.), Erbrecht in Europa, Angelbachtal, Zerb Verlag, 2015, 979 en 

J. SCHILCHEGGER en K. GRUBER, Österreichisches Verlassenschaftsverfahren. Leitfaden für die Praxis, 

Wenen, LexisNexis, 2012, 3, 49. 
129  § 143, 1e lid AußStrG: “Das Verlassenschaftsverfahren ist von Amts wegen einzuleiten, sobald ein Todesfall 

durch eine öffentliche Urkunde oder sonst auf unzweifelhafte Weise bekannt wird.” 
130  S. FERRARI en G.M. LIKAR-PEER, Erbrecht. Ein Handbuch für die Praxis, Wenen, Manz, 2007, 440. Zie ook 

B. VERSCHRAEGEN, "Österreich" in M. FERID, K. FIRSCHING, H. DÖRNER en R. HAUSMANN (eds.), 

Internationales erbrecht, 6, München, Verlag C. H. Beck, 2011, 129-130. 
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het merendeel van het Verlassenschaftsverfahren thans op de notaris steunt en hij in 

vergelijking met het vroegere regime relatief onafhankelijk van het gerecht kan opereren.131 Zo 

kan de notaris nu van rechtswege zijn bevoegdheden uitoefenen, terwijl hij vroeger een 

voorafgaand besluit vanwege de rechtbank behoefde.132 De notaris opereert in dit verband als 

een soort van mandataris van het gerecht (Gerichtskommissär).133 In die hoedanigheid komt de 

notaris tussen in twee verschillende fasen van het Verlassenschaftsverfahren: de 

voorbereidende fase of Vorverfahren en de eigenlijke Verlassenschaftsabhandlung. 

100.   Tijdens het Vorverfahren is een van de hoofdtaken van de notaris- Gerichtskommissär 

om de Todesfallaufnahme op te maken, die ertoe strekt om alle gegevens te verzamelen die 

noodzakelijk zijn voor de nalatenschapsoverdracht.134 Zo dient de notaris onder meer 

informatie over de decuius te preciseren, te onderzoeken of er een testament is, de wettelijke en 

testamentaire erfgerechtigden te identificeren en de nalatenschapsgoederen en -schulden op te 

lijsten (§ 145, 2e lid AußStrG).135 Daarnaast stelt de notaris nog een aantal andere 

                                                 
131  Zie onder meer S. FERRARI en G.M. LIKAR-PEER, Erbrecht. Ein Handbuch für die Praxis, Wenen, Manz, 

2007, 442; T. GORIANY, "Das neue Verlassenschaftsverfahren", NZ 2004, afl. 93 (onder titel B.1.b.) en J. 

SCHILCHEGGER en K. GRUBER, Österreichisches Verlassenschaftsverfahren. Leitfaden für die Praxis, 

Wenen, LexisNexis, 2012, 1. Ondanks de versterkte rol van de notaris, blijft de overgang van de nalatenschap 

essentieel een gerechtelijke procedure. Zo wordt de procedure opgestart door de overhandiging van de 

overlijdensakte aan de rechter, gebeurt de Erbantrittserklärung voor de rechter (infra nr. 101), is het de 

rechter die de daadwerkelijke Einantwortung uitvoert (infra nr. 102), zijn een aantal complexere taken 

voorbehouden voor de rechter en behoudt de rechter gedurende de hele procedure een toezichthoudende 

functie. Voor een schematisch overzicht van de verschillende bevoegdheden van de notaris en de rechter, zie 

J. SCHILCHEGGER en K. GRUBER, Österreichisches Verlassenschaftsverfahren. Leitfaden für die Praxis, 

Wenen, LexisNexis, 2012, 6. 
132  Dit impliceert onder meer dat de notaris reeds een aantal dringende handelingen kan stellen vooraleer de 

overlijdensakte aan de rechtbank is overhandigd, indien de situatie dit zou vereisen. J. SCHILCHEGGER en K. 

GRUBER, Österreichisches Verlassenschaftsverfahren. Leitfaden für die Praxis, Wenen, LexisNexis, 2012, 

3, 7, 49. 
133  Zie §§ 1-2 Gerichtskommissärsgesetz. 
134  § 145, 1e lid AußStrG: “Der Gerichtskommissär (§ 2 GKoärG) hat die Todesfallaufnahme zu errichten. Dazu 

hat er alle Umstände zu erheben, die für die Verlassenschaftsabhandlung und allfällige 

pflegschaftsgerichtliche Maßnahmen erforderlich sind.” Zie J. SCHILCHEGGER en K. GRUBER, 

Österreichisches Verlassenschaftsverfahren. Leitfaden für die Praxis, Wenen, LexisNexis, 2012, 51. 
135  § 145, 2e lid AußStrG bevat de volledige lijst verplichte vermeldingen bij de Todesfallaufnahme: “Die 

Todesfallaufnahme hat zu umfassen: 1. Vor- und Familiennamen, Familienstand, Staatsangehörigkeit, 

Beschäftigung, Tag und Ort der Geburt und des Todes des Verstorbenen, seinen letzten Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthaltsort und alle übrigen für die Zuständigkeit erheblichen Umstände; 2. das 

hinterlassene Vermögen samt Rechten und Verbindlichkeiten; 3. die Begräbniskosten und die Person, die sie 

allenfalls vorgestreckt hat; 4. die Urkunden über letztwillige Anordnungen (Testamente, Kodizille) und deren 

Widerruf, Vermächtnis-, Erb- und Pflichtteilsverträge, Erb- und Pflichtteilsverzichtsverträge und deren 

Aufhebung sowie den Vor- und Familiennamen und die Anschrift der Zeugen mündlicher letztwilliger 

Verfügungen; 5. Vor- und Familiennamen, Anschrift und Tag der Geburt der gesetzlichen und der auf Grund 

einer letztwilligen Verfügung berufenen Erben; 6. Vor- und Familiennamen, Anschrift und Tag der Geburt 

derjenigen, deren gesetzlicher Vertreter der Verstorbene war.” 
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voorbereidende handelingen die kaderen in de afwikkeling van de nalatenschap.136 Hij kan 

onder meer bewarende maatregelen treffen, zoals de verzegeling van bepaalde erfgoederen, 

indien het gevaar bestaat dat de nalatenschapsgoederen zouden worden weggemaakt.137  

101. Tijdens de eigenlijke Verlassenschaftsabhandlung is de voornaamste opdracht van de 

notaris het aanmanen van de erfgerechtigden om hun optierecht uit te oefenen (§ 157 

AußStrG).138 De erfgerechtigde kan ervoor kiezen de nalatenschap zuiver te aanvaarden, te 

aanvaarden onder voorwaarde van boedelbeschrijving of te verwerpen.139 Wanneer de 

erfgerechtigde de nalatenschap wenst te aanvaarden, dient hij een Erbantrittserklärung aan de 

rechter te overhandigen (§ 799 ABGB).140 Het is mogelijk dat er voor eenzelfde nalatenschap 

meerdere en tegenstrijdige Erbantrittserklärungen aan de rechter worden overhandigd. In dat 

geval bedeelt § 160 AußStrG aan de notaris-Gerichtskommissär een bemiddelende rol toe.141 

Hij zal trachten te bereiken dat de verscheidene erfgenamen elkaars erfrechtelijke aanspraken 

erkennen (‘Anerkennung des Erbrechts’).142 In sommige gevallen zal dit geen problemen 

stellen, zoals wanneer de erfgenamen elkaars aanspraken niet ontkennen, maar eenvoudigweg 

                                                 
136  Zie in het algemeen over de taken van de Gerichtskommissär T. GORIANY, "Das neue 

Verlassenschaftsverfahren", NZ 2004, afl. 93 (onder titel B.1.b). 
137  § 147 AußStrG: “(1) Besteht die Gefahr, dass Vermögensbestandteile der Verlassenschaftsabhandlung 

entzogen werden, oder sind die vermutlichen Erben, nahen Angehörigen oder Mitbewohner zur Verwahrung 

nicht fähig oder doch nicht bereit, so hat der Gerichtskommissär die Verlassenschaft auf geeignete Weise zu 

sichern. (2) Als Sicherungsmaßnahme kommt neben dem Versperren insbesondere die Versiegelung der 

Verlassenschaft oder ihre Verwahrung beim Gerichtskommissär oder einem Verwahrer in Betracht. […]” 
138  Zie § 157, 1e lid AußStrG: “Der Gerichtskommissär hat die nach der Aktenlage als Erben in Frage 

kommenden Personen nachweislich aufzufordern, zu erklären, ob und wie sie die Erbschaft antreten oder ob 

sie diese ausschlagen wollen. Die Aufforderung hat einen Hinweis auf die Rechtsfolgen des Abs. 3 und […] 

eine Belehrung über die Rechtsfolgen der Abgabe der unbedingten und bedingten Erbantrittserklärung sowie 

über die Möglichkeit der Antragstellung nach § 184 Abs. 3 zu enthalten.” Zie ook L. BITTNER, "Das neue 

Verlassenschaftsverfahren", JEV 2008, 117 en S. FERRARI en G.M. LIKAR-PEER, Erbrecht. Ein Handbuch 

für die Praxis, Wenen, Manz, 2007, 447-448. 
139  De erfgerechtigde kan aldus kiezen tussen een unbedingte Erbantrittserklärung, een bedingte 

Erbantrittserklärung en een Ausschlagung (§§ 800-809 ABGB). Zie hierover onder meer B. VERSCHRAEGEN, 

"Österreich" in M. FERID, K. FIRSCHING, H. DÖRNER en R. HAUSMANN (eds.), Internationales erbrecht, 6, 

München, Verlag C. H. Beck, 2011, 130-134. 
140  § 799 ABGB schrijft het volgende voor: “Wer eine Erbschaft in Besitz nehmen will, muß den Rechtstitel, ob 

sie ihm aus einer letzten Anordnung; aus einem gültigen Erbvertrage; oder aus dem Gesetze zufalle, dem 

Gerichte ausweisen, und sich ausdrücklich erklären, daß er die Erbschaft annehme.” 
141  § 160 AußStrG schrijft het volgende voor: “Stehen Erbantrittserklärungen im Widerspruch zu einander oder 

zu einer Erklärung der Finanzprokuratur (§ 184), so hat der Gerichtskommissär darauf hinzuwirken, dass 

das Erbrecht zwischen den Parteien anerkannt wird; gelingt dies nicht, so hat er den Akt dem Gericht 

vorzulegen.” 
142  Zie hierover uitgebreid B. METZLER, "Die Anerkennung des Erbrechts", ÖJZ 2006, 515 e.v. 
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niet van elkaars bestaan op de hoogte waren.143 Indien de notaris er evenwel niet in slaagt de 

erfgenamen elkaars erfrecht te laten erkennen, dient het gerecht zich over de verschillende 

erfrechtelijke claims uit te spreken. Het gerecht stelt dan het erfrecht van de rechtmatige 

erfgenamen vast en wijst de overige Erbantrittserklärungen af (§ 160 AußStrG).144 Hoewel een 

dergelijke geschilbeslechting in wezen het bestek van een niet-contentieuze procedure 

overschrijdt, vindt deze toch plaats binnen de context van het Verlassenschaftsverfahren.145 

102. Eenmaal de erfgenamen en hun respectieve erfdelen vaststaan, vindt de eigenlijke 

overdracht van de erfgoederen door het gerecht plaats via de Einantwortung.146 De erfgenamen 

nemen hun plaats als rechtsopvolgers van de erflater in en verkrijgen de nalatenschap, die 

hierdoor haar rechtspersoonlijkheid verliest.147 De rechter treft tevens alle maatregelen die 

vereist zijn om de afwikkeling van de nalatenschap af te ronden, zoals de opheffing van de 

gestelde zekerheden en de deblokkering van alle bankrekeningen van de erflater.148 De 

                                                 
143  FERRARI en LIKAR-PEER geven in dit verband het volgende voorbeeld. A, kind van de erflater, leeft in de 

veronderstelling dat hij de enige wettelijke erfgenaam van zijn vader is en geeft daarom een 

Erbantrittserklärung voor de gehele nalatenschap af. Plots duikt B op, een buitenechtelijke zoon van de 

erflater, die een Erbantrittserklärung afgeeft voor de helft van de nalatenschap. A is zich ervan bewust dat 

het zinloos is de erfrechtelijke aanspraken van B aan te vechten en erkent diens erfrecht over de helft van de 

nalatenschap. S. FERRARI en G.M. LIKAR-PEER, Erbrecht. Ein Handbuch für die Praxis, Wenen, Manz, 2007, 

464. 
144  Zie § 161, lid 1 AußStrG: “Das Gericht hat im Rahmen des Vorbringens der Parteien und ihrer Beweisanbote 

das Erbrecht der Berechtigten festzustellen und die übrigen Erbantrittserklärungen abzuweisen. Darüber 

kann mit gesondertem Beschluss (§ 36 Abs. 2) oder mit dem Einantwortungsbeschluss entschieden werden.” 
145  De integratie van deze zogenaamde ‘Entscheidung über das Erbrecht’ betreft een van de grootste 

vernieuwingen die de wetgevende hervorming van 2005 heeft doorgevoerd. Vóór 2005 verliet men in geval 

van tegenstrijdige Erbantrittserklärungen de niet-contentieuze procedure en diende men zijn erfrechtelijke 

aanspraken te bewijzen voor een andere rechtbank via de (contentieuze) weg van het procesrecht. Zie hierover 

onder meer R. FUCIK, "Grundfragen des neuen Außerstreitsgesetzes (Teil II). Eine erste Kuzeinführung", RZ 

2005, 26 e.v. (onder titel ‘2. Verlassenschaftsverfahren’); T. GORIANY, "Das neue 

Verlassenschaftsverfahren", NZ 2004, afl. 93 (onder titel B.2.a) en J. SCHILCHEGGER en K. GRUBER, 

Österreichisches Verlassenschaftsverfahren. Leitfaden für die Praxis, Wenen, LexisNexis, 2012, 112. 
146  Zie § 177 AußStrG: “Stehen die Erben und ihre Quoten fest und ist die Erfüllung der übrigen 

Voraussetzungen nachgewiesen, so hat das Gericht den Erben die Verlassenschaft einzuantworten (§ 797 

ABGB).” Zie verder R. WELSER en B. ZÖCHLING-JUD, Grundriss des bürgerlichen Rechts II: Schuldrecht 

Allgemeiner Teil, Schuldrecht Besonderer Teil, Erbrecht, Wenen, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchhandlung, 2015, 647. 
147  S. FERRARI en G.M. LIKAR-PEER, Erbrecht. Ein Handbuch für die Praxis, Wenen, Manz, 2007, 489 en B. 

VERSCHRAEGEN, "Österreich" in M. FERID, K. FIRSCHING, H. DÖRNER en R. HAUSMANN (eds.), 

Internationales erbrecht, 6, München, Verlag C. H. Beck, 2011, 134. 
148  J. SCHILCHEGGER en K. GRUBER, Österreichisches Verlassenschaftsverfahren. Leitfaden für die Praxis, 

Wenen, LexisNexis, 2012, 134-135. Zie ook B. VERSCHRAEGEN, "Österreich" in M. FERID, K. FIRSCHING, 

H. DÖRNER en R. HAUSMANN (eds.), Internationales erbrecht, 6, München, Verlag C. H. Beck, 2011, 135.  
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Einantwortung geschiedt door middel van een gerechtelijke beslissing: het 

Einantwortungsbeschluss. Met de Einantwortung is het Verlassenschaftsverfahren afgerond.  

103. Vanuit de systematiek van de erfovergang is het bijgevolg logisch dat het 

Einantwortungsbeschluss de hoedanigheid van erfgerechtigde aantoont. Het 

Einantwortungsbeschluss bevestigt immers de overdracht van de erfgoederen aan de erin 

vermelde erfgenamen, en levert in die zin het bewijs van de hoedanigheid van erfgenaam (cf. § 

178 AußStrG). 

B. Uitoefening van het optierecht 

104. Bij de nationale erfrechtcertificaten die het bewijs leveren van de hoedanigheid van 

erfgerechtigde, kan men zich bijkomend afvragen of de erfgerechtigde de nalatenschap 

voorafgaandelijk aan de afgifte van het erfrechtcertificaat reeds moet hebben aanvaard (al dan 

niet onder voorrecht van boedelbeschrijving). In dergelijk geval levert het nationaal 

erfrechtcertificaat strikt genomen niet het bewijs van de hoedanigheid van erfgerechtigde, maar 

wel van de hoedanigheid van erfgenaam. Het technische onderscheid tussen ‘erfgerechtigde’ 

sensu stricto en ‘erfgenaam’ bestaat immers in het al dan niet reeds opgenomen hebben van de 

erfrechtelijke aanspraken. Een erfgerechtigde beschikt over erfrechtelijke aanspraken ten 

aanzien van (een deel van) de nalatenschap, maar heeft zijn optierecht nog niet uitgeoefend, 

zodat het niet zeker is of hij zijn erfdeel ook effectief zal opnemen. Van zodra een 

erfgerechtigde besluit om zijn erfrechtelijk aandeel op te eisen en de nalatenschap aldus te 

aanvaarden, wordt hij een erfgenaam.149  

1. Een voorafgaandelijke uitoefening van het optierecht is vereist 

105. Bij het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss staat het vast dat alle erfgerechtigden de 

nalatenschap moeten hebben aanvaard vooraleer het erfrechtcertificaat wordt afgegeven. De 

gerechtelijke overdracht van de erfgoederen, zoals bekrachtigd door het 

Einantwortungsbeschluss, gebeurt immers enkel aan de aanvaardende erfgenamen. Daarom 

                                                 
149  Zie ook N. CARETTE en A.-L. VERBEKE, "Aanwijzing van erfgenamen als begunstigden van een 

levensverzekering" in A.-L. VERBEKE, J.M. SCHERPE, C. DECLERCK, T. HELMS en P. SENAEVE (eds.), 

Confronting the Frontiers of Family and Succession Law. Liber Amicorum Walter Pintens, I, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, 274 en R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Huwelijksstelsels - 

Erfrecht - Giften, Antwerpen, Intersentia, 2010, 267. 
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moeten alle erfgerechtigden als onderdeel van de gerechtelijke nalatenschapsafwikkeling hun 

optierecht uitoefenen (supra nr. 101). 

2. Een voorafgaandelijke uitoefening van het optierecht is onzeker 

106. Bij de Franse acte de notoriété en de Belgische akte en het attest van erfopvolging is het 

onduidelijk of de afgifte van het erfrechtcertificaat reeds de voorafgaandelijke aanvaarding van 

de nalatenschap impliceert. Het wettelijk regime van beide erfrechtcertificaten geeft op dit vlak 

tegenstrijdige signalen.  

107. Bij de acte de notoriété lijken twee voorschriften erop te wijzen dat de afgifte van het 

erfrechtcertificaat de voorafgaandelijke uitoefening van het optierecht veronderstelt. Ten eerste 

hanteert zowel de relevante subtitel in de Code civil als artikel 730-1, 1e lid CC de formulering 

‘la preuve de la qualité d'héritier’ om de doelstelling van de acte de notoriété aan te duiden.150 

Juridisch-technisch verwijst de term ‘héritier’ naar een erfgenaam; een erfgerechtigde wordt 

aangeduid met ‘successible’.151 Desondanks wordt ‘héritier’ soms generaliserend gebruikt voor 

erfgerechtigde, ongeacht of deze zijn optierecht reeds heeft uitgeoefend. Hetzelfde geldt 

overigens in het Belgische recht met betrekking tot de begrippen ‘erfgenaam’ en 

‘erfgerechtigde’.152 Het lijkt derhalve aangewezen om niet louter op grond van terminologie 

gevolgtrekkingen te maken over de uitoefening van het optierecht.  

108. Evenwel is er een tweede voorschrift dat eveneens de aanvaarding van de nalatenschap 

vóór de afgifte van de acte de notoriété lijkt te vereisen. Artikel 730-3 CC schrijft dat de acte 

de notoriété wordt geacht bewijs te leveren van de subjectieve erfrechten ‘in de verhouding dat 

deze in de akte zijn vermeld’ (‘dans la proportion qui s'y trouve indiquée’).153 Dit lijkt te 

veronderstellen dat de acte de notoriété de respectieve erfdelen moeten specifiëren, wat enkel 

                                                 
150  Artikel 730-1, 1e lid CC: “La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par 

un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.” 
151  M. GRIMALDI (ed.), Droit patrimonial de la famille 2015/2016, Parijs, Dalloz, 2014, 534 en F. TERRE, Y. 

LEQUETTE en S. GAUDEMET, Droit civil - Les successions, les libéralités, Parijs, Dalloz, 2013, 669. 
152  E.g. N. CARETTE en A.-L. VERBEKE, "Aanwijzing van erfgenamen als begunstigden van een 

levensverzekering" in A.-L. VERBEKE, J.M. SCHERPE, C. DECLERCK, T. HELMS en P. SENAEVE (eds.), 

Confronting the Frontiers of Family and Succession Law. Liber Amicorum Walter Pintens, I, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, 275; R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Huwelijksstelsels - 

Erfrecht - Giften, Antwerpen, Intersentia, 2010, 267 en G. VERSCHELDEN, "Bevrijdende betaling na 

overlijden: Commentaar bij de artikelen 1240bis en 1240ter BW", NFM 2010, 123. 
153   Artikel 730-3 CC: “L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut 

est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.” 
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mogelijk is wanneer alle erfgerechtigden hun optierecht hebben uitgeoefend (zie ook infra nr. 

263). Men zou deze zinsnede evenwel ook zo kunnen interpreteren, dat indien de acte de 

notoriété erfdelen vermeldt, de bewijskracht van de akte maar zover strekt als de respectieve 

erfdelen. De vermelding van de erfdelen is in die interpretatie een mogelijkheid, maar geen 

verplichting.154 

109. Langs de andere kant verschaft het wettelijk regime inzake de acte de notoriété ook een 

aantal indicaties tegen de voorafgaandelijke uitoefening van het optierecht. De acte de notoriété 

moet onder meer een verklaring bevatten van de rechthebbenden (‘des ayants droits’) dat zij 

aanspraken kunnen laten gelden tegenover de nalatenschap (‘qu’ ils ont vocation à receuillir la 

succession’; zie artikel 730-1, 3e lid CC).155 De gebruikte terminologie lijkt erop te wijzen dat 

de erfgerechtigden een verklaring moeten afleggen over hun loutere erfrechtelijke roeping, en 

niet over het feit of ze die roeping al dan niet hebben aanvaard. Dit wordt bevestigd in artikel 

730-2 CC, dat voorschrijft dat een dergelijke verklaring niet op zichzelf de aanvaarding van de 

nalatenschap impliceert.156 Hieruit kan men afleiden dat het mogelijk is om een acte de 

notoriété te bekomen zonder dat men de nalatenschap reeds heeft aanvaard.157 In dergelijk geval 

maakt de acte de notoriété best een voorbehoud voor de uitoefening van het optierecht.158 

110. Ook de wettelijke voorschriften inzake de Belgische akte en het attest van erfopvolging 

zijn niet eenduidig met betrekking tot de voorafgaandelijke uitoefening van het optierecht. 

Artikel 1240bis, § 4 BW schrijft voor dat het erfrechtcertificaat op duidelijke wijze moet 

vermelden wie de erfgerechtigden zijn die aanspraak kunnen maken op de tegoeden van de 

overledene.159 Naast het gebruik van de term erfgerechtigden, wijst de formulering ‘aanspraak 

                                                 
154  Zie ook M. GRIMALDI (ed.), Droit patrimonial de la famille 2015/2016, Parijs, Dalloz, 2014, 606-607. 
155  Artikel 730-1, 3e lid CC: “Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, 

qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du 

défunt.” 
156  Artikel 730-2 CC: “L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation 

de la succession.” 
157  Zie ook M. GRIMALDI (ed.), Droit patrimonial de la famille 2015/2016, Parijs, Dalloz, 2014, 606-607 en F. 

TERRE, Y. LEQUETTE en S. GAUDEMET, Droit civil - Les successions, les libéralités, Parijs, Dalloz, 2013, 

720. Impliciet J. CHARLIN en M. REDON, Acte de notoriété in Répertoire de droit de procédure civil, V°, 

Parijs, Dalloz, 2011, 8 en J.-F. PILLEBOUT, Fasc. 10: Successions - Des preuves de la qualité d'héritier - Acte 

de notoriété in Jurisclasseur Civil Code, Parijs, Lexisnexis, 2015, nr. 93. 
158  J. CHARLIN en M. REDON, Acte de notoriété in Répertoire de droit de procédure civil, V°, Parijs, Dalloz, 

2011, 8 en J.-F. PILLEBOUT, Fasc. 10: Successions - Des preuves de la qualité d'héritier - Acte de notoriété 

in Jurisclasseur Civil Code, Parijs, Lexisnexis, 2015, nr. 93. 
159  Artikel 1240bis, § 4, 1e lid BW: “Zowel de akte als het attest van erfopvolging vermelden op duidelijke wijze 

wie de erfgerechtigden zijn die aanspraak kunnen maken op de tegoeden van de overledene, met vermelding 
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kunnen maken’ er tevens op dat de personen vermeld in de akte en het attest van erfopvolging 

hun erfrechtelijke aanspraken nog niet effectief moeten hebben opgenomen. Daarentegen 

spreekt artikel 1240bis, § 5 BW van ‘erfgenamen’, en niet van erfgerechtigden.160 De rechtsleer 

is het er echter over eens dat het het gebruik van de term ‘erfgenamen’ in dit laatste geval foutief 

is en dat de akte en het attest van erfopvolging wel degelijk de hoedanigheid van erfgerechtigde 

bewijzen.161 

111. De tekstanalyse van artikel 730-1 tot en met 730-5 CC en van artikel 1240bis BW wijzen 

veeleer op een erfrechtcertificaat als bewijs van zuivere erfgerechtigdheid, en niet van 

erfgenaamschap. In die optiek is het niet noodzakelijk dat een erfgerechtigde de nalatenschap 

reeds heeft aanvaard voorafgaandelijk aan de afgifte van het erfrechtcertificaat, noch geldt de 

aanvraag of afgifte van het erfrechtcertificaat op zich als aanvaarding van de nalatenschap. 

Uiteraard kan de aanvaarding van de nalatenschap wel blijken uit de begeleidende 

omstandigheden of uit de manier waarop het erfrechtcertificaat wordt aangewend.162  

112. Deze benadering strookt ook met de systematiek van de erfovergang naar Frans en 

Belgisch recht.163 Bij het openvallen van de nalatenschap verkrijgen de erfgerechtigden een 

recht op eigendom (het optierecht).164 De aanvaarding of verwerping van de nalatenschap werkt 

                                                 
van volgende identificatiegegevens: naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, adres en eventueel de 

datum van overlijden.” 
160  Artikel 1240bis, § 5 BW: “De notaris, de ontvanger van het successiekantoor of de door de Koning bij 

toepassing van paragraaf 1, derde lid, aangewezen dienst kunnen elke aflevering van een akte of een attest 

van erfopvolging weigeren indien zij aan de hand van de door de verzoekende belanghebbende voorgelegde 

stukken, de gedane verklaringen en de verrichte opzoekingen, niet met zekerheid de erfgenamen kunnen 

aanwijzen.” 
161  C. AERTS, "Deblokkering van rekeningen na overlijden. Commentaar op de wetten van 6 mei 2009 en 28 juni 

2009", T. Fam. 2010, 21-22; H. CASIER, "Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen: beweringen op 

civielrechtelijk gebied", Notariaat 2009, afl. 11, 2 en G. VERSCHELDEN, "Bevrijdende betaling na overlijden: 

Commentaar bij de artikelen 1240bis en 1240ter BW", NFM 2010, 123. 
162  C. JUBAULT, Droit civil - Les successions, les libéralités, Parijs, Montchrestien, 2010, 135; J.-F. PILLEBOUT, 

Fasc. 10: Successions - Des preuves de la qualité d'héritier - Acte de notoriété in Jurisclasseur Civil Code, 

Parijs, Lexisnexis, 2015, nr. 71 en P. VOIRIN en G. GOUBEAUX, Droit civil. Tome 2 : régimes matrimoniaux, 

successions, libéralités, Parijs, LGDJ, 2010, 205. 
163  In die zin voor de acte de notoriété C. JUBAULT, Droit civil - Les successions, les libéralités, Parijs, 

Montchrestien, 2010, 85 en F. TERRE, Y. LEQUETTE en S. GAUDEMET, Droit civil - Les successions, les 

libéralités, Parijs, Dalloz, 2013, 715 e.v. (die de acte de notoriété onder de titel van de saisine behandelen). 
164  Frankrijk: e.g. N. JOUBERT en H. BOSSE-PLATIERE, "Le certificat successoral européen: des éclaircies 

attendues" in H. BOSSE-PLATIERE, N. DAMAS en Y. DEREU (eds.), L'avenir européen du droit des successions 

internationales, Parijs, LexisNexis, 2011, 72; C. JUBAULT, Droit civil - Les successions, les libéralités, Parijs, 

Montchrestien, 2010, 25-26, 611 en M. GRIMALDI (ed.), Droit patrimonial de la famille 2015/2016, Parijs, 

Dalloz, 2014, 534. België: e.g. R. BARBAIX en A.L. VERBEKE, Beginselen erfrecht, Brugge, die Keure, 2013, 

58; P. DELNOY, Les liberalités et les successions, Brussel, Larcier, 2013, 180-181, 334-335; H. DE PAGE en 

R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 392-394; 
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retroactief terug tot aan het openvallen van de nalatenschap.165 Aldus ontstaat er een feitelijke 

lacune tussen het openvallen van de nalatenschap en de uitoefening van het optierecht, waarin 

vaak reeds daden tegenover de nalatenschap moeten worden gesteld. Aangezien het Franse en 

het Belgische recht lange termijnen kennen voor de uitoefening van het optierecht – 

respectievelijk tien166 en dertig jaar167 – kan deze feitelijke lacune lange tijd blijven bestaan 

(nuancerend infra nr. 144). Om deze lacune te overbruggen, heeft de wetgever voorzien in de 

juridische fictie van de saisine. De saisine kent een voorlopig bezitsrecht toe aan bepaalde 

erfgerechtigden ten behoeve van de bewaring en het tijdelijk beheer van de 

nalatenschapsgoederen.168 Ook erfgerechtigden die wel de saisine hebben maar de nalatenschap 

(nog) niet hebben aanvaard, kunnen zich derhalve genoodzaakt voelen hun hoedanigheid en 

bijbehorende bevoegdheden tegenover derden te bewijzen. Zo kan een saisinehouder geld 

willen afhalen van de rekening van de erflater om diens begrafeniskosten te kunnen betalen, 

zonder dat hij de nalatenschap wil aanvaarden. De acte de notoriété en de akte en het attest van 

erfopvolging zouden in dat geval het bewijs van erfgerechtigdheid en de bijbehorende 

(saisine)prerogatieven kunnen leveren.  

113.  De link tussen de saisine en het erfrechtcertificaat vindt voor de akte en het attest van 

erfopvolging ook steun in de ratio legis van artikel 1240bis BW. Vóór de invoering van artikel 

1240bis BW weigerden financiële instellingen doorgaans om de tegoeden vrij te geven bij de 

                                                 
W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 1049-1050. 
165  Frankrijk: artikel 776 en 805 CC. België: artikel 777 en 785 BW. 
166  Het Franse artikel 780 CC schrijft een termijn van tien jaar voor om de nalatenschap te aanvaarden (al dan 

niet onder voorwaarden) of te verwerpen. Na afloop van deze termijn wordt de erfgerechtigde geacht te 

hebben verworpen. Zie artikel 780, 1e en 2e lid CC: “La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de 

l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.” 
167  Het Belgische artikel 789 BW verklaart het optierecht verjaard na afloop van een termijn van dertig jaar (“Het 

recht om een nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen verjaart door verloop van de tijd die voor de 

langste verjaring van onroerende rechten is vereist.”). Wanneer deze termijn is verstreken, wordt de 

erfgerechtigde geacht de nalatenschap te hebben verworpen. Zie J. DU MONGH, "Commentaar bij art. 789 

BW" in M. COENE, J. DU MONGH en N. GEELHAND (eds.), Erfenissen, schenkingen en testamenten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer Mechelen, Kluwer, 1998, 7-8 en 

W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 1053. 
168  Frankrijk: e.g. M. GRIMALDI (ed.), Droit patrimonial de la famille 2015/2016, Parijs, Dalloz, 2014, 580-581 

en F. TERRE, Y. LEQUETTE en S. GAUDEMET, Droit civil - Les successions, les libéralités, Parijs, Dalloz, 

2013, 706-707. België: e.g. R. BARBAIX en A.L. VERBEKE, Beginselen erfrecht, Brugge, die Keure, 2013, 

55; R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften, 

Antwerpen, Intersentia, 2010, 329 en W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, 

Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1040-1041. 
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enkele voorlegging van een akte van bekendheid (zie ook supra nr. 74). Artikel 1240 BW 

bepaalt immers dat een betaling, te goeder trouw gedaan aan iemand die in het bezit is van de 

schuldvordering, geldig is, al wordt ook de bezitter naderhand uit dat bezit ontzet. A contrario 

werkt een betaling gedaan aan iemand die niet in het bezit is van de schuldvordering niet 

bevrijdend, waardoor banken zeer omzichtig omsprongen met betalingen aan erfgerechtigden. 

Artikel 1240bis BW en de akte en het attest van erfopvolging zijn ontwikkeld om aan deze 

problematiek tegemoet te komen. Het Burgerlijk Wetboek gaat in artikel 1240 uit van het bezit 

van de schuldvordering, en niet de eigendom.169 Overeenkomstig kan men veronderstellen dat 

ook de akte en het attest van erfopvolging ertoe strekken om de aanspraken van de bezithouders 

– inclusief de titularissen van de saisine – van de schuldvordering aan te tonen.170 

§2. Bewijs van de hoedanigheid van beheerder of testamentuitvoerder 

A. Algemeen 

114. De grant of representation uit Engeland en Wales strekt er als enige referentiecertificaat 

uitsluitend toe de hoedanigheid van beheerder of testamentuitvoerder te staven. Er bestaat geen 

gelijkaardig instrument voor het bewijs van de hoedanigheid van erfgerechtigde in dit 

rechtsstelsel.171 Dit conceptueel verschil met de overige referentiecertificaten wordt verklaard 

door de eigenheid van het Anglo-Amerikaanse systeem inzake de overgang van de 

nalatenschap.  

115. Alle continentaal-Europese rechtsstelsels kennen een overgang van de nalatenschap 

zonder tussenpersoon. Dit impliceert dat de eigendom van de erfgoederen na het overlijden van 

de decuius rechtstreeks overgaat op diens erfgenamen. In Anglo-Amerikaanse rechtsstelsels 

daarentegen, verkrijgen de erfgenamen de eigendom over de erfgoederen slechts op 

                                                 
169  Over de notie ‘bezit’ in het kader van artikel 1240 BW, zie R. DEKKERS, A. VERBEKE, N. CARETTE en K. 

VANHOVE, Handboek burgerlijk recht, III, Verbintenissen - Bewijsleer - Gebruikelijke contracten, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 320-321; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Les 

obligations, Brussel, Bruylant, 1967, 431-433 en H. PELGROMS, "Fiscale en sociale notificaties bij akte of 

attest van erfopvolging: enkele aandachtspunten en concrete vragen", TEP 2013, 24. 
170  Impliciet H. PELGROMS, "Fiscale en sociale notificaties bij akte of attest van erfopvolging: enkele 

aandachtspunten en concrete vragen", TEP 2013, 24-25 en G. VERSCHELDEN, "Bevrijdende betaling na 

overlijden: Commentaar bij de artikelen 1240bis en 1240ter BW", NFM 2010, 114. 
171  Het behoort tot de taak van de beheerder of de testamentuitvoerder om de erfgerechtigden te identificeren. 

Er bestaat evenwel geen vast instrument of document dat de erfgerechtigden kunnen gebruiken om hun 

identiteit kenbaar te maken. Zie over de identificatie van de erfgerechtigden onder meer R. KERRIDGE, Parry 

and Kerridge: The Law of Succession, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 570 e.v. 
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onrechtstreekse wijze.172 In een eerste fase wordt de nalatenschap overgedragen op een 

tussenpersoon, de personal representative. De personal representative staat in voor de 

vereffening (administration) van de nalatenschap. Hij verzamelt en beheert de goederen van de 

erflater, zuivert de schulden aan en betaalt de belastingen. In een tweede fase verdeelt hij het 

netto-actief over de wettelijke of testamentaire erfgenamen.173 De erfgenamen moeten derhalve 

het einde van de vereffening afwachten om de eigendom over de nalatenschap te verkrijgen.  

116. Belangrijk is dat de personal representative in het kader van de administration effectief 

het eigendomsrecht over de erfgoederen uitoefent.174 De personal representative is dan ook 

geen lasthebber van de decuius. Hij handelt niet volgens de voorwaarden van een mandaat 

verleend door de erflater, maar verkrijgt zijn bevoegdheden rechtstreeks van de wet.175  

117. Opdat de personal representative de vereffening van de nalatenschap zou kunnen 

aanvatten, moet hij het erfrechtcertificaat grant of representation verkrijgen van de rechter.176 

Dit proces wordt aangeduid met de term probate.177 Er zijn twee soorten van probate 

procedure.178 Indien er geen geschil rijst inzake de toekenning van de grant, spreekt men van 

non-contentious business. De rechter zal dan een grant in common form toekennen. Indien er 

evenwel een betwisting ontstaat, bijvoorbeeld over de rechtsgeldigheid van het testament, is er 

                                                 
172  Deze toelichting gaat uit van de typologie ontwikkeld door Y.-H. LELEU, La transmission de la succession 

en droit comparé, Antwerpen, Maklu, 1996, 25, 205.  
173  Zie Section 25, onder a) Administration of Estates Act 1925 (“The personal representative of a deceased 

person shall be under a duty to (a) collect and get in the real and personal estate of the deceased and 

administer it according to law”) en G. MILLER, International Aspects of Succession, Aldershot, Ashgate 

Publishing Company, 2000, 54; R. KERRIDGE, Parry and Kerridge: The Law of Succession, Londen, Sweet 

and Maxwell, 2009, 473 e.v. en C. SAWYER en M. SPERO, Succession, Wills and Probate, Abingdon, 

Routledge, 2015, 223. 
174   G. MILLER, International Aspects of Succession, Aldershot, Ashgate Publishing Company, 2000, 2. 
175  C.H. SHERRIN, R.F.D. BARLOW, R.A. WALLINGTON, S.L. MEADWAY, et al., Williams on Wills, Londen, 

Butterworths, 2002, 226. 
176  Een grant is evenwel niet noodzakelijk indien de waarde van de nalatenschap minder dan £ 5000 bedraagt 

(Administration of Estates (Small Payments) Act 1965). Zie R. KERRIDGE, Parry and Kerridge: The Law of 

Succession, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 436. 
177  Zie C.V. MARGRAVE-JONES, Mellows: The Law of Succession, Londen, Butterworths, 1993, 272 en J.G. ROSS 

MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and Probate, 

Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 10. Zie ook A.-L. VERBEKE en Y.-H. LELEU, "Harmonization of the Law 

of Succession in Europe" in A. HARTKAMP, M. HESSELINK, E. HONDIUS, C. MAK en C.E. DU PERRON (eds.), 

Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, 465.  
178  Hierover J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, 

Administrators and Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 328-329 e.v. (voor non-contentious business) 

en 509 e.v. (voor contentious probate business). Zie ook A. BORKOWSKI, Textbook on Succession, Londen, 

Blackstone Press Limited, 1997, 321-322 en C. SAWYER en M. SPERO, Succession, Wills and Probate, 

Abingdon, Routledge, 2015, 239. 
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sprake van contentious probate business, waarbij de rechter een grant in solemn form zal 

verlenen. De grote meerderheid van alle probate business is niet-contentieus.179 Aangezien het 

onderzoek louter niet-contentieuze bewijsinstrumenten van erfrechtelijke hoedanigheid 

behandelt (supra nr. 58), wordt vanaf hier enkel ingegaan op de non-contentious probate 

business. 

118. De doelstelling van de grant of representation volgt derhalve uit de systematiek van de 

erfovergang in Engeland en Wales. Het is immers de personal representative die instaat voor 

de vereffening en afwikkeling van de nalatenschap, en niet de erfgerechtigden zelf. In die zin 

ervaart de personal representative meer dan de erfgerechtigden de noodzaak om tegenover 

derden zijn rechtspositie te kunnen staven. 

B. Beheerder versus testamentuitvoerder 

1. Aanstelling 

119. Overeenkomstig het recht van Engeland en Wales wordt een personal representative 

hetzij rechtstreeks door de erflater aangesteld in zijn testament (testamentuitvoerder of 

‘executor’), hetzij bij gebreke aan een testamentaire aanstelling door de rechter (beheerder of 

‘administrator’). Het onderscheid tussen een executor en een administrator betreft 

hoofdzakelijk de wijze van aanstelling; hun functie en bevoegdheden zijn nagenoeg identiek.180 

120. De executor wordt bij voorkeur expliciet en als dusdanig in het testament aangeduid. De 

bepalingen van het testament kunnen evenwel tevens blijk geven van een impliciete aanstelling. 

In dat geval spreekt men van een executor according to the tenor (of the will) – een executor 

volgens de strekking van het testament.181 Zo zal een dergelijke impliciete aanstelling onder 

meer blijken uit de testamentaire bepaling die aan een bepaalde persoon opdraagt om de 

schulden van de nalatenschap te voldoen, of die aan een welomschreven iemand het beheer van 

                                                 
179  C.V. MARGRAVE-JONES, Mellows: The Law of Succession, Londen, Butterworths, 1993, 272 en J.G. ROSS 

MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and Probate, 

Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 329. 
180  Section 21 Administration of Estates Act (‘Rights and liabilities of administrator’): “Every person to whom 

administration of the real and personal estate of a deceased person is granted, shall, subject to the limitations 

contained in the grant, have the same rights and liabilities and be accountable in like manner as if he were 

the executor of the deceased.” Zie ook J. DENKER, "England and Wales" in D. HAYTON (ed.), European 

Succession Laws, Bristol, Jordan Publishing Ltd, 2002, 82. 
181  A. BORKOWSKI, Textbook on Succession, Londen, Blackstone Press Limited, 1997, 316. 
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de erfgoederen toekent.182 Ook professionele instanties, zoals advocaten of banken, kunnen 

onder voorwaarden de taak van executor vervullen.183 De rechter behoudt evenwel de 

mogelijkheid om in bijzondere gevallen af te wijken van de keuze van de testator en een andere 

executor aan te stellen.184 

121. De aanduiding van de executor kan geschieden hetzij zonder enige beperking (absolute), 

hetzij voorwaardelijk (qualified). Zo kan de erflater zijn weduwe aanwijzen als executor voor 

de tijd dat ze zijn weduwe blijft,185 of zijn zoon mits deze de leeftijd van 25 jaar reeds bereikt 

heeft, of kan hij een executor enkel bevoegdheden toekennen met betrekking tot de aan hem 

gelegateerde goederen.186 In dergelijke gevallen is het aangewezen om meer dan één executor 

in een testament op te nemen. De testator kan er tevens voor opteren om executors in 

ondergeschikte orde aan te duiden, voor het geval de primaire executor zijn taken niet meer kan 

of mag uitvoeren (substituted executor).187  

122. Bij gebreke aan een rechtsgeldig aangestelde executor, zal de rechter de administration 

van de erfgoederen toewijzen aan een administrator.188 Dit is voornamelijk het geval in twee 

hypotheses, met name wanneer de nalatenschap ab intestato vererft en wanneer het testament 

geen executor bevat.189 

123. Indien de vererving van de nalatenschap ab intestato geschiedt, stelt de rechtbank een 

administrator aan conform de volgorde bepaald in de wet. Bij voorkeur wordt de langstlevende 

echtgenoot belast met de administration van de erfgoederen, trapsgewijs gevolgd door de 

                                                 
182  Zie verder J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, 

Administrators and Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 96-98. 
183  C.V. MARGRAVE-JONES, Mellows: The Law of Succession, Londen, Butterworths, 1993, 256-257 en C. 

SAWYER en M. SPERO, Succession, Wills and Probate, Abingdon, Routledge, 2015, 227, 236. 
184  Section 116, 1e lid Senior Courts Act 1981: “If by reason of any special circumstances it appears to the High 

Court to be necessary or expedient to appoint as administrator some person other than the person who, but 

for this section, would in accordance with probate rules have been entitled to the grant, the court may in its 

discretion appoint as administrator such person as it thinks expedient.” 
185  C.H. SHERRIN, R.F.D. BARLOW, R.A. WALLINGTON, S.L. MEADWAY, et al., Williams on Wills, Londen, 

Butterworths, 2002, 227. 
186  R. KERRIDGE, Parry and Kerridge: The Law of Succession, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 400. 
187  J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and 

Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 99. 
188  A. BORKOWSKI, Textbook on Succession, Londen, Blackstone Press Limited, 1997, 314. 
189  Voor een overzicht van de situaties waarin een administrator zal worden aangesteld, zie J.G. ROSS MARTYN 

en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and Probate, Londen, 

Sweet & Maxwell, 2013, 278. 
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kinderen, ouders, broers en zussen, verdere verwanten en ten slotte de staat.190 Een kandidaat-

administrator zal slechts een grant kunnen bekomen indien niemand die hem in de rangorde 

voorafgaat in aanmerking komt (‘clearing off’).191 Indien niemand uit de rangorde in 

aanmerking komt, kunnen ook schuldeisers een grant aanvragen.192 Net zoals bij executors kan 

de rechter afwijken van de wettelijke volgorde.193  

124. Indien er wel een testament voorhanden is maar hierin geen executor werd aangeduid, 

voorziet de wet tevens in een cascadesysteem van administrators, dat weliswaar anders is 

ingevuld dan bij de intestaatsvererving. Er wordt met name de voorkeur gegeven aan personen 

die reeds in het testament vermeld zijn, zoals de legatarissen.194 Ook hier is in beginsel een 

‘clearing off’ van eenieder die volgens de rangorde prioriteit geniet, vereist, vooraleer de 

kandidaat-administrator zijn mandaat kan opnemen.  

125. Voor het overige kennen ook de regels inzake de aanstelling van de executor en de 

administrator veel parallellen. In principe kan eenieder door de testator worden aangesteld als 

executor, maar probate zal niet worden toegestaan aan een minderjarige of aan iemand die 

                                                 
190  Sec. 22 Non-Contentious Probate Rules 1987: “(1) Where the deceased died on or after 1 January 1926, 

wholly intestate, the person or persons having a beneficial interest in the estate shall be entitled to a grant 

of administration in the following classes in order of priority, namely (a) the surviving husband or wife; (b) 

the children of the deceased and the issue of any deceased child who died before the deceased; (c) the father 

and mother of the deceased; (d) brothers and sisters of the whole blood and the issue of any deceased brother 

or sister of the whole blood who died before the deceased; (e) brothers and sisters of the half blood and the 

issue of any deceased brother or sister of the half blood who died before the deceased; (f) grandparents; (g) 

uncles and aunts of the whole blood and the issue of any deceased uncle or aunt of the whole blood who died 

before the deceased; (h) uncles and aunts of the half blood and the issue of any deceased uncle or aunt of the 

half blood who died before the deceased. (2) In default of any person having a beneficial interest in the estate, 

the Treasury Solicitor shall be entitled to a grant if he claims bona vacantia on behalf of the Crown.” 
191  C. SAWYER en M. SPERO, Succession, Wills and Probate, Abingdon, Routledge, 2015, 239. 
192  Sec. 22, 3e lid Non-Contentious Probate Rules 1987: “If all persons entitled to a grant under the foregoing 

provisions of this rule have been cleared off, a grant may be made to a creditor of the deceased or to any 

person who, notwithstanding that he has no immediate beneficial interest in the estate, may have a beneficial 

interest in the event of an accretion thereto.” 
193  Sec. 116, 1e lid Senior Courts Act 1981. Cf. supra nr. 120. 
194  Sec. 20 Non-Contentious Probate Rules 1987: “Where the deceased died on or after 1 January 1926 the 

person or persons entitled to a grant in respect of a will shall be determined in accordance with the following 

order of priority, namely (a) the executor […]; (b) any residuary legatee or devisee holding in trust for any 

other person; (c) any other residuary legatee or devisee (including one for life) or where the residue is not 

wholly disposed of by the will, any person entitled to share in the undisposed of residue […]; (d) the personal 

representative of any residuary legatee or devisee […], or of any person entitled to share in any residue not 

disposed of by the will; (e) any other legatee or devisee (including one for life or one holding in trust for any 

other person) or any creditor of the deceased […]; (f) the personal representative of any other legatee or 

devisee (but not one for life or one holding in trust for any other person) or of any creditor of the deceased.” 
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fysiek of psychisch niet in staat is zijn goederen te beheren.195 Hetzelfde geldt overeenkomstig 

voor administrators.196 Verder kunnen maximaal vier personen optreden als personal 

representative.197 Weliswaar kan de erflater een ongelimiteerd aantal executors aanstellen in 

zijn testament, maar de rechtbank zal de eigenlijke beheersbevoegdheid over de nalatenschap 

slechts valideren voor maximaal vier executors.198 Daarnaast kan niemand worden gedwongen 

om als personal representative op te treden. Eenieder die tot executor of administrator is 

benoemd, is vrij om dit mandaat te aanvaarden dan wel te verwerpen.199  

2. Implicaties voor het erfrechtcertificaat 

126. De tweedeling tussen testamentuitvoerder en beheerder zet zich ook door bij de grant 

of representation: de executor zal een grant of probate aanvragen, terwijl de administrator een 

grant of letters of administration behoeft. Met betrekking tot deze laatste grant kan een 

bijkomend onderscheid worden gemaakt. Bij intestaatsvererving verkrijgt de administrator zijn 

titel door de toekenning van een grant of ‘simple’ administration. Indien er een testament 

voorhanden is, ontleent de administrator zijn titel en bevoegdheden aan de grant of (letters of) 

administration with the will annexed.200 

127. Een belangrijk onderscheid tussen de grant of probate en de grant of letters of 

administration, betreft het declaratief dan wel constitutief karakter ervan voor de titel en 

bevoegdheden van de personal representative. De grant of probate heeft een declaratief 

karakter. De executor ontleent zijn titel en prerogatieven immers rechtstreeks aan de bepalingen 

van het testament.201 Bij het overlijden van de erflater gaat de eigendom van de erfgoederen 

dan ook onmiddellijk over op de executor. Daarentegen ontstaan de titel en bevoegdheden van 

                                                 
195  A. BORKOWSKI, Textbook on Succession, Londen, Blackstone Press Limited, 1997, 310. 
196  J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and 

Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 279. 
197  Section 114, 1e lid Senior Courts Act 1981 (vóór 2009 gekend als de Supreme Court Act 1981): “Probate or 

administration shall not be granted by the High Court to more than four persons in respect of the same part 

of the estate of a deceased person.” 
198  A. BORKOWSKI, Textbook on Succession, Londen, Blackstone Press Limited, 1997, 310 en C.H. SHERRIN, 

R.F.D. BARLOW, R.A. WALLINGTON, S.L. MEADWAY, et al., Williams on Wills, Londen, Butterworths, 2002, 

225-226. 
199  R. KERRIDGE, Parry and Kerridge: The Law of Succession, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 407, 418. 
200  J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and 

Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 49-50. 
201  J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and 

Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 56. 
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de administrator slechts bij het afleveren van de grant.202 Aldus is de grant of letters of 

administration constitutief van aard.203 De administrator verwerft de eigendom over de 

erfgoederen slechts op het ogenblik dat de grant wordt afgegeven, waardoor er een 

eigendomshiaat ontstaat tussen het tijdstip van overlijden van de erflater en van afgifte van de 

grant. Gedurende deze tijdspanne worden de nalatenschapsgoederen overgedragen aan de 

Public Trustee, een overheidsorgaan.204 

128. Het verschillend karakter van de grant of probate en de grant of letters of administration 

heeft gevolgen voor de rechtsgeldigheid van handelingen gesteld door de personal 

representative vóór de afgifte van de grant. Immers kan een executor in theorie reeds vanaf het 

overlijden van de erflater – en dus vóór de afgifte van de grant – alle handelingen stellen die 

inherent zijn aan zijn opdracht als personal representative.205 Een uitzondering wordt gemaakt 

voor de handelingen die expliciet de voorlegging van een grant vereisen.206 Daarentegen kan 

de kandidaat-administrator in beginsel niet handelen in de hoedanigheid van administrator 

vooraleer hij de grant of letters of administration heeft verkregen; hij is dan immers nog geen 

eigenaar van de erfgoederen.207 

129. Het theoretische onderscheid tussen de declaratieve grant of probate en de constitutieve 

grant of letters of administration moet echter worden genuanceerd. Enerzijds zal de executor 

zijn handelingsmarge vóór de afgifte van de grant in de praktijk danig beperkt zien door de 

onwilligheid van derden om te handelen met een executor zonder grant.208 De personal 

representative kan zijn hoedanigheid en bevoegdheden immers maar bewijzen middels een 

grant, en deelname aan het rechtsverkeer zal hem doorgaans worden ontzegd indien hij geen 

                                                 
202  J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and 

Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 62. 
203  Cf. R. KERRIDGE, Parry and Kerridge: The Law of Succession, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 429: “A 

grant of probate confirms the authority of an executor, whereas a grant of letters of administration confers 

authority on an administrator.” Zie ook C. SAWYER en M. SPERO, Succession, Wills and Probate, Abingdon, 

Routledge, 2015, 226. 
204  Sec. 9, 1e lid Administration of Estates Act 1925: “Where a person dies intestate, his real and personal estate 

shall vest in the Public Trustee until the grant of administration.” 
205  C. SAWYER en M. SPERO, Succession, Wills and Probate, Abingdon, Routledge, 2015, 224. 
206  Zo kan hij niet optreden in een rechtszaak in de hoedanigheid van executor. Zie hierover R. KERRIDGE, Parry 

and Kerridge: The Law of Succession, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 433 en C.V. MARGRAVE-JONES, 

Mellows: The Law of Succession, Londen, Butterworths, 1993, 363-365. 
207  A. BORKOWSKI, Textbook on Succession, Londen, Blackstone Press Limited, 1997, 317 en C. SAWYER en M. 

SPERO, Succession, Wills and Probate, Abingdon, Routledge, 2015, 224.  
208  Cf. A. BORKOWSKI, Textbook on Succession, Londen, Blackstone Press Limited, 1997, 317.  
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grant kan voorleggen. Zo kan een executor in theorie reeds vóór de afgifte van de grant een 

nalatenschapsgoed verkopen en de verkoopprijs in ontvangst nemen, maar kan een potentiële 

koper niet verplicht worden om de verkoopprijs ook daadwerkelijk te betalen vooraleer de titel 

van de executor is bewezen, wat geschiedt door middel van de grant.209 Ook banken zullen in 

de praktijk slechts overgaan tot de vrijgave van de banktegoeden aan de executor mits 

voorlegging van een grant.210 Derhalve is het ook voor een executor steeds vereist om een grant 

of probate aan te vragen.211 Om die reden twijfelt sommige rechtsleer of het declaratief karakter 

van de grant of probate nog wel kan worden onderschreven, dan wel of de grant in feite niet 

eerder constitutief van aard is.212  

130. Anderzijds zal de kandidaat-administrator vaak reeds in de periode tussen het overlijden 

van de erflater en de afgifte van de grant handelingen wensen te stellen met betrekking tot de 

nalatenschapsgoederen. Om die reden heeft de rechtspraak een beperkte jurisprudentiële 

constructie ontwikkeld, die de kandidaat-administrator toelaat om bepaalde handelingen alsnog 

te valideren: the doctrine of relation back. Bij toepassing van deze doctrine werkt de grant of 

letters of administration terug tot op het tijdstip van overlijden van de erflater. Evenwel geldt 

deze fictie enkel voor handelingen die tot doel hebben om de nalatenschap te beschermen tegen 

onrechtmatige handelingen van derden gesteld in de tijdspanne tussen het overlijden van de 

erflater en de afgifte van de grant. De administrator kan geen beroep doen op deze leer om 

handelingen buiten dit beperkt kader te valideren.213  

§3. Bewijs van de hoedanigheid van erfgerechtigde en van testamentuitvoerder 

A. Algemeen 

131. Het Duitse nationaal erfrechtcertificaat kan zowel worden aangewend tot bewijs van de 

hoedanigheid van erfgerechtigde, als tot bewijs van de hoedanigheid van testamentuitvoerder. 

Strikt genomen heeft het Duitse erfrechtcertificaat evenwel geen volwaardige dubbele 

                                                 
209  J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and 

Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 58. 
210  Y.-H. LELEU, La transmission de la succession en droit comparé, Antwerpen, Maklu, 1996, 240-241. 
211  C.H. SHERRIN, R.F.D. BARLOW, R.A. WALLINGTON, S.L. MEADWAY, et al., Williams on Wills, Londen, 

Butterworths, 2002, 233. 
212  Y.-H. LELEU, La transmission de la succession en droit comparé, Antwerpen, Maklu, 1996, 241-242. 
213  R. KERRIDGE, Parry and Kerridge: The Law of Succession, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 431-432. Zie 

verder J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators 

and Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 65-67. 
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doelstelling. Het Erbschein maakt het moedercertificaat uit en strekt tot bewijs van de 

hoedanigheid van erfgerechtigde.214 Daarnaast heeft de Duitse wetgever ook voorzien in een 

soort van ‘spin off’ van het Erbschein, dat de hoedanigheid van testamentuitvoerder aantoont: 

het Testamentsvollstreckerzeugnis. De regeling van het Testamentsvollstreckerzeugnis beslaat 

slechts één bepaling met een beperkte inhoud (§ 2368 BGB), die is vervat in de titel over het 

Erbschein in het BGB. Voor het overige vindt het regime van het Erbschein overeenkomstige 

toepassing.215  

132. In die zin kent het Duitse recht strikt genomen aldus geen enkelvoudig 

erfrechtcertificaat met een dubbele doelstelling. Veeleer gaat het bij het Erbschein en het 

Testamentsvollstreckerzeugnis over een ontdubbeld erfrechtcertificaat, een uitdrukking van 

eenzelfde juridische figuur waarvan de verschijningsvorm verschilt naargelang de concrete 

doelstelling. Aangezien het Testamentsvollstreckerzeugnis evenwel duidelijk een variant van 

het moedercertificaat Erbschein betreft, wordt het Erbschein hier gecatalogiseerd als een 

erfrechtcertificaat met een dubbele doelstelling. Het onderzoek spitst zich hieronder toe op het 

Erbschein; het Testamentsvollstreckerzeugnis wordt slechts in de analyse betrokken voor zover 

het een afwijking vormt van het basisregime van het Erbschein. 

B. Uitoefening van het optierecht 

133. De vraag rijst of het Duitse Erbschein strekt tot bewijs van erfgerechtigdheid sensu 

stricto, dan wel tot bewijs van erfgenaamschap (cf. supra nr. 104). In tegenstelling tot bij de 

Franse acte de notoriété en de Belgische akte en het attest van erfopvolging (supra nr. 111), 

veronderstelt de afgifte van een Erbschein wel de voorafgaandelijke aanvaarding van de 

nalatenschap.216 In het bijzonder is sinds 2015 wettelijk vereist dat de aanvraag een verklaring 

bevat van de aanvrager dat hij de nalatenschap heeft aanvaard.217 Voorheen gold bij gebreke 

                                                 
214  Zie § 2353 BGB: “Das Nachlassgericht hat dem Erben auf Antrag ein Zeugnis über sein Erbrecht und, wenn 

er nur zu einem Teil der Erbschaft berufen ist, über die Größe des Erbteils zu erteilen (Erbschein).” 
215  Zie § 2368 BGB: “Einem Testamentsvollstrecker hat das Nachlassgericht auf Antrag ein Zeugnis über die 

Ernennung zu erteilen. Die Vorschriften über den Erbschein finden auf das Zeugnis entsprechende 

Anwendung; mit der Beendigung des Amts des Testamentsvollstreckers wird das Zeugnis kraftlos.” 
216  Zie W. BURANDT en D. ROJAHN, Erbrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2014, 985; S. HERZOG, "§ 2353", 

J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2010, nr. 10 en 

K. MUSCHELER, Erbrecht, II, Tubingen, Mohr Siebeck, 2010, 1712. 
217   Zie de nieuwe § 352 FamFG, zoals gewijzigd door de Duitse Uitvoeringswet Erfrechtverordening (hierover 

supra nr. 28 e.v.): “(1) Wer die Erteilung eines Erbscheins als gesetzlicher Erbe beantragt, hat anzugeben 

[…] 7. dass er die Erbschaft angenommen hat, […] (2) Wer die Erteilung des Erbscheins auf Grund einer 
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aan een voorafgaandelijke uitoefening van het optierecht het instellen van de aanvraag in de 

regel als aanvaarding van de nalatenschap.218  Indien de aanvraag niet uitgaat van alle 

erfgenamen, moet deze vermelden dat ook de overige erfgenamen de nalatenschap hebben 

aanvaard.219 Het Erbschein toont derhalve de hoedanigheid van erfgenaam aan, en niet van 

erfgerechtigde.  

134. Een erfrechtcertificaat dat strekt tot bewijs van erfgenaamschap, spoort ook met de 

logica van de Duitse erfovergang. In tegenstelling tot in het Franse en het Belgische recht (supra 

nr. 112), vererft het bezit over de erfgoederen naar Duits recht als een deel van de 

nalatenschap.220 Het bezit en de eigendom over de nalatenschap gaan derhalve op hetzelfde 

moment over op de erfgenamen. Bij gebreke aan een instituut als de saisine kan de 

erfgerechtigde vóór de aanvaarding geen daden van bewaring en voorlopig beheer stellen 

tegenover de nalatenschap, waardoor een erfrechtcertificaat voorafgaand aan de aanvaarding 

toch zonder voorwerp zou zijn. Opdat de nalatenschap niet te lang onbeheerd zou blijven, dient 

een erfgerechtigde krachtens het Duitse recht de nalatenschap in beginsel binnen de zes weken 

na kennisname van het openvallen van de nalatenschap te verwerpen (zes maanden in geval van 

een internationale nalatenschap), bij gebreke waarvan hij wordt geacht de nalatenschap te 

hebben aanvaard.221 In sommige omstandigheden laat men wel toe dat de erfgenamen op de 

                                                 
Verfügung von Todes wegen beantragt, hat […] 3. die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 6 bis 8 sowie Satz 

2 vorgeschriebenen Angaben zu machen.” 
218  S. HERZOG, "§ 2353", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de 

Gruyter, 2010, nr. 10. 
219  § 352a, 3e lid FamFG: “Wird der Antrag nicht von allen Erben gestellt, so hat er die Angabe zu enthalten, 

dass die übrigen Erben die Erbschaft angenommen haben.” 
220  Zie § 857 BGB (“Der Besitz geht auf den Erben über.”) en M. GUTZEIT, "§ 857", J. von Staudingers 

Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2012, nr. 2; K. MUSCHELER, 

Erbrecht, I, Tubingen, Mohr Siebeck, 2010, 435 en D. LEIPOLD, Erbrecht, Tubingen, Mohr Siebeck, 2014, 

257. 
221   Zie § 1944 BGB: “(1) Die Ausschlagung kann nur binnen sechs Wochen erfolgen. (2) Die Frist beginnt mit 

dem Zeitpunkt, in welchem der Erbe von dem Anfall und dem Grund der Berufung Kenntnis erlangt. Ist der 

Erbe durch Verfügung von Todes wegen berufen, beginnt die Frist nicht vor Bekanntgabe der Verfügung von 

Todes wegen durch das Nachlassgericht. […] (3) Die Frist beträgt sechs Monate, wenn der Erblasser seinen 

letzten Wohnsitz nur im Ausland gehabt hat oder wenn sich der Erbe bei dem Beginn der Frist im Ausland 

aufhält.” Zie verder § 1943 BGB: “Der Erbe kann die Erbschaft nicht mehr ausschlagen, wenn er sie 

angenommen hat oder wenn die für die Ausschlagung vorgeschriebene Frist verstrichen ist; mit dem Ablauf 

der Frist gilt die Erbschaft als angenommen.” 
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aanvaarding terugkomen, bijvoorbeeld indien er een wilsgebrek voorhanden was of er later veel 

meer schulden blijken te zijn dan aanvankelijk leek.222 

C. Soorten  

135. Het Duitse recht onderscheidt verschillende soorten Erbschein.223 Indien er slechts één 

erfgenaam is, kan deze een Alleinerbschein aanvragen.224 Indien er meerdere erfgenamen zijn, 

kan een van hen om de afgifte van een Teilerbschein verzoeken, waarin de omvang van zijn 

erfdeel wordt gepreciseerd.225 Een Teilerbschein vermeldt de overige erfgenamen evenwel 

niet.226 Dat is in de regel wel het geval bij het gemeinschaftlicher Erbschein, dat de 

verschillende erfgenamen en hun respectieve erfdelen oplijst.227 Het gemeinschaftliche 

Erbschein kan door elk van de erfgenamen worden aangevraagd. Indien er meerdere, op elkaar 

volgende nalatenschappen voorhanden zijn die telkens hebben geleid tot de afgifte van een of 

meerdere Erbscheine, kan een samenvatting van deze Erbscheine worden opgenomen in een 

afzonderlijk erfrechtcertificaat: het Sammelerbschein. Bij het Testamentsvollstreckerzeugnis 

kan een gelijkaardige indeling worden gemaakt.228 

136. Vanuit een internationaal perspectief kan een bijkomend onderscheid worden gemaakt. 

Indien bij een grensoverschrijdende nalatenschap het Duitse recht van toepassing is, wordt een 

                                                 
222  Zie H. BROX en W.-D. WALKER, Erbrecht, München, Verlag Franz Vahlen, 2010, 177-179 en D. LEIPOLD, 

Erbrecht, Tubingen, Mohr Siebeck, 2014, 248-250. 
223  Voor een overzicht, zie W. BURANDT en D. ROJAHN, Erbrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2014, 980-981 

en J. MAYER, "§ 2353", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 7 e.v. 

Bemerk dat deze bijdragen dateren van vóór de Duitse Uitvoeringswet Erfrechtverordening, die een aantal 

voorschriften uit het BGB naar de FamFG heeft verplaatst. Bijgevolg zijn de in deze bijdragen vermelde 

wetsbepalingen niet meer actueel. Evenwel is de regeling inhoudelijk weinig veranderd, waardoor de 

vermelde rechtsleer relevant blijft. 
224  § 2353 BGB, eerste hypothese. 
225  § 2353 BGB, tweede hypothese. 
226  J. MAYER, "§ 2353", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 9. 
227   § 352a FamFG: “(1) Sind mehrere Erben vorhanden, so ist auf Antrag ein gemeinschaftlicher Erbschein zu 

erteilen. Der Antrag kann von jedem der Erben gestellt werden. (2) In dem Antrag sind die Erben und ihre 

Erbteile anzugeben. Die Angabe der Erbteile ist nicht erforderlich, wenn alle Antragsteller in dem Antrag 

auf die Aufnahme der Erbteile in den Erbschein verzichten.” 
228  De rechtsleer onderscheidt naar analogie met het Erbschein de volgende soorten: het 

Testamentsvollstreckerzeugnis des alleinigen Testamentsvollstreckers indien er maar één 

testamentuitvoerder werd aangesteld; het Teil-Testamentsvollstreckerzeugnis indien er meerdere 

testamentuitvoerders voorhanden zijn en deze hun deelopdracht afzonderlijk willen laten attesteren; en het 

gemeinschaftliches Testamentsvollstreckerzeugnis als gemeenschappelijk bewijsstuk van meerdere 

testamentuitvoerders. Zie J. MAYER, "§ 2368", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. 

Beck, 2013, nr. 22 e.v. 
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Eigenrechtserbschein opgesteld overeenkomstig § 2353 BGB e.v.229 Indien de nalatenschap 

wordt beheerst door buitenlands erfrecht, kan de Duitse rechter overgaan tot de afgifte van een 

Fremdrechtserbschein. Wanneer de internationale nalatenschap zowel in Duitsland als in het 

buitenland gelegen goederen bevat, kan het Erbschein beperkt worden tot de goederen die zich 

in Duitsland bevinden.230 Een dergelijk gegenständlich beschränkter Erbschein kan worden 

afgegeven ongeacht of het toepasselijke recht het Duitse of een buitenlands recht is.231 

Bijgevolg kunnen binnen de context van een internationale nalatenschap in functie van het 

toepasselijke recht en de territoriale draagwijdte van het erfrechtcertificaat vier soorten van 

Erbschein worden onderkend: een umfassender Eigenrechtserbschein, een umfassender 

Fremdrechtserbschein, een gegenständlich beschränkter Eigenrechtserbschein en een 

gegenständlich beschränkter Fremdrechtserbschein.232 Eenzelfde onderscheid kan worden 

gemaakt bij het Testamentsvollstreckerzeugnis.233 

§4. Comparatief besluit 

A. De interdependentie tussen de erfovergang en het nationaal erfrechtcertificaat 

1. Erfgerechtigde sensu lato versus beheerder of testamentuitvoerder 

137. Uit het onderzoek blijkt dat de doelstelling van een nationaal erfrechtcertificaat sterk 

samenhangt met de systematiek van de erfovergang. De correlatie tussen beiden is het 

duidelijkst bij de grant of representation in Engeland en Wales. Omdat de afwikkeling van de 

nalatenschap daar gebeurt door een tussenpersoon – beheerder of testamentuitvoerder – en niet 

door de erfgerechtigden zelf, is het noodzakelijk dat de tussenpersoon zijn hoedanigheid kan 

aantonen naar derden toe, veeleer dan de eigenlijke erfgerechtigden (supra nr. 115-118). In die 

zin strookt een erfrechtcertificaat als bewijs van de hoedanigheid van beheerder of 

testamentuitvoerder met de logica van de erfovergang in Engeland en Wales.  

                                                 
229  A. FRIESER, Kompaktkommentar Erbrecht, Neuwied, Luchterhand, 2007, 996, nr. 3.  
230   § 352c, 1e lid FamFG: “Gehören zu einer Erbschaft auch Gegenstände, die sich im Ausland befinden, kann 

der Antrag auf Erteilung eines Erbscheins auf die im Inland befindlichen Gegenstände beschränkt werden.” 
231  Dit is evenwel slechts het geval sinds 1 september 2009. Voor die datum kon een gegenständlich 

beschränkter Erbschein enkel worden aangevraagd indien het toepasselijke recht niet het Duitse recht was 

(cf. infra voetnoot 232). Zie bijvoorbeeld A. FRIESER, Kompaktkommentar Erbrecht, Neuwied, Luchterhand, 

2007, 996, nr. 3. 
232  K. MUSCHELER, Erbrecht, II, Tubingen, Mohr Siebeck, 2010, 1718-1719, nr. 3314. 
233  Zie J. MAYER, "§ 2368", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 26 e.v. 
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138. Ook in Oostenrijk gebeurt de afwikkeling van de nalatenschap door een tussenpersoon, 

namelijk de rechter en vooral de Gerichtskommissär (supra nr. 98-99). Desondanks levert het 

Einantwortungsbeschluss bewijs van de hoedanigheid van erfgerechtigde, en niet van de 

tussenpersoon. Evenwel is de tussenpersoon in Oostenrijk een openbaar ambtenaar die handelt 

krachtens een gerechtelijk mandaat, waardoor een bijkomend bewijs van diens bevoegdheden 

niet nodig is. Daarnaast is het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss een atypisch nationaal 

erfrechtcertificaat, in die zin dat het niet louter strekt tot bewijs van de erfrechtelijke 

hoedanigheid, maar wel breder tot bewijs van de daadwerkelijke overgang van de nalatenschap 

aan de erin aangewezen erfgenamen. Vanuit die optiek past een Einantwortungsbeschluss als 

bewijs van de hoedanigheid van erfgenaam volkomen in de systematiek van de erfovergang 

naar Oostenrijks recht. 

139. In de overige onderzochte rechtsstelsels – Frankrijk, België en Duitsland – gebeurt de 

afwikkeling van de nalatenschap door de erfgerechtigden zelf. De term erfgerechtigde wordt 

hier sensu lato gebruikt om de titularis van een subjectief erfrecht aan te duiden (supra nr. 96). 

Tegen die achtergrond hoeft het niet te verbazen dat de nationale erfrechtcertificaten, 

respectievelijk de acte de notoriété, de akte en het attest van erfopvolging en het Erbschein, in 

die rechtsstelsels het bewijs leveren van de hoedanigheid van erfgerechtigde (supra nr. 97 en 

131).  

140. Toch biedt de systematiek van de erfovergang geen volledige verklaring voor de 

doelstelling van de referentiecertificaten. Zo kent het Duitse Erbschein met het 

Testamentsvollstreckerzeugnis een variant die de hoedanigheid van testamentuitvoerder 

aantoont, waardoor het Erbschein in het onderzoek als een erfrechtcertificaat met een dubbele 

doelstelling wordt gekenmerkt (supra nr. 131-132). Daarentegen bestaat een erfrechtcertificaat 

met een dergelijke doelstelling in Frankrijk en in België niet, hoewel deze beide rechtsstelsels 

ook de figuur van de testamentuitvoerder kennen.234 Aldus gebeurt de afwikkeling van de 

nalatenschap in Duitsland, Frankrijk en België door dezelfde personen – met name door de 

erfgerechtigden zelf, onder voorbehoud van de taken die aan een testamentuitvoerder zijn 

toegekend – maar kent enkel Duitsland een erfrechtcertificaat met een dubbele doelstelling.  

                                                 
234  Zie de artikelen 1025-1034 CC en BW. 
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141. Een mogelijke verklaring voor die discrepantie ligt in de onderscheiden rol van de 

testamentuitvoerder in deze rechtsstelsels. In het Belgische recht heeft de testamentuitvoerder 

slechts zeer beperkte bevoegdheden. De testamentuitvoerder kijkt voornamelijk toe op de 

uitvoering van het testament, maar kan slechts beperkt meewerken aan de eigenlijke uitvoering. 

Mede om die reden wordt de figuur van de testamentuitvoerder in de praktijk eerder zelden 

gebruikt.235 Tot voor kort gold in Frankrijk hetzelfde regime als in België. In 2006 – en dus na 

de hervorming van de acte de notoriété in 2001 (supra nr. 71) – heeft de wetgever de rol van 

de testamentuitvoerder echter gevoelig uitgebreid, zodat deze in bepaalde omstandigheden wel 

kan overgaan tot de daadwerkelijke uitvoering van het testament en met name zelfs onroerende 

nalatenschapsgoederen kan verkopen.236 Misschien ontstaat er na enige tijd onder het nieuwe 

regime ook een behoefte aan een bewijsinstrument voor de testamentuitvoerder en kan de acte 

de notoriété op termijn een dubbele doelstelling krijgen. Het Duitse recht ten slotte voorziet 

reeds sinds jaar en dag in uitgebreide bevoegdheden voor de testamentuitvoerder, wat mede 

resulteert in een belangrijke rol voor de testamentuitvoerder bij de nalatenschapsafwikkeling.237 

Bovendien kan de erflater de testamentuitvoerder belasten met het blijvende beheer van de 

erfgoederen na afloop van de afwikkeling van de nalatenschap, in beginsel tot dertig jaar na 

openvallen van de nalatenschap, maar door de erflater verlengbaar tot het hele leven van de 

erfgenamen.238 In die zin zou men kunnen argumenteren dat er in het Duitse recht meer nood 

was aan een geijkt instrument om de titel en bevoegdheden van testamentuitvoerder te bewijzen 

dan in het Franse en het Belgische recht.  

                                                 
235  F. BUYSSENS, "De testamentuitvoerder" in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 

2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 314; R. DILLEMANS, A. VAN DEN BOSSCHE en M. DE CLERCQ, 

Testamenten in R. DILLEMANS en W. VAN GERVEN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, 

Mechelen, Kluwer, 2012, 282-284 e.v. en W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, 

Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 887-888 e.v.  
236  Zie Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (1), JORF 24 juni 

2006 en M. GRIMALDI (ed.), Droit patrimonial de la famille 2015/2016, Parijs, Dalloz, 2014, 958-960; F. 

SAUVAGE, Exécution testamentaire in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2011, 2, 7 e.v. en F. TERRE, 

Y. LEQUETTE en S. GAUDEMET, Droit civil - Les successions, les libéralités, Parijs, Dalloz, 2013, 429-432. 
237  Zie §§ 2197-2228 BGB en W. REIMANN, "Vorbemerkungen zu §§ 2197–2228", J. von Staudingers 

Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2012, nr. 2a en W. ZIMMERMANN, 

"Testamentsvollstrecker (§ 2197-§2228): Vorbemerkungen", Münchener Kommentar zum BGB, München, 

Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 2. 
238  ‘Dauervollstreckung’. Zie §§ 2209-2210 BGB en e.g. D. LEIPOLD, Erbrecht, Tubingen, Mohr Siebeck, 2014, 

329. 
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2. Erfgerechtigde sensu stricto versus erfgenaam 

142. Binnen de rechtsstelsels met een nationaal erfrechtcertificaat met als doelstelling het 

bewijs van de hoedanigheid van erfgerechtigde sensu lato, toont de invloed van de erfovergang 

zich ook bij de vraag naar de voorafgaandelijke uitoefening van het optierecht. In Oostenrijk 

en Duitsland wordt het erfrechtcertificaat enkel afgeleverd ten behoeve van personen die de 

nalatenschap reeds hebben aanvaard en geldt het derhalve als bewijs van erfgenaamschap 

(supra nr. 105 en 133). Beide rechtsstelsels kennen dan ook geen voorlopige beheersopdracht 

toe aan de erfgerechtigden sensu stricto, waardoor er geen behoefte is aan een erfrechtcertificaat 

voorafgaandelijk aan de aanvaarding van de nalatenschap. In Oostenrijk gebeurt het beheer in 

het kader van de bredere nalatenschapsafwikkeling door de Gerichtskommissär (supra nr. 100). 

Het Duitse recht kent zeer korte termijnen voor de uitoefening van het optierecht (in de regel 

zes weken, zie supra nr. 134), net omdat er een hiaat bestaat inzake het beheer van de goederen 

tussen het openvallen van de nalatenschap en de aanvaarding door de erfgenamen.  

143. Daarentegen kan in Frankrijk en België het erfrechtcertificaat ook worden afgeleverd 

aan erfgerechtigden sensu stricto, die hun optierecht nog niet hebben uitgeoefend (supra nr. 

111). Om de termijn tussen het openvallen van de nalatenschap en de uitoefening van het 

optierecht te overbruggen, die kan oplopen tot tien jaar, respectievelijk dertig jaar, genieten 

sommige erfgerechtigden naar Frans en Belgisch recht van de saisine, die hen toelaat om 

beheersdaden te stellen (supra nr. 112). Het feit dat het Franse en het Belgische 

erfrechtcertificaat in voorkomend geval ook de hoedanigheid van de saisine-houders kunnen 

bewijzen, moet dan ook tegen die achtergrond worden gezien. 

144. Voorts moeten de grote verschillen tussen de termijnen voor de uitoefening van het 

optierecht in de referentiestelsels toch enigszins worden genuanceerd. Naar Duits recht is het 

mogelijk om in bepaalde gevallen terug te komen op de aanvaarding (supra nr. 134), waardoor 

het optierecht ook na de initiële periode van zes weken nog kan wijzigen. In de omgekeerde 

richting bestaan er in het Franse en Belgische recht mechanismen die de erfgerechtigden ertoe 

nopen om geen tien of dertig jaar te wachten met de uitoefening van het optierecht. Indien de 

nalatenschap een onroerend goed gelegen in Frankrijk bevat, moet dit onroerend goed in 

beginsel binnen de tien maanden na het openvallen van de nalatenschap worden registreerd in 

de Franse onroerende publiciteitsregisters door voorlegging van een attestation notariée 
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immobilière (infra nr. 451). Aangezien een attestation notariée immobilière in de regel de 

voorafgaandelijke uitoefening van het optierecht veronderstelt (infra nr. 608), zal een 

erfgerechtigde met betrekking tot onroerende nalatenschapsgoederen gelegen in Frankrijk 

slechts over tien maanden beschikken om zijn erfkeuze te maken. Gelijkaardig geldt naar 

Belgisch recht dat een erfgerechtigde slechts over een maximale termijn van drie maanden na 

het openvallen van de nalatenschap beschikt om een boedelbeschrijving op te maken, en vanaf 

het verstrijken van deze termijn of vanaf het sluiten van de boedelbeschrijving over een 

bijkomende termijn van veertig dagen om zijn optierecht uit te oefenen.239 Indien er een 

boedelbeschrijving wordt opgemaakt, is de termijn voor de uitoefening van het optierecht in 

principe dus veel korter. Bijkomend is het naar Frans en Belgisch recht mogelijk om de 

erfgerechtigde te dwingen om een erfkeuze te maken, door hem aan te manen of te dagvaarden 

tot uitoefening van het optierecht.240 

B. Een doelstelling langs andere breuklijnen: bewijs van de prerogatieven van de voorlopige 

beheerder versus bewijs van de prerogatieven van de eindtitularis 

145. De doelstelling van de referentiecertificaten werd onderzocht volgens de tweedeling 

bewijs van de hoedanigheid van erfgerechtigde sensu lato – en dus van de titularis van een 

subjectief erfrecht – versus bewijs van de hoedanigheid van beheerder of testamentuitvoerder 

– en dus van de titularis van een beheersrecht. Uit de analyse blijkt evenwel dat de breuklijn 

tussen subjectief erfrecht en beheersrecht niet zo eenduidig is als initieel werd aangenomen. Zo 

stelt een erfgerechtigde-saisinehouder naar Frans en Belgisch recht daden van voorlopig beheer 

tegenover de nalatenschap (supra nr. 113), wat inhoudelijk gelijkenissen vertoont met het 

mandaat van een beheerder of testamentuitvoerder.241 Omgekeerd worden in Engeland en 

Wales bij een intestaatsvererving in de regel de langstlevende echtgenoot, kinderen of andere 

                                                 
239  Artikel 795 en W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2010, 1058. Deze termijn kan evenwel door de rechtbank worden verlengd (artikel 

798 BW) 
240  Voor Frankrijk, zie artikel 771-772 CC en F. TERRE, Y. LEQUETTE en S. GAUDEMET, Droit civil - Les 

successions, les libéralités, Parijs, Dalloz, 2013, 676-677. Voor België, zie artikel 800 BW (impliciet) en R. 

DEKKERS en H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 345-347 en W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal 

vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1059. 
241  Weliswaar beschikt de beheerder of testamentuitvoerder uit met name Engeland en Wales en Duitsland over 

veel verregaandere bevoegdheden dan de siasinehouder naar Frans en Belgisch recht. Zie voor de personal 

representative uit Engeland en Wales supra nr. 115-116, de Testamentsvollstrecker uit Duitsland supra nr. 

141 en de saisinhouder uit Frankrijk en België supra nr. 112, en de verwijzingen aldaar. 
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nauwe verwanten aangesteld tot administrator (supra nr. 123), die tevens titularis zijn van een 

subjectief erfrecht. Het is derhalve een vage grens.242  

146. Om die reden kan men er ook voor opteren om de doelstelling van de 

referentiecertificaten langs andere breuklijnen weer te geven: een erfrechtcertificaat als bewijs 

van de prerogatieven van voorlopige beheerder versus een erfrechtcertificaat als bewijs van de 

prerogatieven van eindtitularis. Volgens deze indeling behoren de volgende 

referentiecertificaten tot het eerste type: de grant of representation uit Engeland en Wales, het 

Testamentsvollstreckerzeugnis uit Duitsland, en de Franse acte de notoriété en de Belgische 

akte en attest van erfopvolging, voor zoverre deze laatsten de hoedanigheid van saisinehouder 

aantonen. Het maakt hier geen verschil dat de voorlopige beheerder ook titularis kan zijn van 

een subjectief erfrecht. In dit geval oefent hij immers zijn bevoegdheden uit in de hoedanigheid 

van voorlopig beheerder. De volgende referentiecertificaten behoren dan tot het tweede type: 

het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss, het Duitse Erbschein, en de Franse acte de notoriété 

en de Belgische akte en attest van erfopvolging, voor zoverre deze laatsten de hoedanigheid 

van erfgenaam aantonen. Bij deze erfrechtcertificaten gaat het telkens om een erfgenaam die 

zijn prerogatieven als eindtitularis wil laten gelden. 

147. Het nadeel van deze alternatieve typologie is dat zij tot herhalingen leidt, omdat de 

typologie een ontdubbeling van de Franse acte de notoriété en de Belgische akte en het attest 

van erfopvolging impliceert. Om die reden wordt in de hoofdanalyse de initiële typologie 

gehandhaafd. 

AFDELING II. EUROPESE ERFRECHTVERKLARING 

§1. Een dubbele doelstelling: bewijs van de hoedanigheid van erfgerechtigde sensu lato en 

van beheerder of testamentuitvoerder 

148. Artikel 63, 1e lid Erfrechtverordening preciseert de doelstelling van de Europese 

erfrechtverklaring als volgt: “De erfrechtverklaring is bestemd voor erfgenamen, rechtstreeks 

                                                 
242  In dezelfde zin V. CHETAIL, "Étude de droits français, anglais et monégasque" in A. BONOMI (ed.), Le droit 

des successions en Europe: Actes du colloque de Lausanne du 21 février 2003, Genève, Droz, 2003, 151-

152: “Cette distinction de principe entre le système français et anglais de la transmission successorale 

demeure somme toute relativement théorique. […] En outre, les critères de désignation de l’administrateur 

prévus par le droit anglais correspondent de fait aux successeurs privilégiés qui disposent de la saisine en 

droit français. En pratique, sauf dans le cas d’un exécuteur testamentaire, ce sont bien les mêmes personnes 

qui sont habilitées à administrer la succession que se soit dans le cadre du droit français ou anglais.” 
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tot de nalatenschap gerechtigde legatarissen en voor executeurs-testamentair of beheerders van 

de nalatenschap, die zich in een andere lidstaat dienen te beroepen op hun hoedanigheid of de 

daaraan verbonden rechten en/of bevoegdheden dienen aan te tonen.” De erfrechtverklaring 

profileert zich derhalve als een erfrechtcertificaat met een dubbele doelstelling en strekt zowel 

tot bewijs van de hoedanigheid van erfgerechtigde sensu lato als van beheerder of 

testamentuitvoerder – vanaf hier naar analogie met de terminologie in de Erfrechtverordening 

ook ‘executeur-testamentair’ genoemd.  

149. In die zin biedt de Europese erfrechtverklaring een nieuwigheid tegenover de 

referentiecertificaten. Het merendeel van de referentiecertificaten kent immers een 

enkelvoudige doelstelling; zij strekken tot bewijs van hetzij de hoedanigheid van 

erfgerechtigde, hetzij de hoedanigheid van beheerder of executeur-testamentair. Enkel het 

Duitse Erbschein geldt als erfrechtcertificaat met een dubbele doelstelling, maar heeft geen 

volwaardige dubbele doelstelling, aangezien het Testamentsvollstreckerzeugnis veeleer een 

‘spin off’ van het moedercertificaat Erbschein uitmaakt (supra nr. 131-132). De Europese 

erfrechtverklaring is daarentegen in gelijke mate bestemd als bewijsinstrument voor 

erfgerechtigden sensu lato en voor beheerders en executeurs-testamentair. 

150. De keuze voor een Europees erfrechtcertificaat met een volwaardige dubbele 

doelstelling kadert in de centrale idee van de Europese erfrechtverklaring als supranationaal 

alternatief voor de bestaande nationale erfrechtcertificaten. De doelstelling van de nationale 

referentiecertificaten bleek voor een groot deel te worden bepaald door de systematiek van de 

erfovergang in het eigen rechtsstelsel (supra nr. 137 e.v.). Evenwel bestaat er actueel geen 

Europees materieel erfrecht, waardoor een grensoverschrijdende erfopvolging wordt beheerst 

door het erfrecht van een bepaalde staat. Indien de Europese erfrechtverklaring een waarachtig 

alternatief wil bieden voor de nationale erfrechtcertificaten, is het derhalve essentieel dat deze 

kan worden ingepast in de rechtsstelsels van alle Europese lidstaten, ongeacht de concrete 

juridische eigenheden ervan – en dus ongeacht de precieze systematiek van de erfovergang. Om 

die reden moet de Europese erfrechtverklaring de respectieve doelstellingen van de nationale 

erfrechtcertificaten verenigen.  

151. Bij de totstandkoming van de Erfrechtverordening is even overwogen om twee 

afzonderlijke erfcertificaten te ontwikkelen: een erfrechtcertificaat als bewijs van 
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erfgerechtigdheid, en een erfrechtcertificaat als bewijs van de hoedanigheid van beheerder. Het 

Groenboek Erfopvolging en testamenten uit 2005 (supra nr. 15) behandelt beide thematieken 

onder een verschillende hoofding. In deel 4 van het Groenboek, dat de erkenning en 

tenuitvoerlegging van documenten betreft, wordt gepeild naar de wenselijkheid van een 

certificaat voor de beheerder.243 Een erfrechtcertificaat als bewijs van erfgerechtigdheid maakt 

het voorwerp uit van een afzonderlijk deel 5, getiteld ‘Bewijs van hoedanigheid van erfgenaam: 

De Europese verklaring van erfrecht’.244 Uit de antwoorden op het Groenboek bleek evenwel 

een groeiende voorkeur voor een Europese erfrechtverklaring die het bewijs van 

erfgerechtigdheid en het bewijs van de hoedanigheid van beheerder zou verenigen.245 Vanaf dat 

moment werd uitgegaan van een Europese erfrechtverklaring met een dubbele doelstelling. 

152. De keuze voor een enkel erfrechtcertificaat strookt met het vereenvoudigingsopzet van 

de Erfrechtverordening en strekt in die zin zowel de burger als de rechtspracticus tot voordeel. 

Ook het feit dat erfgerechtigden en beheerders of executeurs-testamentair vaak gelijkaardige 

taken uitvoeren bij de afwikkeling van de nalatenschap (supra nr. 145), in dit verband 

gelijkaardige problemen ondervinden,246 en het voor derden vaak weinig verschil maakt of ze 

handelen met de ene dan wel met de andere categorie, rechtvaardigt het gebruik van eenzelfde 

certificaat. Bovendien laten de antwoorden op het Groenboek toe te veronderstellen dat er een 

draagvlak bestaat in de praktijk voor een Europese erfrechtverklaring met een dubbele 

doelstelling. 

                                                 
243  Zie vraag 30 Groenboek Erfopvolging en testamenten nr. COM(2005) 65 def., 1 maart 2005: “Moet er een 

certificaat worden ingevoerd waarin de aanstelling van de beheerder wordt bevestigd en zijn bevoegdheden 

worden beschreven? Welke persoon of instantie moet met het opstellen van dit certificaat worden belast? 

Wat moet in de inhoud van dat certificaat worden opgenomen?” 
244  Deel 5 van het Groenboek bevat de volgende vragen: “Vraag 33: Welke rechtsgevolgen kan de verklaring 

hebben? Vraag 34: Welke vermeldingen moet de verklaring bevatten? Vraag 35: In welke lidstaat moet de 

verklaring worden afgegeven? Moet iedere lidstaat vrij kunnen kiezen welke instanties de verklaring kunnen 

opmaken of moeten er gezien de inhoud en de gevolgen van de verklaring bepaalde criteria worden 

vastgesteld?” 
245  Audition publique 'Successions et testaments'. Résumé des réponses au Livre vert, 30 november 2006, 

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/successions/contributions/summary_contributions_succe

ssions_fr.pdf, 6. 
246  Commission staff working document accompanying the Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and 

authentic instruments in matters of successions and on the introduction of a European Certificate of 

Inheritance - Impact Assessment nr. SEC(2009)411, 14 oktober 2009, 17. 
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§2. Uitoefening van het optierecht 

153. Bijkomend rijst de vraag naar de rol van de uitoefening van het optierecht bij de afgifte 

van de Europese erfrechtverklaring. Kan de Europese erfrechtverklaring enkel bewijs leveren 

van erfgenaamschap – wat impliceert dat de erfgerechtigden de nalatenschap voorafgaandelijk 

reeds hebben aanvaard –, of ook van erfgerechtigdheid sensu stricto – waarbij een 

voorafgaandelijke aanvaarding niet nodig is (cf. supra nr. 104)? De tekst van de 

Erfrechtverordening verschaft hierover geen uitsluitsel. Op het eerste gezicht lijkt het 

consequent gebruik van de term ‘erfgenaam’ in plaats van ‘erfgerechtigde’, bijvoorbeeld in 

artikel 63, erop te wijzen dat de Europese erfrechtverklaring enkel is bestemd voor 

erfgerechtigden die de nalatenschap reeds hebben aanvaard.247 Nog voorbijgaand aan het feit 

dat de term ‘erfgenaam’ in de lidstaten soms generaliserend wordt gebruikt voor erfgerechtigde 

(supra nr. 107), benadert een dergelijke redenering de thematiek evenwel vanuit een verkeerde 

invalshoek. Of een erfgerechtigde de nalatenschap reeds moet hebben aanvaard voorafgaand 

aan de afgifte van de Europese erfrechtverklaring, wordt immers niet bepaald door het regime 

van de Erfrechtverordening, maar wel door het toepasselijke recht.248 Het is de lex successionis 

die de bevoegdheden van de erfgerechtigden in de verschillende fasen van de 

nalatenschapsafwikkeling determineert; de Europese erfrechtverklaring maakt er alleen 

melding van. Indien de vraag naar de voorafgaandelijke uitoefening van het optierecht zou 

worden beslecht door een autonome interpretatie van de Erfrechtverordening, en niet door de 

concrete lex successionis, zouden er conflicten ontstaan tussen het regime van de Europese 

erfrechtverklaring en het materieel erfrecht. 

154. Stel dat krachtens de lex successionis enkel daadwerkelijke erfgenamen bevoegd zijn 

om handelingen te stellen ten aanzien van de nalatenschap. In dat geval zou een interpretatie 

die de afgifte toelaat van de Europese erfrechtverklaring aan personen die de nalatenschap nog 

niet hebben aanvaard, een inbreuk impliceren op het materieel erfrecht van de betrokken 

lidstaat. Immers zouden in die hypothese derden die handelen met een erfgerechtigde vermeld 

in de Europese erfrechtverklaring bevrijd zijn (infra nr. 399 e.v.), hoewel de erfgerechtigde 

volgens het eigen erfrecht hoegenaamd die handeling niet mocht stellen. Ook de 

                                                 
247  Frans: ‘héritier’; Engels: ‘heir’; Duits: ‘Erbe’. 
248  In dezelfde zin B. REINHARTZ, "Certificat successoral européen" in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. 

FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY en B. REINHARTZ (eds.), Commentaire du règlement européen sur les 

successions, Parijs, Dalloz, 2015, 222. 
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tegenovergestelde interpretatie, namelijk dat de Europese erfrechtverklaring enkel mag worden 

afgeleverd aan erfgerechtigden die de nalatenschap reeds voorafgaandelijk hebben aanvaard, 

zorgt voor problemen. Die interpretatie beperkt immers de mogelijkheid van met name een 

erfgerechtigde-saisinehouder om op grond van de Europese erfrechtverklaring handelingen 

vóór de aanvaarding te stellen – een mogelijkheid waarover hij volgens de lex successionis wel 

beschikt (supra nr. 112). Ook hier zou de Europese erfrechtverklaring op het terrein komen van 

het materieel erfrecht.  

155. De benadering die het vraagstuk van de voorafgaandelijke uitoefening van het optierecht 

laat afhangen van de lex successionis, vindt ook ook steun in het standaardformulier van de 

Europese erfrechtverklaring (zie supra nr. 27). Bijlage IV bij het formulier preciseert de status 

en rechten van de erfgenamen. Onder punt 2 moet de autoriteit van afgifte de volgende vraag 

beantwoorden: Heeft de erfgenaam de nalatenschap aanvaard? Het formulier geeft vier 

mogelijke antwoorden, waartussen de autoriteit moet kiezen: 1. Ja, zonder voorwaarden; 2. Ja, 

onder voorrecht van boedelbeschrijving; 3. Ja, onder andere voorwaarden (hier te specifiëren); 

4. Overeenkomstig het recht dat op de erfopvolging van toepassing is, is geen aanvaarding 

vereist. Het feit dat deze laatste optie voorhanden is, staaft de hier voorgestelde interpretatie. 

156. Bijgevolg wordt de voorafgaandelijke uitoefening van het optierecht bij afgifte van de 

Europese erfrechtverklaring niet autonoom bepaald door de Erfrechtverordening, maar wel 

door het toepasselijke recht. Het feit dat de Erfrechtverordening de term ‘erfgenaam’ en niet 

‘erfgerechtigde’ hanteert, is in dit verband niet relevant.  
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HOOFDSTUK II. PROCEDURE 

AFDELING I. NATIONALE ERFRECHTCERTIFICATEN 

§1. Bevoegde autoriteit 

A. Rechter 

157. In Oostenrijk, Engeland en Wales en Duitsland wordt het erfrechtcertificaat afgegeven 

door de rechter. Bij het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss en de grant of representation uit 

Engeland en Wales kadert dit in een bredere gerechtelijke procedure tot overgang van de 

nalatenschap (supra nr. 98 e.v. en 115 e.v.). In Oostenrijk behoort de gerechtelijke overgang 

van de nalatenschap in principe tot de willige (niet-contentieuze) rechtsmacht 

(Außerstreitverfahren), waarvoor het Bezirksgericht bevoegd is.249 De getrapte erfovergang 

naar Engels recht gebeurt onder toezicht van de High Court, die de grant aan de tussenpersoon 

verleent en optreedt in geval van betwistingen. In geval van een niet-contentieuze procedure 

moet men zich wenden tot de Family Division.250 Hoewel een grant formeel steeds een 

rechterlijke beslissing uitmaakt, heeft de procedure om de afgifte van een niet-contentieuze 

grant te bekomen in de praktijk een veeleer administratief karakter, waarbij de griffier 

(registrar) een centrale rol vervult (infra nr. 197).251 Het Duitse Erbschein wordt in de regel 

afgegeven door het Nachlassgericht, een afdeling van het Amtsgericht.252 De afgifte staat hier 

los van de erfovergang. De rechter handelt in het raam van zijn willige rechtsmacht (freiwillige 

Gerichtsbarkeit).  

158. In het verleden kon ook in Frankrijk de rechter in bepaalde omstandigheden een acte de 

notoriété afleveren, maar de wet van 20 december 2007253 maakte de notaris hiervoor 

                                                 
249  Zie § 177 AußStrG: “Stehen die Erben und ihre Quoten fest und ist die Erfüllung der übrigen 

Voraussetzungen nachgewiesen, so hat das Gericht den Erben die Verlassenschaft einzuantworten (§ 797 

ABGB).” Het territoriaal bevoegde gerecht wordt bepaald door § 105 Jurisdiktionsnorm (hierna JN): “Die 

Verlassenschaftsverfahren (§§ 143 bis 185 AußStrG) gehören vor das Gericht, in dessen Sprengel der 

Verstorbene seinen allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen hatte. Lässt sich ein solcher im Inland nicht 

ermitteln oder ist er bei mehreren Gerichten begründet, so gehören sie vor das Gericht, in dessen Sprengel 

sich der größte Teil des im Inland gelegenen Vermögens des Verstorbenen befindet, sonst vor das 

Bezirksgericht Innere Stadt Wien.” 
250  R. KERRIDGE, Parry and Kerridge: The Law of Succession, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 421. 
251  C.V. MARGRAVE-JONES, Mellows: The Law of Succession, Londen, Butterworths, 1993, 249, 278. Zie ook 

Y.-H. LELEU, La transmission de la succession en droit comparé, Antwerpen, Maklu, 1996, 220-221. 
252  § 2353 BGB: “Das Nachlassgericht hat dem Erben auf Antrag ein Zeugnis über sein Erbrecht und, wenn er 

nur zu einem Teil der Erbschaft berufen ist, über die Größe des Erbteils zu erteilen (Erbschein).” Zie J. 

MAYER, "§ 2353", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 46. 
253  Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (1), JORF 21 december 2007. 
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exclusief254 bevoegd.255 Dezelfde beweging zien we in België. Waar vroeger naar analogie met 

de acte de notoriété ook de vrederechter bevoegd was om een akte van bekendheid af te 

leveren,256 werd die mogelijkheid in 2009 afgeschaft.257 

B. Notaris 

159. Sinds 2007 kan de Franse acte de notoriété enkel door de notaris worden afgegeven.258 

Ook de Belgische akte van erfopvolging wordt uitsluitend door de notaris verstrekt.259 Bij het 

Belgische attest van erfopvolging heeft de rechtsonderhorige in principe de vrije keuze tussen 

de notaris en de ontvanger van het successiekantoor bevoegd voor de inlevering van de aangifte 

van nalatenschap van de overledene.260 Artikel 1240bis, § 3 BW voorziet echter in drie 

welbepaalde gevallen in een monopolie voor de notaris.261 Ten eerste betreft het de gevallen 

waarin de erfenis van de overledene niet uitsluitend wordt vererfd overeenkomstig de 

bepalingen van de artikelen 718 tot 755 BW. Het gaat hier over de situatie waarin de vererving 

van de nalatenschap niet uitsluitend wordt beheerst door de regels van de wettelijke 

devolutie.262 Ten tweede is alleen de notaris bevoegd voor de afgifte van het erfrechtcertificaat 

indien er onbekwame erfopvolgers, zoals minderjarigen of personen onder voorlopig bewind, 

in het spel zijn. Het derde geval is wanneer er sprake is van een uiterste wilsbeschikking, een 

contractuele erfstelling of een huwelijkscontract in hoofde van de overledene.263 Overigens is 

                                                 
254  In uitzonderlijke gevallen kan ook een consul een acte de notoriété afleveren. M. GRIMALDI (ed.), Droit 

patrimonial de la famille 2015/2016, Parijs, Dalloz, 2014, 606. 
255  Kritiek: C. JUBAULT, Droit civil - Les successions, les libéralités, Parijs, Montchrestien, 2010, 131. 
256  Zie hierover o.a. R. BOURSEAU, L'acte de notoriété in FACULTE DE DROIT DE L'UNIVERSITE DE LIEGE (ed.) 

Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police, Luik, Faculté de droit de l'université de Liège, 

2000, 7 e.v. en E. HOUYET, L'acte de notoriété in Répertoire notarial, III, Brussel, Larcier, 1986, 22-23. 
257  In de Kamercommissie Justitie gaf minister van Ondernemen en Vereenvoudigen V. VAN QUICKENBORNE 

aan dat de aflevering van het erfrechtcertificaat door de vrederechter zeer weinig garanties bood voor de 

juistheid van de gegevens en dat de nieuwe bepaling daarom voor meer rechtszekerheid zal zorgen. Verslag 

namens de Commissie voor de Justitie bij het Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (art. 14 tot 36), 

Parl. St. Kamer 2008-2009, DOC 52 1786/016, 11. 
258  Artikel 730-1 CC. 
259  Artikel 1240bis, § 1 BW. 
260  Artikel 1240bis, §§ 1 en 3 BW. 
261  De notaris is in deze gevallen als enige bevoegd om een erfrechtcertificaat af te geven, met uitsluiting van de 

ontvanger van het successiekantoor. De notaris kan evenwel naar keuze van de aanvrager ofwel een akte, 

ofwel een attest van erfopvolging opstellen. 
262  G. VERSCHELDEN, "Bevrijdende betaling na overlijden: Commentaar bij de artikelen 1240bis en 1240ter 

BW", NFM 2010, 121. 
263  De rechtsleer wijst erop dat deze laatste hypothese vaak, maar niet altijd overlapt met de eerste hypothese. 

Zo is het perfect mogelijk dat een testament enkel bepaalt dat de wettelijke devolutieregels van toepassing 

zijn. Ook bevatten sommige huwelijkscontracten geen enkele beschikking des doods, maar enkel een keuze 

van het gewenste huwelijksvermogensstelsel. In deze gevallen zal de nalatenschap ab intestato vererven, 
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de regeling in verband met de bevoegde autoriteit van afgifte het enige vlak waarop het wettelijk 

regime van het attest van erfopvolging en de akte van erfopvolging van elkaar verschillen.  

160. Hoewel het Duitse Erbschein in de regel door een rechter wordt afgegeven, kunnen de 

Duitse deelstaten ervoor kiezen om de opdracht van het Nachlassgericht aan een 

buitengerechtelijke instantie toe te bedelen.264 Zo is in de deelstaat Baden-Württemberg de 

notaris bevoegd voor de afgifte van het Erbschein.265  

C. Administratieve autoriteit 

161. Het Belgische attest van erfopvolging is het enige referentiecertificaat dat potentieel kan 

worden afgegeven door een andere autoriteit dan de rechter of de notaris, namelijk de ontvanger 

van het successiekantoor (supra nr. 159). Sinds december 2012 kan de Koning ervoor opteren 

om de ontvanger van het successiekantoor te ontslaan van de afgifte van het attest van 

erfopvolging en deze taak toe te bedelen aan een door hem aangewezen dienst.266 Tot op heden 

werd van deze mogelijkheid evenwel geen gebruik gemaakt. 

§2. Aanvraag 

A. Algemeen 

162. Bij het merendeel van de referentiecertificaten vormt de aanvraag tot afgifte van het 

erfrechtcertificaat het startpunt van de procedure. Dat is niet het geval bij het Oostenrijkse 

Einantwortungsbeschluss, waar de procedure van rechtswege wordt ingeleid van zodra de 

                                                 
waardoor de exclusieve bevoegdheid van de notaris voor de afgifte van het erfrechtcertificaat louter wordt 

gegrond op de derde hypothese, en niet op de eerste hypothese. In de omgekeerde richting is het theoretisch 

ook mogelijk dat een notaris exclusief bevoegd zou zijn op basis van de eerste hypothese, en niet van de 

derde hypothese, bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke noch testamentaire erfgenamen zijn en de 

nalatenschap integraal toekomt aan de staat. In dat geval vererft de nalatenschap immers volgens de artikelen 

769 tot 772 BW, en niet volgens de artikelen 718 tot 755 BW. Cf. C. AERTS, "Deblokkering van rekeningen 

na overlijden. Commentaar op de wetten van 6 mei 2009 en 28 juni 2009", T. Fam. 2010, 21; M.A. 

MASSCHELEIN, "Recente wijzigingen die belangrijk zijn voor het notariaat door de wet van 6 mei 2009 

houdende diverse bepalingen I", NNK 2009, 61 en G. VERSCHELDEN, "Bevrijdende betaling na overlijden: 

Commentaar bij de artikelen 1240bis en 1240ter BW", NFM 2010, 122.  
264  Artikel 147 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (hierna EGBGB) luidt als volgt: “Unberührt 

bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach denen für die Aufgaben des Betreuungsgerichts oder des 

Nachlassgerichts andere Stellen als Gerichte zuständig sind.” 
265  W. BURANDT en D. ROJAHN, Erbrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2014, 982. 
266  Zie artikel 1240bis, § 1, 3e lid BW, zoals ingevoerd door artikel 81 Wet van 13 december houdende fiscale 

en financiële bepalingen, BS 20 december 2012: “De Koning kan een door hem aangewezen dienst belasten 

met de taak die is opgedragen aan de ontvanger der successierechten bedoeld in het eerste lid en in paragraaf 

3 en die laatste ervan ontslaan.” 
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ambtenaar van de burgerlijke stand de overlijdensakte overmaakt aan de rechter (supra nr. 98). 

Er is dus geen sprake van een daadwerkelijke aanvraag, en derhalve ook niet van 

aanvraaggerechtigden. 

163. Binnen de referentiecertificaten die op aanvraag worden afgegeven, moet een 

bijkomend onderscheid worden gemaakt in functie van het optioneel dan wel het obligatoir 

karakter van het erfrechtcertificaat. Bij het Duitse Erbschein, de Franse acte de notoriété en de 

Belgische akte en het attest van erfopvolging is de afgifte van het erfrechtcertificaat slechts 

optioneel. Erfgerechtigden, beheerders en executeurs-testamentair ontlenen in deze 

rechtsstelsels hun bevoegdheden rechtstreeks aan de wet of een uiterste wilsbeschikking. Zij 

behoeven slechts een nationaal erfrechtcertificaat wanneer derden een bewijs van hun 

erfrechtelijke hoedanigheid en bijbehorende handelingsbevoegdheid vereisen. Bovendien geldt 

in deze rechtsstelsels de vrijheid van bewijs, zodat zij hun hoedanigheid in beginsel ook op een 

andere manier kunnen aantonen.267 

164. De afgifte van de grant of representation uit Engeland en Wales is daarentegen 

verplicht. De overgang van de nalatenschap op de erfgenamen verloopt in Engeland en Wales 

steeds via de personal representative (supra nr. 115). Aangezien een administrator zijn 

bevoegdheden ontleent aan de grant (supra nr. 127) en ook een executor in de praktijk zijn 

bevoegdheden niet kan uitoefenen zonder voorlegging van een grant (supra nr. 129), is het 

gebruik van de grant of representation in feite verplicht. Om die reden voorziet het Engelse 

recht ook in een mechanisme om een passieve personal representative aan te sporen een grant 

aan te vragen. Indien een personal representative geen aanstalten maakt om een aanvraag in te 

stellen, kan de rechter deze persoon vatten via een citation. De potentiële personal 

representative wordt zo gedwongen om kleur te bekennen en de aanstelling tot personal 

representative, met alle bijbehorende rechten en verantwoordelijkheden, te aanvaarden of te 

verwerpen (citation to accept or refuse a grant).268 De rechter kan hiertoe niet ambtshalve 

overgaan; een citation geschiedt op verzoek van een persoon die tevens gerechtigd is om een 

                                                 
267  Voor Duitsland, zie e.g. D. LEIPOLD, Erbrecht, Tubingen, Mohr Siebeck, 2014, 263-264. Voor Frankrijk, zie 

artikel 730, 1e lid CC: “La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.” Voor België, cf. H. 

CASMAN, "Het overlijden van de cliënt, titularis van een bankrekening (praktische beschouwingen rond 

enkele theoretische vragen)" in EVBFR (ed.), Bank en familie, Brussel, Bruylant, 2006, 117 e.v. 
268  Zie R. KERRIDGE, Parry and Kerridge: The Law of Succession, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 408, 418-

419 en J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators 

and Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 482. 
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grant aan te vragen, maar lager in de rangorde komt dan de persoon die wordt opgeroepen via 

citation (cf. supra nr. 121-124).269 Indien de rechtmatige personal representative geen gehoor 

geeft aan de citation of besluit om de grant te verwerpen, vervallen zijn aanspraken.  

B. Aanvraaggerechtigden  

1. Erfgerechtigden 

a. Erfrechtelijke aanspraak op de gehele nalatenschap of een abstract breukdeel van de 

nalatenschap 

165. In Duitsland kan het Erbschein steeds worden aangevraagd door een erfgenaam 

(‘Erbe’).270 Hiertoe worden zowel de Alleinerbe271 als de Miterbe272 gerekend. Indien de erflater 

twee opeenvolgende erfgenamen heeft aangeduid (‘Nacherbfolge’), kunnen zowel de eerste 

erfgenaam (Vorerbe) als de tweede erfgenaam (Nacherbe) de aanvraag instellen, maar deze 

laatste enkel wanneer de Nacherbfall is opengevallen.273 Onder erfgenaam in de zin van Duitse 

recht worden niet alleen de wettelijke erfgenamen begrepen, maar tevens de erfgenamen 

ingesteld bij testament of erfovereenkomst, voor zover deze aanspraken kunnen laten gelden op 

de gehele nalatenschap (de algemene legataris) of op een breukdeel van de nalatenschap (de 

legataris ten algemene titel).274  

166. Voor de aanvraag van de Franse acte de notoriété gelden dezelfde principes, ondanks 

het feit dat de gebruikte terminologie hier minder eenduidig is. Overeenkomstig artikel 730-1, 

1e lid CC wordt de acte de notoriété opgesteld op vraag van één of meerdere rechthebbenden 

(‘ayants droit’).275 Uit artikel 730-1, 3e lid blijkt dat het hier gaat om de rechthebbenden in de 

nalatenschap (“[L’acte de notoriété] contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit 

                                                 
269  Rule 47, 1e lid Non-Contentious Probate Rules 1987: “A citation to accept or refuse a grant may be issued 

at the instance of any person who would himself be entitled to a grant in the event of the person cited 

renouncing his right thereto.”  
270  § 2353 BGB en § 352 FamFG. 
271  Wanneer er slechts één erfgenaam is. 
272  Wanneer er meerdere erfgenamen zijn. 
273  Krachtens de §§ 2100-2146 BGB heeft de testator de mogelijkheid om twee opeenvolgende erfgenamen aan 

te stellen door middel van een Nacherbfolge. De Vorerbe is slechts tijdelijk erfgenaam. Wanneer een 

bepaalde tijd is verstreken of een bepaalde voorwaarde is vervuld (‘Eintritt des Nacherbfalls’), gaat de erfenis 

over op de Nacherbe (§ 2139 BGB). Zie over de Vorerbe en Nacherbe onder meer K. MUSCHELER, Erbrecht, 

II, Tubingen, Mohr Siebeck, 2010, 1235 e.v. 
274  Cf. § 1937 BGB: “Der Erblasser kann durch einseitige Verfügung von Todes wegen (Testament, letztwillige 

Verfügung) den Erben bestimmen.” 
275  Artikel 730-1, 1e lid CC: “La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par 

un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.” 
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auteurs de la demande, qu'ils ont vocation […] à recueillir tout ou partie de la succession du 

défunt.”). In de Franse rechtsleer is er consensus dat de term rechthebbenden zeker de 

erfgenamen ab intestato omvat, evenals in voorkomend geval de algemene legatarissen en de 

legatarissen onder algemene titel.276  

167. De Belgische akte en het attest van erfopvolging worden afgeleverd op verzoek van een 

‘belanghebbende’ (artikel 1240bis, § 1, 2e lid BW). De Franstalige versie van deze bepaling 

spreekt van een belanghebbende partij, ‘une partie intéressée’.277 Die discrepantie is 

veroorzaakt door een onnauwkeurige aanpassing van de wettekst ten gevolge van het advies 

van de Raad van State. Aangezien het oorspronkelijke wetsontwerp gebruik maakte van de 

ietwat merkwaardige term ‘burger’, stelde de Raad van State voor om ‘burger’ te vervangen 

door ‘belanghebbende partij’, wat in de Nederlandstalige versie van het wetsontwerp zonder 

motivering verkort werd tot ‘belanghebbende’.278 Een ‘belanghebbende’ is in deze context 

aldus gelijk aan een ‘belanghebbende partij’. Het is onduidelijke welke personen precies 

belanghebbende partij in de zin van artikel 1240bis, § 1, 2e lid BW worden geacht. De rechtsleer 

is het erover eens dat erfgenamen in ieder geval belanghebbende partij zijn, maar preciseert niet 

of dit geldt voor alle wettelijke en testamentaire erfgenamen, dan wel slechts voor bepaalde 

categorieën erfgenamen.279 In het licht van de doelstelling van de akte en het attest van 

erfopvolging (supra nr. 97 e.v.) en naar analogie met de Franse acte de notoriété, kan men 

veronderstellen dat alvast zeker de wettelijke erfgerechtigden, de algemene legataris en de 

legataris ten algemene titel de aanvraag kunnen instellen. 

                                                 
276  J. HERAIL, Acte de notoriété in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2009, 7, nr. 51; J. PICARD, "L'acte de 

notoriété preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1309, nr. 17 en J.-F. PILLEBOUT, Fasc. 10: 

Successions - Des preuves de la qualité d'héritier - Acte de notoriété in Jurisclasseur Civil Code, Parijs, 

Lexisnexis, 2015, nr. 61, 63. 
277  Artikel 1240bis, § 2, 2e lid BW: “Het attest of de akte van erfopvolging wordt op verzoek van een 

belanghebbende afgeleverd met het oog op de in het eerste lid bedoelde vrijgave van tegoeden.” Franstalige 

versie: “Le certificat ou l'acte d'hérédité est délivré sur demande d'une partie intéressée en vue de la 

libération des avoirs visée à l'alinéa 1er.” 
278  Zie Advies van de Raad van State nr. 45.540/1/2/3/4 van 15 en 17 december 2008 bij het ontwerp van wet 

houdende diverse bepalingen (I), Parl. St. Kamer 2008-2009, DOC 52 1786/001, 153 en G. VERSCHELDEN, 

"Bevrijdende betaling na overlijden: Commentaar bij de artikelen 1240bis en 1240ter BW", NFM 2010, 113-

136. 
279  C. AERTS, "Deblokkering van rekeningen na overlijden. Commentaar op de wetten van 6 mei 2009 en 28 juni 

2009", T. Fam. 2010, 20 en G. VERSCHELDEN, "Bevrijdende betaling na overlijden: Commentaar bij de 

artikelen 1240bis en 1240ter BW", NFM 2010, 119. 
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b. Erfrechtelijke aanspraak op een bijzonder nalatenschapsbestanddeel 

168. Naar Duits, Frans en Belgisch recht kan het nationaal erfrechtcertificaat worden 

aangevraagd door de wettelijke erfgerechtigden, de algemene legataris en de legataris ten 

algemene titel. De positie van de bijzondere legataris is daarentegen omstreden. 

169. Naar Duits recht staat het vast dat de bijzondere legataris geen Erbschein kan aanvragen. 

De aanvraag kan slechts worden ingesteld door een ‘Erbe’ (supra nr. 165).280 Personen die 

enkel aanspraken kunnen laten gelden op een of meerdere welbepaalde goederen (bijzondere 

legataris) worden daarentegen niet beschouwd als ‘Erbe’, maar wel als 

‘Vermächtnisnehmer’.281 De bijzondere legataris geldt dus niet als een erfgenaam in de strikte 

zin, en is dan ook uitgesloten van het geijkt bewijsdocument van erfgenaamschap. 

170. Het conceptueel onderscheid tussen Erbe en Vermächtnisnehmer wortelt in een 

fundamenteel principe van het Duits erfrecht: de Universalsukzesion of 

Gesamtrechtsnachfolge.282 Krachtens § 1922 BGB gaat bij het overlijden van de erflater zijn 

vermogen in het geheel op de erfgenamen over.283 Enkel de overgang van het gehele vermogen 

wordt beschouwd als een overgang mortis causa en derhalve beheerst door het erfrecht. Indien 

er meerdere erfgenamen zijn, hebben deze recht op een breukdeel van de nalatenschap.284 Het 

Duits recht kent daarentegen geen rechtstreekse overgang mortis causa van een welbepaald 

vermogensbestanddeel (‘Vermächtnis’) aan de bijzondere legetaris. Bij het openvallen van de 

nalatenschap vererft het bijzonder vermogensbestanddeel vooreerst aan de algemeenheid van 

de erfgenamen. De bijzondere legataris verkrijgt slechts een vorderingsrecht, dat hij moet 

                                                 
280  Zie § 2353 BGB en § 352 FamFG. 
281  § 1939 BGB: “Der Erblasser kann durch Testament einem anderen, ohne ihn als Erben einzusetzen, einen 

Vermögensvorteil zuwenden (Vermächtnis).” Zie W. MAROTZKE, "§ 1922", J. von Staudingers Kommentar 

zum Bürgerlichen Gesetzbuch, V, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2008, 90, nr. 29. 
282  Zie uitgebreid over de Universalsukzesion naar Duits recht K. MUSCHELER, Universalsukzession und 

Vonselbsterwerb: die rechtstechnischen Grundlagen des Deutschen Erbrechts in Jus privatum, Tubingen, 

Mohr Siebeck, 2002, 279 p. Ook Oostenrijk kent de Universalsukzesion. Zie hierover e.g. S. FERRARI en 

G.M. LIKAR-PEER, Erbrecht. Ein Handbuch für die Praxis, Wenen, Manz, 2007, 2 en R. WELSER en B. 

ZÖCHLING-JUD, Grundriss des bürgerlichen Rechts II: Schuldrecht Allgemeiner Teil, Schuldrecht 

Besonderer Teil, Erbrecht, Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2015, 504. 
283  § 1922, 1e lid BGB: “Mit dem Tode einer Person (Erbfall) geht deren Vermögen (Erbschaft) als Ganzes auf 

eine oder mehrere andere Personen (Erben) über.”  
284  Zie § 1922, 2e lid BGB (“Auf den Anteil eines Miterben (Erbteil) finden die sich auf die Erbschaft beziehenden 

Vorschriften Anwendung.”) en D. LEIPOLD, "§ 1922", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag 

C.H. Beck, 2013, nr. 3. 
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instellen tegen de erfgenamen om het gelegateerd goed te verkrijgen.285 Er voltrekt zich dus 

geen eigendomsovergang mortis causa van de erflater op de bijzondere legataris, maar een 

eigendomsovergang inter vivos van de erfgenamen op de bijzondere legataris. De 

eigendomsoverdracht van bijzondere legaten wordt naar Duits recht dan ook beheerst door het 

goederenrecht, en niet door het erfrecht (infra nr. 533 e.v.).286 

171. Het Franse en het Belgische recht kennen wel een rechtstreekse eigendomsovergang 

krachtens erfrecht aan de bijzondere legataris.287 De bijzondere legataris verwerft hier bij het 

openvallen van de nalatenschap een zakenrechtelijke aanspraak op het gelegateerde goed. 

Weliswaar moet de bijzondere legataris na aanvaarding nog om de afgifte van zijn legaat 

verzoeken aan de overige erfgenamen of legatarissen, maar dit betreft slechts de inbezitstelling 

en niet de eigenlijke eigendomsoverdracht.288 De juridische draagwijdte van de vordering tot 

afgifte in het Franse en Belgische recht is niet te vergelijken met de vordering tot afgifte bij het 

Duitse bijzonder legaat met verbintenisrechtelijke werking. In het Duitse recht is het immers de 

leveringshandeling zelf die de eigendom van het legaat doet overgaan op de bijzondere 

legataris.289 

172. In de literatuur wordt het bijzonder legaat met zakenrechtelijke werking aangeduid met 

de term legatum per vindicationem, en het bijzonder legaat met verbintenisrechtelijke werking 

met legatum per damnationem.290 Het legatum per vindicationem wordt traditioneel gebruikt in 

                                                 
285  § 2174 BGB: “Durch das Vermächtnis wird für den Bedachten das Recht begründet, von dem Beschwerten 

die Leistung des vermachten Gegenstands zu fordern.” 
286  Zie voor roerende goederen § 929 BGB en voor onroerende goederen § 873 BGB (voor onroerende goederen 

is tevens de inschrijving in het Grundbuch vereist – infra nr. 434-435). Cf. D. LEIPOLD, Erbrecht, Tubingen, 

Mohr Siebeck, 2014, 318; G. OTTE, "§ 2174", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 

Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, nr. 24 en M. RUDY, "§ 2174", Münchener Kommentar zum BGB, München, 

Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 16. Zie verder H. DÖRNER, "EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen 

Erb- und Erbverfahrensrecht ist in Kraft!", ZEV 2012, 509 
287  Y.-H. LELEU, La transmission de la succession en droit comparé, Antwerpen, Maklu, 1996, 81. Zie verder 

voor Frankrijk e.g. P. MALAURIE, Les successions, les libéralités, Parijs, Defrénois, 2014, 286-287 en F. 

TERRE, Y. LEQUETTE en S. GAUDEMET, Droit civil - Les successions, les libéralités, Parijs, Dalloz, 2013, 705 

en voor België e.g. R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Huwelijksstelsels - Erfrecht 

- Giften, Antwerpen, Intersentia, 2010, 335-336. 
288  Zie artikel 1014 CC en BW. Zie verder voor Frankrijk e.g. M. GRIMALDI (ed.), Droit patrimonial de la famille 

2015/2016, Parijs, Dalloz, 2014, 585 en voor België e.g. W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. 

VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1048. 
289  W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 1182. 
290  E.g. H. LANGE en K. KUCHINKE, Erbrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2001, 620-622. 
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de landen van de Romaanse rechtsfamilie, zoals Frankrijk291 en België292, terwijl het legatum 

per damnationem eigen is aan de landen van de Germaanse rechtsfamilie, zoals Duitsland293 en 

Oostenrijk.294 Naar analogie met de Duitstalige terminologie (Vindikationslegat en 

Damnationslegat) worden vanaf hier de termen Vindikationslegaat en Damnationslegaat 

gebruikt. 

173. Ondanks het feit dat de bijzondere legataris naar Frans recht een zakelijk recht verkrijgt 

over het gelegateerde goed zoals alle andere erfgenamen, is betwist of de bijzondere legataris 

voor de aanvraag van de acte de notoriété geldt als een rechthebbende in de zin van artikel 730-

1, 1e lid CC (supra nr. 166). Een deel van de Franse rechtsleer rekent de bijzondere legataris 

zonder meer tot de aanvraaggerechtigden.295 Andere auteurs sluiten de bijzondere legataris uit. 

Zij argumenteren onder meer dat de bijzondere legataris louter de afgifte van zijn legaat 

verlangt, en derhalve niet mag worden betrokken bij het opstellen van de acte de notoriété.296 

Hetzelfde geldt evenwel voor de legataris onder algemene titel (zie artikel 1011 CC), en deze 

zou volgens dezelfde auteurs wel tot aanvraaggerechtigden behoren. Men zou een bijkomend 

argument kunnen lezen in artikel 730-1, 2e lid CC, dat de gegevens oplijst die de acte de 

notoriété moet bevatten. De acte de notoriété moet onder meer vermelden “les documents qui 

concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la 

dévolution successorale.” Anders dan een algemeen legaat of een legaat onder algemene titel 

wijzigt een bijzonder legaat de devolutie niet, maar betreft dit louter de bestemming van een 

specifiek nalatenschapsgoed. Om die reden zouden bijzondere legaten niet ressorteren onder de 

draagwijdte van artikel 730-1 CC.297 Het lijkt evenwel een stap te ver om uit de eventuele niet-

vermelding van een testament dat enkel een bijzonder legaat bevat, ook de globale uitsluiting 

van de bijzondere legataris uit het regime van de acte de notoriété af te leiden. Bovendien is 

                                                 
291  Artikel 1014 CC. 
292  Artikel 1014 BW. 
293  § 2174 BGB. 
294  § 684 ABGB. Zie voor een overzicht onder meer R. SÜß, "Das Vindikationslegat im Internationalen 

Privatrecht", RabelsZ. 2001, 246-247. 
295  J.-F. PILLEBOUT, Fasc. 10: Successions - Des preuves de la qualité d'héritier - Acte de notoriété in 

Jurisclasseur Civil Code, Parijs, Lexisnexis, 2015, nr. 64. Impliciet J. CHARLIN en M. REDON, Acte de 

notoriété in Répertoire de droit de procédure civil, V°, Parijs, Dalloz, 2011, 8, nr. 51 en M. GRIMALDI (ed.), 

Droit patrimonial de la famille 2015/2016, Parijs, Dalloz, 2014, 606. 
296  J. HERAIL, Acte de notoriété in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2009, 7, nr. 51 en J. PICARD, "L'acte 

de notoriété preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1309, nr. 17. 
297  M. DAGOT, "De la preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1221, nr. 24. 
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het op zich al twijfelachtig dat artikel 730-1, 2e lid CC werkelijk de vermelding van bijzondere 

legaten uitsluit.298 

174. De argumenten in de Franse rechtsleer voor de uitsluiting van de bijzondere legataris uit 

de aanvraaggerechtigden kunnen niet overtuigen. Evenwel verschaffen auteurs die het 

tegendeel verdedigen weinig tot geen motivering, waardoor de twijfel over de rechtspositie van 

de bijzondere legataris blijft bestaan. Misschien kan de hoger geschetste doelstelling van de 

acte de notoriété hier verduidelijking bieden (supra nr. 111-112). Eerder werd toegelicht dat de 

doelstelling van de acte de notoriété als bewijs van erfgerechtigdheid gelinkt is aan het 

mechanisme van de saisine. Aangezien de erfgerechtigden-saisinehouders ook voorafgaand aan 

de aanvaarding van de nalatenschap reeds een beheersmandaat uitoefenen tegenover de 

erfgoederen, moeten zij ook in deze fase in staat zijn om hun hoedanigheid te staven naar derden 

toe. Tegen die achtergrond zou men de uitsluiting van de bijzondere legataris uit de 

aanvraaggerechtigden kunnen verantwoorden vanuit een gebrek aan saisine in zijn hoofde. In 

tegenstelling tot de wettelijke erfgenamen en de algemene legataris heeft de bijzondere legataris 

immers nooit de saisine, maar moet hij de afgifte van zijn legaat vragen (artikel 1014 CC).299 

Evenwel zouden in die optiek ook de algemene legataris die in samenloop komt met de 

reservataire erfgenamen en de legataris onder algemene titel zijn uitgesloten, aangezien ook zij 

geen saisine hebben en de afgifte moeten vragen.300 Desalniettemin worden de algemene 

legataris en de legataris onder algemene titel doorgaans zonder voorbehoud tot de 

aanvraaggerechtigden gerekend.  

175. Bovendien gaat deze redenering voorbij aan het feit dat de acte de notoriété ook kan 

worden gebruikt om iets anders dan de de hoedanigheid van saisinehouder te bewijzen, en in 

het bijzonder de hoedanigheid van erfgenaam na aanvaarding. Indien de acte de notoriété er 

enkel toe zou strekken om de hoedanigheid van saisinehouder en het hieraan gelieerde 

beheersmandaat aan te tonen, zou deze geen bewijs kunnen leveren van de 

beschikkingsbevoegdheid die een erfgenaam na aanvaarding toekomt. Een dergelijke strikte 

                                                 
298  Met name PILLEBOUT zegt duidelijk dat testamenten die een bijzonder legaat bevatten in de acte de notoriété 

moeten worden vermeld. J.-F. PILLEBOUT, Fasc. 10: Successions - Des preuves de la qualité d'héritier - Acte 

de notoriété in Jurisclasseur Civil Code, Parijs, Lexisnexis, 2015, nr. 64. 
299  Zie hierover onder meer F. TERRE, Y. LEQUETTE en S. GAUDEMET, Droit civil - Les successions, les 

libéralités, Parijs, Dalloz, 2013, 732 e.v. 
300  Zie artikel 1004 en 1011 CC en e.g. M. GRIMALDI (ed.), Droit patrimonial de la famille 2015/2016, Parijs, 

Dalloz, 2014, 585. 
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interpretatie vindt hoegenaamd geen steun in de wet. Indien de acte de notoriété evenwel ook 

kan worden gebruikt om de prerogatieven van eigenaar te bewijzen, lijkt er geen enkele reden 

te zijn om deze mogelijkheid aan de bijzondere legataris te ontzeggen. 

176. Bijgevolg lijkt de oplossing te liggen in een cas par cas-analyse van het concreet 

rechthebbend zijn (‘ayant droit’) in de nalatenschap (zie artikel 730-1, 1e lid CC). Wanneer een 

persoon titularis is van een bepaald recht in de nalatenschap dat de aanwending van een acte de 

notoriété behoeft, kan deze rechtsgeldig een aanvraag instellen. Dit geldt onverkort voor de 

bijzondere legataris. Aldus kan de bijzondere legataris voorafgaandelijk aan de afgifte van zijn 

legaat slechts een acte de notoriété aanvragen om zijn zuivere erfrechtelijke roeping te staven, 

maar niet zijn concrete bevoegdheden tegenover het gelegateerde goed, want daarover beschikt 

hij op dat moment nog niet. Na aanvaarding301 en afgifte van het legaat kan de bijzondere 

legataris de acte de notoriété aanvragen om zijn hoedanigheid als eigenaar van het gelegateerde 

goed en de hieruit voortvloeiende bevoegdheden te bewijzen. In die zin wijkt de rechtspositie 

van de bijzondere legataris geenzins af van de overige aanvraaggerechtigden: ook hier moet de 

notaris in concreto evalueren of de aanvrager wel rechthebbende is in de nalatenschap en 

derhalve een aanvraag mag instellen. Met betrekking tot de bijzondere legataris kan men zich 

enkel afvragen of deze in de praktijk een beroep zal willen doen op de acte de notoriété dan 

wel andere bewijsmogelijkheden zal verkiezen, zoals de voorlegging van het testament, maar 

dit doet geen afbreuk aan zijn principiële aanvraaggerechtigdheid. 

177. In de Belgische rechtsleer is de discussie omtrent de aanvraaggerechtigdheid van de 

bijzondere legataris bij het nationaal erfrechtcertificaat afwezig. De bewoordingen van artikel 

1240bis BW bevatten in tegenstelling tot in Frankrijk geen argumenten om de bijzondere 

legataris uit te sluiten van de aanvraag van de akte en het attest van erfopvolging. Aangezien 

de akte en het attest van erfopvolging kunnen worden aangevraagd door elke belanghebbende 

partij (supra nr. 167), lijkt niets te verhinderen dat de bijzondere legataris een aanvraag instelt, 

voor zover deze kan aantonen dat hij hierbij belang heeft. Ook naar Belgisch recht is de 

bijzondere legataris geen saisinehouder, zodat hij voorafgaandelijk aan de afgifte van zijn legaat 

geen belang heeft bij het aanvragen van de akte of het attest van erfopvolging, omdat hij niet 

                                                 
301  Het vragen van de afgifte van een legaat geldt als stilzwijgende aanvaarding. F. TERRE, Y. LEQUETTE en S. 

GAUDEMET, Droit civil - Les successions, les libéralités, Parijs, Dalloz, 2013, 685-686. 
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gerechtigd is om de gelden in ontvangst te nemen.302 Eens hij de afgifte heeft bekomen, kan hij 

in voorkomend geval een akte of attest van erfopvolging aanvragen om zijn prerogatieven als 

eigenaar tegenover de geblokkeerde tegoeden te bewijzen, voor zover dit nodig zou blijken. 

Bijgevolg moet men in het Belgische recht evalueren of de bijzondere legataris in casu geldt 

als belanghebbende in de zin van artikel 1240bis, § 1, 2e lid BW.  

178. De voorgestelde benadering omtrent de aanvraaggerechtigdheid van de bijzondere 

legataris naar Frans en Belgisch recht heeft voornamelijk academische relevantie. In de praktijk 

zal de bijzondere legataris het nationaal erfrechtcertificaat slechts aanvragen wanneer hij er in 

een concrete situatie beroep op wil doen. Aangezien hij hoe dan ook niet kan ageren vooraleer 

hij de afgifte van zijn legaat heeft verkregen, impliceert de aanvraag van het erfrechtcertificaat 

in de regel de voorafgaandelijke afgifte van het legaat, of minstens moet het erfrechtcertificaat 

een voorbehoud maken voor de afgifte van het legaat. Derhalve zal de bijzondere legataris in 

de praktijk steeds rechthebbende, rechtspectievelijk belanghebbende zijn wanneer hij een 

aanvraag tot afgifte van een acte de notoriété of een akte of attest van erfopvolging instelt.  

2. Beheerders en executeurs-testamentair 

179. Wanneer een nationaal erfrechtcertificaat strekt tot bewijs van de hoedanigheid van 

beheerder of executeur-testamentair, wordt de aanvraag in de regel ingesteld door deze persoon. 

Zo wordt het Duitse Testamentsvollstreckerzeugnis aangevraagd door de 

testamentuitvoerder,303 en de grant of representation uit Engeland en Wales door de aspirant-

personal representative.304 

180. Een andere vraag is of beheerders en executeurs-testamentair ook een erfrechtcertificaat 

kunnen aanvragen dat de hoedanigheid van erfgerechtigde bewijst. Per definitie vraagt de 

beheerder of executeur-testamentair in die hypothese een erfrechtcertificaat aan om de 

hoedanigheid van iemand anders te bewijzen, en niet van zichzelf. In het Duitse recht is het 

algemeen aanvaard dat ook de testamentuitvoerder (Testamentsvollstrecker), beheerder van de 

                                                 
302  Zie over de afgifte van het bijzonder legaat artikel 1014, 2e lid BW en W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU 

MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1048. 
303  § 2368 in initio BGB: “Einem Testamentsvollstrecker hat das Nachlassgericht auf Antrag ein Zeugnis über 

die Ernennung zu erteilen.” 
304  Rule 5 Non-Contentious Probate Rules 1987. 
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nalatenschap (Nachlassverwalter)305 of beheerder van de deficitaire nalatenschap 

(Nachlassinsolvenzverwalter) om de afgifte van een Erbschein kunnen verzoeken, wanneer zij 

dit nodig hebben om hun opdracht te kunnen uitoefenen. Zo kan een testamenuitvoerder een 

Erbschein aanvragen ter bewijs van de identiteit van de erfgenamen, zodat hij na afloop van 

zijn mandaat alle goederen en middelen waarover hij ten behoeve van zijn opdracht beschikte 

aan de juiste personen kan teruggeven.306 De aanvraagmogelijkheid van de beheerders en 

executeurs-testamentair doet geen afbreuk aan het recht van de erfgenamen om zelf een 

Erbschein aan te vragen.307  

181. In het Frans en Belgisch recht wordt nergens melding gemaakt van een eigen 

aanvraagrecht van de testamentuitvoerder voor de acte de notoriété, respectievelijk de akte en 

het attest van erfopvolging. Doordat de aanvrager in de acte de notoriété moet verklaren dat hij 

gerechtigd is om (een gedeelte van) de nalatenschap te verkrijgen (artikel 730-1, 3e lid CC en 

infra nr. 191), lijkt de testamentuitvoerder naar Frans recht alvast uitgesloten van de 

aanvraaggerechtigden. De testamentuitvoerder verzekert immers de uitvoering van het 

testament, maar kan geen eigen erfrecht laten gelden tegenover de nalatenschapsgoederen – 

althans niet in de loutere hoedanigheid van testamentuitvoerder.308 Naar Belgisch recht lijkt de 

‘belanghebbende’ die de aanvraag voor een akte of attest van erfopvolging instelt (artikel 

1240bis, § 1, 2e lid BW), op het eerste gezicht ook de testamentuitvoerder te kunnen omvatten. 

Men kan zich echter moeilijk voorstellen welk belang een testamentuitvoerder kan hebben om 

een akte of attest van erfopvolging aan te vragen om de hoedanigheid van een erfgerechtigde te 

bewijzen. De akte en het attest van erfopvolging bieden slechts een wettelijke grond voor de 

bevrijdende vrijgave van tegoeden aan of op instructie van personen aangewezen in de akte of 

                                                 
305  Ter zake moet een onderscheid worden gemaakt met de Nachlasspfleger (§ 1960 BGB), die niet gerechtigd 

is om een Erbschein aan te vragen. De Nachlasspfleger is slechts een voorlopige beheerder, die door de 

rechtbank kan worden aangesteld om bewarende handelingen te stellen ten aanzien van de nalatenschap 

wanneer de definitieve erfgenamen nog niet vast staan (bijvoorbeeld omdat de erfgerechtigden hun optierecht 

nog niet hebben uitgeoefend). Zie over de Nachlasspfleger onder meer K. MUSCHELER, Erbrecht, II, 

Tubingen, Mohr Siebeck, 2010, 1600 e.v. 
306  J. MAYER, "§ 2353", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 92. Zie verder 

over deze teruggaveplicht van de testamentuitvoerder § 2218, 1e lid juncto 667 BGB en W. REIMANN, "§ 

2218", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2012, nr. 

25. 
307  S. HERZOG, "§ 2353", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de 

Gruyter, 2010, nr. 24-25 en J. MAYER, "§ 2353", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. 

Beck, 2013, nr. 91 e.v. 
308  Zie voor de bevoegdheden van de Franse exécuteur testamentaire artikel 1025-1034 CC en supra nr. 141. 
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het attest. Indien de deblokkering zou gebeuren in handen van de testamentuitvoerder op 

instructie van de erfgerechtigden (hierover infra nr. 182), behoeft hij daarvoor een afzonderlijk 

mandaat van de erfgerechtigden, dat losstaat van zijn mandaat als testamentuitvoerder. Zelfs 

indien de akte en het attest van erfopvolging ook buiten de context van bevrijdende betaling 

zouden kunnen worden gebruikt,309 blijft de vraag waarvoor de testamentuitvoerder deze dan 

wel zou aanwenden, gelet op zijn beperkte bevoegdheden in het Belgische recht.310 Een eigen 

aanvraagrecht voor de testamentuitvoerder voor de akte en het attest van erfopvolging is 

derhalve overbodig.  

3. Derden 

a. Vertegenwoordigers 

182. In alle onderzochte rechtsstelsels kan de aanvraag van het nationaal erfrechtcertificaat 

ook worden ingesteld door een vertegenwoordiger van de aanvraaggerechtigde, die de aanvraag 

instelt in naam en voor rekening van de aanvraaggerechtigde. Bij de grant of representation uit 

Engeland en Wales is de aanvraag door een advocaat als afzonderlijke hypothese in de wet 

opgenomen.311 Het Duitse recht kent een algemene vertegenwoordigingsmogelijkheid in het 

kader van de gewillige rechtsmacht, die ook geldt voor de aanvraag van het Erbschein.312 Voor 

de acte de notoriété en de akte en het attest van erfopvolging maken noch de Franse noch de 

Belgische wetgeving melding van een aanvraag door een vertegenwoordiger. Wel wordt er 

bepaald dat ook een vertegenwoordiger van de erfgerechtigde op grond van de acte de notoriété 

of de akte of het attest van erfopvolging kan handelen met derden. Krachtens artikel 730-4 CC 

worden de in de acte de notoriété aangeduide erfgerechtigden of hun gemeenschappelijke 

lasthebber (‘leur mandataire commun’) tegenover derden geacht vrij te kunnen beschikken over 

                                                 
309  Zie voor een pleidooi in die zin E. GOOSSENS, "Pleidooi voor de veralgemeende invoering van de Europese 

erfrechtverklaring in het Belgisch recht", NFM 2013, 207. 
310  Zie de artikelen 1025-1034 BW en F. BUYSSENS, "De testamentuitvoerder" in W. PINTENS, J. DU MONGH en 

C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 311-318; R. DILLEMANS, A. VAN DEN 

BOSSCHE en M. DE CLERCQ, Testamenten in R. DILLEMANS en W. VAN GERVEN (eds.), Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, VII, Mechelen, Kluwer, 2012, 295-304 en W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH 

en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 887-888, 891-892.  
311  Rule 4 Non-Contentious Probate Rules 1987. Hierover J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, 

Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 331, 

333. 
312  § 10 FamFG en J. MAYER, "§ 2353", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, 

nr. 98 e.v. 
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de erfgoederen en de gelden.313 Artikel 1240bis, § 1, 1e lid BW voorziet in een vrijgave van de 

tegoeden aan of op instructie van de personen aangewezen in het erfrechtcertificaat, wat wijst 

op een lasthebber. Indien een vertegenwoordiger in naam en voor rekening van een 

erfgerechtigde kan handelen op basis van het erfrechtcertificaat, kan men aannemen dat deze 

ook een aanvraag kan instellen lastens de erfgerechtigde. Deze interpretatie strookt ook met het 

algemeen principe dat alle rechtshandelingen het voorwerp kunnen uitmaken van lastgeving, 

met uitzondering van strikt persoonlijke rechtshandelingen.314 

b. Schuldeisers 

183. Bijkomend rijst de vraag naar de aanvraaggerechtigdheid van derden in eigen naam en 

voor eigen rekening, en dan in het bijzonder van schuldeisers. De onderzochte rechtsstelsels 

bieden hierop een verschillend antwoord. Het Duitse recht verleent een schuldeiser de 

mogelijkheid om in plaats van zijn schuldenaar een Erbschein aan te vragen, wanneer hij dit 

zou behoeven om tot dwanguitvoering te kunnen overgaan.315 Deze bepaling laat schuldeisers 

van de nalatenschap toe om in de plaats van de erfgenamen om de afgifte van een Erbschein te 

verzoeken, zodat de nalatenschapsschuldeiser zijn vordering tegenover de erfgenamen-

schuldenaars kan verzilveren. Op die manier is de schuldeiser niet afhankelijk van de wil van 

zijn schuldenaar om uitvoering van zijn schuldvordering te bekomen.316 De grant of 

representation uit Engeland en Wales kan enkel worden aangevraagd door de personal 

representative of zijn vertegenwoordiger. Ook een schuldeiser komt evenwel in aanmerking 

voor een aanstelling tot personal representative, op voorwaarde dat eenieder die hoger in de 

rangorde staat reeds is weggevallen (supra nr. 123).317 In dat geval kan ook een schuldeiser de 

                                                 
313  Artikel 730-4 CC: “Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, 

à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de 

fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.” 
314  Voor Frankrijk: N. MATHEY, Représentation in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2007, nr. 16-17. Voor 

België: V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A.L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 446 en P. WÉRY, Le mandat, Brussel, Larcier, 2000, 82-88. 
315  § 792 Zivilprozessordnung (hierna ZPO) luidt als volgt: “Bedarf der Gläubiger zum Zwecke der 

Zwangsvollstreckung eines Erbscheins oder einer anderen Urkunde, die dem Schuldner auf Antrag von einer 

Behörde, einem Beamten oder einem Notar zu erteilen ist, so kann er die Erteilung an Stelle des Schuldners 

verlangen.” 
316  Zie A. BAUMBACH, W. LAUTERBACH, J. ALBERS en P. HARTMANN, Zivilprozessordnung, München, Verlag 

C.H. Beck, 2009, 2080, nr. 2 en H. PRÜTTING en M. GEHRLEIN, ZPO Kommentar, Keulen, Luchterhand, 

2012, 1760, nr. 1. 
317  Zie Rule 20, onder e) (bij testamentaire vererving) en Rule 22, 3e lid (bij intestaatsvererving) Non-

Contentious Probate Rules 1987. 
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grant of representation aanvragen, maar dan in zijn hoedanigheid als aspirant-personal 

representative, en niet als derde. Naar Frans recht kunnen enkel de rechthebbenden in de 

nalatenschap een aanvraag voor een acte de notoriété instellen (supra nr. 166). Schuldeisers 

zijn derhalve uitgesloten. Bij de Belgische akte en het attest van erfopvolging ten slotte, lijken 

op het eerste gezicht ook schuldeisers onder het ruime begrip ‘belanghebbende’ te kunnen 

vallen. De Franstalige versie van artikel 1240bis BW leert echter dat de aanvraaggerechtigden 

een ‘belanghebbende partij’ moeten zijn, en men kan sterk betwijfelen dat schuldeisers partij 

zijn bij de afhandeling van de nalatenschap. Bovendien is de rechtsleer het erover eens dat een 

teleologische interpretatie van artikel 1240bis BW een aanvraag door een schuldeiser uitsluit. 

Het was immers de bedoeling van de wetgever om voor de erfgerechtigden de toegang tot de 

tegoeden van de erflater te vergemakkelijken.318 

C. Aanlevering gegevens 

1. Vereiste informatie 

184. De autoriteit van afgifte heeft een aantal gegevens nodig om het nationaal 

erfrechtcertificaat te kunnen opstellen. In de referentiestelsels die een afgifte van het 

erfrechtcertificaat op aanvraag kennen, namelijk Duitsland, Engeland en Wales, Frankrijk en 

België, worden die gegevens hoofdzakelijk verstrekt door de aanvrager bij zijn aanvraag. In 

Oostenrijk, waar de afgifte van het erfrechtcertificaat van rechtswege plaatsvindt, wordt het 

merendeel van de vereiste gegevens verzameld door de Gerichtskommissär bij de opmaak van 

de Todesfallaufnahme (supra nr. 100). Enkele gegevens worden daarnaast aangeleverd door de 

erfgenamen bij de uitoefening van hun optierecht door het afleggen van een 

Erbantrittserklärung (supra nr. 101).  

185. Bij het Duitse Erbschein lijst de wet exhaustief op welke gegevens de aanvraag moet 

bevatten (§ 352 FamFG voor een Alleinerbschein of een Teilerbschein; § 352a FamFG voor 

een Gemeinschaftlicher Erbschein). Het betreft gegevens over de erflater (tijdstip van 

overlijden, laatste gewone verblijfplaats, nationaliteit en huwelijksvermogensstelsel319), de 

                                                 
318  C. AERTS, "Deblokkering van rekeningen na overlijden. Commentaar op de wetten van 6 mei 2009 en 28 juni 

2009", T. Fam. 2010, 20 en G. VERSCHELDEN, "Bevrijdende betaling na overlijden: Commentaar bij de 

artikelen 1240bis en 1240ter BW", NFM 2010, 119. 
319  Dit laatste blijkt uit artikel 352, 3e lid FamFG, dat voorschrijft dat het bewijs dat de erflater gehuwd was 

onder het wettelijk stelsels van scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten 
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rechtsverhouding waarop de aanvrager zijn erfrechtelijke aanspraken steunt (vb. 

afstammingsband met de erflater, uiterste wilsbeschikking), de overige rechthebbenden in de 

nalatenschap, eventuele uiterste wilsbeschikkingen, en of zijn erfrecht al dan niet betwist wordt. 

In het bijzonder moet de aanvrager verklaren dat hij de nalatenschap heeft aanvaard en de 

omvang van zijn erfdeel preciseren.320 Wanneer er meerdere erfgenamen zijn maar de aanvraag 

niet van alle erfgenamen uitgaat, moet de aanvraag vermelden dat de overige erfgenamen de 

nalatenschap reeds hebben aangenomen.321 In principe maakt het Erbschein melding van de 

respectieve erfdelen van alle erfgenamen, tenzij alle aanvragers daaraan verzaken.322 

186. De gegevens in de aanvraag van het Erbschein zijn gelijkaardig aan de gegevens die de 

notaris naar Oostenrijks recht in het kader van de Todesfallaufnahme moet verzamelen.323 Het 

voornaamste verschilpunt is dat de Todesfallaufnahme informatie bevat over de nalatenschap 

in globo, en niet is opgesteld vanuit het perspectief van een concrete erfgenaam. Aldus vermeldt 

de Todesfallaufnahme de samenstelling van het gehele nalatenschapsvermogen, en niet de 

concrete erfdelen van de betrokken erfgenamen.324 De informatie over de individuele 

erfaanspraken van de erfgenamen verkrijgt de notaris pas bij het afleggen van de 

                                                 
(Zugewinngemeinschaft) in beginsel door middel van een verklaring onder ede wordt geleverd (hierover infra 

nr. 190). 
320   Zie § 352 FamFG voor een Alleinerbschein of een Teilerbschein: “(1) Wer die Erteilung eines Erbscheins 

als gesetzlicher Erbe beantragt, hat anzugeben 1. den Zeitpunkt des Todes des Erblassers, 2. den letzten 

gewöhnlichen Aufenthalt und die Staatsangehörigkeit des Erblassers, 3. das Verhältnis, auf dem sein 

Erbrecht beruht, 4. ob und welche Personen vorhanden sind oder vorhanden waren, durch die er von der 

Erbfolge ausgeschlossen oder sein Erbteil gemindert werden würde, 5. ob und welche Verfügungen des 

Erblassers von Todes wegen vorhanden sind, 6. ob ein Rechtsstreit über sein Erbrecht anhängig ist, 7. dass 

er die Erbschaft angenommen hat, 8. die Größe seines Erbteils. Ist eine Person weggefallen, durch die der 

Antragsteller von der Erbfolge ausgeschlossen oder sein Erbteil gemindert werden würde, so hat der 

Antragsteller anzugeben, in welcher Weise die Person weggefallen ist. (2) Wer die Erteilung des Erbscheins 

auf Grund einer Verfügung von Todes wegen beantragt, hat 1. die Verfügung zu bezeichnen, auf der sein 

Erbrecht beruht, 2. anzugeben, ob und welche sonstigen Verfügungen des Erblassers von Todes wegen 

vorhanden sind, und 3. die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 6 bis 8 sowie Satz 2 vorgeschriebenen Angaben 

zu machen.” Zie § 352a FamFG voor een Gemeinschaftlicher Erbschein: “[…] (2) In dem Antrag sind die 

Erben und ihre Erbteile anzugeben. Die Angabe der Erbteile ist nicht erforderlich, wenn alle Antragsteller 

in dem Antrag auf die Aufnahme der Erbteile in den Erbschein verzichten. (3) Wird der Antrag nicht von 

allen Erben gestellt, so hat er die Angabe zu enthalten, dass die übrigen Erben die Erbschaft angenommen 

haben. § 352 Absatz 3 gilt auch für die sich auf die übrigen Erben beziehenden Angaben des Antragstellers. 

[…]” 
321  § 352a, 3e lid FamFG: “Wird der Antrag nicht von allen Erben gestellt, so hat er die Angabe zu enthalten, 

dass die übrigen Erben die Erbschaft angenommen haben.” 
322  § 352a, 2e lid FamFG. Zie hierover C. DÖBEREINER, "Das Gezetz zum Internationalen Erbrecht und zur 

Änderung von Vorschriften zum Erbschein", NJW 2015, 2453-2454. 
323  Zie § 145 AußStrG en supra nr. 100. 
324  Zie § 145, 2e lid AußStrG: “Die Todesfallaufnahme hat zu umfassen: […] das hinterlassene Vermögen samt 

Rechten und Verbindlichkeiten” 
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Erbantrittserklärung, die de gegevens van de erfgenaam in kwestie, de rechtsverhouding 

waarop hij zijn aanspraken steunt, de eigenlijke verklaring inzake het optierecht, en indien 

mogelijk ook reeds het concrete erfdeel bevat.325 

187. Voor de grant of representation uit Engeland en Wales biedt de wet een aantal beperkte 

richtlijnen inzake de informatie die de aspirant-personal representative moet verstrekken in zijn 

aanvraag.326 De lijst van vereiste gegevens wordt verder aangevuld door de rechtspraktijk.327 

Het merendeel van de gegevens wordt aangeleverd in vorm van een Oath, een beëdigde 

verklaring vanwege de aspirant-personal representative. Dit is onder meer het geval voor de 

gegevens betreffende de erflater, de aanvrager, de aard van de erfopvolging (intestaats- of 

testamentaire vererving), de rechtsgrond voor de verzochte aanstelling tot personal 

representative, inclusief de reden waarom andere personal representatives die hoger staan op 

de rangorde zijn weggevallen, en de omvang en samenstelling van de nalatenschap.328 Verder 

dient de aspirant-personal representative de Inheritance Tax Account over te leggen, die een 

inventaris en schatting van de nalatenschapsgoederen bevat en een verklaring van de personal 

representative dat hij de erfbelasting heeft betaald.329 De grant wordt in de regel slechts 

afgegeven indien de erfbelasting voorafgaandelijk reeds is betaald.330 Ook in de andere 

referentiestelsels bestaan er mechanismen die de betaling van de erfbelasting moeten 

                                                 
325   Zie § 159 AußStrG: “(1) Die Erbantrittserklärung hat zu enthalten: 1. Vor- und Familiennamen, Tag der 

Geburt und Anschrift des Erbansprechers; 2. die Berufung auf einen Erbrechtstitel; 3. die ausdrückliche 

Erklärung, die Erbschaft anzutreten; 4. die ausdrückliche Erklärung, ob dies unbedingt oder mit dem 

Vorbehalt der Rechtswohltat des Inventars (bedingte Erbantrittserklärung) geschehe. (2) Ist dies im 

Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung möglich, so ist auch die Erbquote anzugeben. […]” 
326  Zie Rule 4 (aanvraag door een advocaat), Rule 5 (de aanvraag door de personal representative zelf) en Rule 

8 (gegevens vereist in het kader van de Oath) Non-Contentious Probate Rules 1987. 
327  Dit geldt in het bijzonder voor de gegevens in het kader van de Oath. Zie J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, 

Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 

2013, 338. 
328  Zie Rule 8 Non-Contentious Probate Rules 1987; R. KERRIDGE, Parry and Kerridge: The Law of Succession, 

Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 454-456 en J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and 

Sunnucks on Executors, Administrators and Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 338-346. 
329  Krachtens Section 200, 1e lid, onder a) Inheritance Tax Act 1984 is de personal representative persoonlijk 

aansprakelijk voor de betaling van de erfbelasting. De Inheritance Tax Account is vervat in Section 216, 1e 

lid Inheritance Tax Act 1984. Zie verder J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and 

Sunnucks on Executors, Administrators and Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 348-350. 
330  R. KERRIDGE, Parry and Kerridge: The Law of Succession, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 454 en C. 

SAWYER en M. SPERO, Succession, Wills and Probate, Abingdon, Routledge, 2015, 241. Dit leidt tot de 

paradoxale situatie dat de personal representative de erfbelasting reeds moet betalen vooraleer hij de 

nalatenschapsgoederen heeft verkregen, terwijl hij de nalatenschapsgoederen nodig heeft om tot betaling te 

kunnen overgaan. Zie hierover C. SAWYER en M. SPERO, Succession, Wills and Probate, Abingdon, 

Routledge, 2015, 242. 



 

93 

 

verzekeren, maar deze spelen niet op het niveau van de aanvraag en komen derhalve pas later 

aan bod (infra nr. 319 e.v.). 

188. In tegenstelling tot bij de overige referentiecertificaten, bevat de wetgeving inzake de 

Franse acte de notoriété en de Belgische akte en het attest van erfopvolging geen lijst met 

gegevens die de aanvrager moet verstrekken. Desalniettemin staat het buiten kijf dat de 

aanvrager ook bij deze referentiecertificaten een aantal gegevens aanlevert. Onder het regime 

van de klassieke acte de notoriété en de akte van bekendheid steunde het erfrechtcertificaat 

zelfs nagenoeg volledig op de verklaringen van de aanvrager en andere ‘getuigen’ (supra nr. 

69). De nieuwe wettelijke regeling van de acte de notoriété en de akte en het attest van 

erfopvolging legt de klemtoon weliswaar meer op de eigen vaststellingen van de openbaar 

ambtenaar (infra nr. 195), maar vormt geen breuk met het uitgangspunt dat de aanvrager 

informatie aanlevert. Bovendien bevat de huidige regeling een aantal indicaties omtrent de 

vereiste gegevens, in het bijzonder voor de acte de notoriété. Zo vermeldt artikel 730-1, 2e lid 

CC de voorlegging van een aantal stukken, met name de overlijdensakte van de erflater, akten 

van de burgerlijke stand en uiterste wilsbeschikkingen.331 Overeenkomstig artikel 730-1, 3e lid 

CC moet de aanvrager tevens een verklaring afleggen over zijn erfrecht en daarbij de overige 

erfgerechtigden aanwijzen.332 Deze voorschriften wijzen erop dat de aanvrager van de acte de 

notoriété minstens gegevens moet verstrekken over de erflater, de aard van de erfopvolging 

(intestaats- of testamentaire vererving), zijn eigen erfaanspraken en de overige erfgerechtigden. 

Met betrekking tot de Belgische akte en het attest van erfopvolging vermeldt artikel 1240bis, § 

4 BW enkel dat de akte en het attest van erfopvolging moet stipuleren wie de erfgerechtigden 

zijn die aanspraak maken op de tegoeden van de erflater. Men mag veronderstellen dat de 

aanvrager ook in dit verband gegevens aanlevert. 

                                                 
331  Artikel 730-1, 2e lid CC: “L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est 

ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, 

éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une 

incidence sur la dévolution successorale.” 
332  Artikel 730-1, 3e lid CC: “Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, 

qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du 

défunt.” 
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2. Bewijsvorm 

a. Documenten 

189. Sommige gegevens in de aanvraag dienen te worden gestaafd door middel van bepaalde 

documenten. Het bewijs van het overlijden van de erflater gebeurt naar Frans, Duits, Engels en 

Oostenrijks recht in de regel door voorlegging van de overlijdensakte of een andere authentieke 

akte. Bij gebreke daarvan volstaat het dat het overlijden onbetwistbaar vaststaat.333 Ook voor 

het bewijs van de erfrechtelijke aanspraken van de aanvrager gelden in deze rechtsstelsels 

bijzondere voorschriften. Bij een conventionele erfopvolging vereisen het Duitse, Engelse en 

Oostenrijkse recht in de regel de voorlegging van de originele uiterste wilsbeschikking.334 Het 

Franse recht vermeldt de voorlegging van de originele uiterste wilsbeschikking, maar stelt geen 

verplichting in.335 Bij een intestaatvererving moet de rechtspositie van de aanvrager naar Frans, 

Duits en Oostenrijks recht in principe blijken uit akten van de burgerlijke stand.336 Het 

Belgische recht bevat voor al die elementen geen preciseringen. Artikel 1240bis, § 5 BW 

                                                 
333  Voor de Franse acte de notoriété, zie artikel 730-1, 2e lid CC: “L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès 

de la personne dont la succession est ouverte […]”. Het Duitse recht vereist een bewijs van het tijdstip van 

overlijden van de erflater door middel van een authentieke akte, tenzij deze niet of slechts zeer moeilijk kan 

worden verkregen. Zie § 352, 3e lid FamFG: “Der Antragsteller hat die Richtigkeit der Angaben nach Absatz 

1 Satz 1 Nummer 1 und 3 sowie Satz 2 durch öffentliche Urkunden nachzuweisen […] . Sind die Urkunden 

nicht oder nur mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten zu beschaffen, so genügt die Angabe anderer 

Beweismittel.” Voor de grant of representation uit Engeland en Wales, zie Rule 5, 5e lid Non-Contentious 

Probate Rules (voor een aanvraag door de personal representative zelf): “A personal applicant shall produce 

a certificate of the death of the deceased or such other evidence of the death as the registrar may approve.” 

Het Oostenrijkse Verlassenschaftsverfahren wordt van rechtswege ingeleid van zodra de overlijdensakte is 

overgemaakt (supra nr. 98), dan wel van zodra het overlijden op een andere wijze kenbaar is gemaakt. Zie § 

143, 1e lid AußStrG: “Das Verlassenschaftsverfahren ist von Amts wegen einzuleiten, sobald ein Todesfall 

durch eine öffentliche Urkunde oder sonst auf unzweifelhafte Weise bekannt wird.” 
334  Bij het Duitse Erbschein wordt wederom een uitzondering gemaakt indien de voorlegging van de originele 

uitsterste wilsbeschikking niet mogelijk of zeer moeilijk is. Zie § 352, 3e lid FamFG: “Der Antragsteller hat 

[…] im Fall des Absatzes 2 die Urkunde vorzulegen, auf der sein Erbrecht beruht. Sind die Urkunden nicht 

oder nur mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten zu beschaffen, so genügt die Angabe anderer 

Beweismittel.” Voor de Engelse grant of representation, zie J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, 

Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 331, 

332. Naar Oostenrijks recht moeten de erfgerechtigden bij het afleggen van de Erbantrittserklärung naar 

gelang het geval hun aanspraken bewijzen door voorlegging van de erfovereenkomst of het testament. Cf. § 

799 ABGB en S. FERRARI en G.M. LIKAR-PEER, Erbrecht. Ein Handbuch für die Praxis, Wenen, Manz, 

2007, 473. 
335  Artikel 730-1, 2e lid CC: “L'acte de notoriété doit […] faire mention des pièces justificatives qui ont pu être 

produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de 

libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.” 
336  Voor de Franse acte de notoriété, zie artikel 730-1, 2e lid CC. Voor het Duitse Erbschein volstaat meer 

algemeen een authentieke akte, zie § 352, 3e lid FamFG. Voor Oostenrijks recht, zie § 799 ABGB en S. 

FERRARI en G.M. LIKAR-PEER, Erbrecht. Ein Handbuch für die Praxis, Wenen, Manz, 2007, 473. 
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vermeldt enkel dat de aanvrager ter staving van de aangevoerde gegevens stukken kan 

voorleggen, maar gaat niet dieper in op de aard van die stukken.337 

b. Verklaringen van de aanvrager 

190. Het Engelse en het Duitse recht vereisen dat de aanvrager informatie verstrekt onder 

ede. Naar Engels recht moet het merendeel van de gevraagde gegevens worden verstrekt door 

middel van de Oath, een gezworen verklaring (supra nr. 187).338 Naar Duits recht moet de 

aanvrager voor alle gegevens die niet door authentieke akten moeten worden gestaafd (supra 

nr. 189) onder ede verklaren hem niets bekend is wat de juistheid van de verstrekte gegevens 

ondergraaft. Indien de aanvraag uitgaat van meerdere erfgenamen (gemeinschaftlicher 

Erbschein), moeten zij in beginsel allemaal deze verklaring onder ede afleggen.339 Daarnaast 

dient ook het bewijs dat de erflater gehuwd was onder het wettelijk stelsel van de 

Zugewinngemeinschaft in principe te worden geleverd door middel van een verklaring onder 

ede. Wanneer de rechter een verklaring onder ede niet nodig acht, kan hij de aanvrager ervan 

vrijstellen.340 

191. In de andere rechtsstelsels dienen verklaringen vanwege de aanvrager niet onder ede te 

gebeuren. Bij de Franse acte de notoriété moet de aanvrager een verklaring (‘affirmation’) 

afleggen dat hij, alleen of met andere personen die hij aanduidt, gerechtigd is om de gehele of 

een gedeelte van de nalatenschap te ontvangen.341 Het volstaat dat de aanvrager deze verklaring 

ondertekent; een verklaring onder ede is niet nodig.342 De wetgever heeft er evenwel voor 

                                                 
337  Artikel 1240bis, § 5 BW: “De notaris, de ontvanger van het successiekantoor of de door de Koning bij 

toepassing van paragraaf 1, derde lid, aangewezen dienst kunnen elke aflevering van een akte of een attest 

van erfopvolging weigeren indien zij aan de hand van de door de verzoekende belanghebbende voorgelegde 

stukken, de gedane verklaringen en de verrichte opzoekingen, niet met zekerheid de erfgenamen kunnen 

aanwijzen.” 
338  Rule 8, 1e lid Non-Contentious Probate Rules 1987: “Every application for a grant […] shall be supported 

by an oath by the applicant in the form applicable to the circumstances of the case, and by such other papers 

as the registrar may require.” 
339  § 352a, 4e lid FamFG: “Die Versicherung an Eides statt gemäß § 352 Absatz 3 Satz 3 ist von allen Erben 

abzugeben, sofern nicht das Nachlassgericht die Versicherung eines oder mehrerer Erben für ausreichend 

hält.” 
340  § 352, 3e lid FamFG: “Zum Nachweis, dass der Erblasser zur Zeit seines Todes im Güterstand der 

Zugewinngemeinschaft gelebt hat, und zum Nachweis der übrigen nach den Absätzen 1 und 2 erforderlichen 

Angaben hat der Antragsteller vor Gericht oder vor einem Notar an Eides statt zu versichern, dass ihm nichts 

bekannt sei, was der Richtigkeit seiner Angaben entgegensteht. Das Nachlassgericht kann dem Antragsteller 

die Versicherung erlassen, wenn es sie für nicht erforderlich hält.” 
341  Artikel 730-1, 3e lid CC en supra nr. 188. 
342  Zie uitgebreid J. PICARD, "L'acte de notoriété preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1309, nr. 21. 
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gezorgd dat de aanvrager een dergelijke verklaring niet licht zal opvatten. Eenieder die zich 

bewust en te kwader trouw beroept op een foutieve acte de notoriété, loopt immers de zware 

sanctie van heling op (artikel 730-5 CC en infra nr. 391).343 Het regime van de Belgische akte 

en het attest van erfopvolging verwijst zijdelings naar eventuele verklaringen in het kader van 

de aanvraag, maar geeft geen verdere preciseringen.344 Ook naar Oostenrijks recht moet de 

Erbantrittserklärung niet onder ede wordt afgelegd. Indien de erfgerechtigden tegenstrijdige 

verklaringen afleggen en de Gerichtskommissär de partijen niet kan verzoenen, oordeelt de 

rechter welke aanspraken worden gevalideerd.345 

§3. Opmaak 

A. Onderzoeksopdracht van de autoriteit van afgifte 

192. In alle onderzochte rechtsstelsels beschikt de autoriteit van afgifte bij de opmaak van 

het nationaal erfrechtcertificaat over een onderzoeksopdracht. De autoriteit moet de 

aangeleverde informatie verifiëren en indien nodig bijkomend onderzoek voeren. Deze 

onderzoeksopdracht kent evenwel verschillende gradaties doorheen de rechtsstelsels. 

193. De meest uitgebreide onderzoeksopdracht heeft de autoriteit bij het Oostenrijkse 

Einantwortungsbeschluss. De notaris-Gerichtskommissär stuurt als mandataris van het gerecht 

het Verlassenschaftsverfahren: hij identificeert de erfgerechtigden, verzamelt de vereiste 

gegevens en staat in voor de afwikkeling van de nalatenschap. De Gerichtskommissär vervult 

aldus een zeer actieve rol, niet zozeer wegens de afgifte van het erfrechtcertificaat, maar wel 

wegens zijn functie bij de erfovergang, waarvan de afgifte van het erfrechtcertificaat slechts 

een klein deel uitmaakt (supra nr. 99 e.v.). De daadwerkelijke afgifte van het 

Einantwortungsbeschluss gebeurt door de rechter (supra nr. 102).  

                                                 
343  Artikel 730-5 CC: “Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt 

les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.” 
344  Cf. artikel 1240bis, § 5 BW: “De notaris, de ontvanger van het successiekantoor of de door de Koning bij 

toepassing van paragraaf 1, derde lid, aangewezen dienst kunnen elke aflevering van een akte of een attest 

van erfopvolging weigeren indien zij aan de hand van de door de verzoekende belanghebbende voorgelegde 

stukken, de gedane verklaringen en de verrichte opzoekingen, niet met zekerheid de erfgenamen kunnen 

aanwijzen.” 
345  § 160 AußStrG. Zie hierover ook S. FERRARI en G.M. LIKAR-PEER, Erbrecht. Ein Handbuch für die Praxis, 

Wenen, Manz, 2007, 462 e.v. en J. SCHILCHEGGER en K. GRUBER, Österreichisches 

Verlassenschaftsverfahren. Leitfaden für die Praxis, Wenen, LexisNexis, 2012, 111 e.v. 



 

97 

 

194. Ook bij de afgifte van het Duitse Erbschein heeft de autoriteit traditoneel een uitgebreide 

onderzoeksopdracht. De autoriteit verifieert de aangeleverde gegevens en stelt indien nodig 

bijkomende onderzoeksdaden.346 Zo kan zij de betrokkenen horen, of een openbare oproep 

uitschrijven om andere rechthebbenden aan te sporen zich te melden.347 Een openbare oproep 

is bijvoorbeeld aangewezen wanneer de aanvrager twijfelt of hij alle erfgenamen kent of 

wanneer er mogelijk nog bijkomende erfgerechtigden kunnen opduiken. Ook kan een openbare 

oproep soelaas brengen indien de voorlegging van documenten in de vereiste authentieke vorm 

niet mogelijk is (supra nr. 189).348 

195. Bij de klassieke Franse acte de notoriété had de autoriteit van afgifte initieel een zeer 

beperkte rol. Hij akteerde slechts de getuigenverklaringen, zonder de aangeleverde informatie 

te moeten verifiëren.349 Onder invloed van de rechtspraak ontstond er gaandeweg een 

onderzoeksplicht in hoofde van de notaris, die in 2001 wettelijk verankerd werd (supra nr. 71). 

Onder het huidige regime steunt de acte de notoriété op de eigen vaststellingen en opzoekingen 

van de notaris, en niet op getuigenverklaringen.350 De notaris dient te vermelden in de acte de 

notoriété welke stukken en documenten hij heeft geraadpleegd.351 Dit kan ook gebeuren door 

een kopie van deze stukken aan de acte de notoriété aan te hechten.352 Indien niet alle 

erfgerechtigden betrokken zijn bij de aanvraag van de acte de notoriété, doet de notaris er best 

aan om de andere erfgerechtigden te contacteren, zodat ook zij een verklaring over hun erfrecht 

kunnen afleggen en de acte de notoriété kunnen ondertekenen. De rechtsleer pleit voor een 

                                                 
346  § 26 FamFG: “Das Gericht hat von Amts wegen die zur Feststellung der entscheidungserheblichen Tatsachen 

erforderlichen Ermittlungen durchzuführen.” Vóór de Uitvoeringswet kende het Duitse recht met § 2358 

BGB een specifieke bepaling voor de onderzoeksopdracht van de autoriteit bij de afgifte van het Erbschein. 

Bij de verplaatsing van de procedure tot afgifte van het Erbschein van het BGB naar de FamFG, achtte de 

wetgever het niet nodig om deze bepaling te bewaren, aangezien de onderzoeksbevoegdheid reeds is vervat 

in het algemene voorschrift van § 26 FamFG. Zie de Memorie van Toelichting bij het Entwurf eines Gesetzes 

zum Internationalen Erbrecht und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein sowie zur Änderung 

sonstiger Vorschriften, 66. 
347  § 33 en 352d FamFG. 
348  W. BURANDT en D. ROJAHN, Erbrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2014, 1020, nr. 77. 
349  B. NUYTTEN, "Réflexions sur l'acte de notoriété comme mode de preuve de la qualité d'héritier", JCP N 1997, 

afl. 12, nr. 41. 
350  P. MALAURIE, Les successions, les libéralités, Parijs, Defrénois, 2014, 148. Zie uitgebreid over de 

onderzoeksopdracht van de notaris J.-F. PILLEBOUT, Fasc. 10: Successions - Des preuves de la qualité 

d'héritier - Acte de notoriété in Jurisclasseur Civil Code, Parijs, Lexisnexis, 2015, nr. 151-152. 
351  Artikel 730-1, 2e lid CC : “L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est 

ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, 

éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une 

incidence sur la dévolution successorale.”  
352  M. DAGOT, "De la preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1221, nr. 24. 
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principiële unanimiteit van de rechthebbenden bij de opmaak van de acte de notoriété, desnoods 

door de vertegenwoordiging van de afwezige rechthebbenden.353 Daarnaast kan de notaris 

overeenkomstig artikel 730-1, 4e lid CC ook iedere andere persoon die een nuttige bijdrage kan 

leveren aan de opmaak van de acte de notoriété oproepen.354 Deze bepaling vormt een restant 

van de historische rol van getuigenverklaringen bij de opmaak van de acte de notoriété.355 

Ondanks de verschilpunten met de klassieke getuigen – de tussenkomst van derden is onder het 

nieuwe regime slechts facultatief en moet niet de algemene bekendheid van een feit betreffen356 

– is het vooral deze blijvende rol voor derden die het behoud van de naam acte de notoriété 

verantwoordt.357 

196. Wat de Belgische akte en het attest van erfopvolging betreft, schrijft artikel 1240bis, § 

5 BW voor dat de autoriteit de aflevering van het erfrechtcertificaat kan weigeren indien de 

voorgelegde stukken, de gedane verklaringen en de verrichte opzoekingen hem niet toelaten 

met zekerheid de erfgenamen aan te wijzen.358 Dit wijst duidelijk op een actieve rol van de 

autoriteit in dit verband (‘verrichte opzoekingen’). Verder laat de formulering ‘gedane 

verklaringen’ ruimte voor een eventuele tussenkomst van derden, maar deze mogelijkheid is 

minder uitgesproken dan bij de acte de notoriété. 

197. De minst actieve rol vervult de autoriteit bij de afgifte van de grant of representation uit 

Engeland en Wales. De afgifte van de grant is een standaardprocedure, die de iure onder de 

bevoegdheid van de rechter ressorteert, maar de facto wordt uitgevoerd door de griffier 

(registrar). Om die reden wordt in de rechtsleer geargumenteerd dat de afgifte van een grant 

                                                 
353  Zie M. DAGOT, "De la preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1221, nr. 24; J. HERAIL, Acte de 

notoriété in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2009, 7;  J. PICARD, "L'acte de notoriété preuve de la 

qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1309, nr. 17 en J.-F. PILLEBOUT, Fasc. 10: Successions - Des preuves de 

la qualité d'héritier - Acte de notoriété in Jurisclasseur Civil Code, Parijs, Lexisnexis, 2015, nr. 67.  
354  Artikel 730-1, 4e lid CC: “Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.” 
355  J.-F. PILLEBOUT, Fasc. 10: Successions - Des preuves de la qualité d'héritier - Acte de notoriété in 

Jurisclasseur Civil Code, Parijs, Lexisnexis, 2015, nr. 79.  
356  M. GRIMALDI (ed.), Droit patrimonial de la famille, Parijs, Dalloz, 2011, 582 en J. HERAIL, Acte de notoriété 

in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2009, 7. 
357  C. JUBAULT, Droit civil - Les successions, les libéralités, Parijs, Montchrestien, 2010, 132. 
358  Artikel 1240bis, § 5 BW: “De notaris, de ontvanger van het successiekantoor of de door de Koning bij 

toepassing van paragraaf 1, derde lid, aangewezen dienst kunnen elke aflevering van een akte of een attest 

van erfopvolging weigeren indien zij aan de hand van de door de verzoekende belanghebbende voorgelegde 

stukken, de gedane verklaringen en de verrichte opzoekingen, niet met zekerheid de erfgenamen kunnen 

aanwijzen.” 
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veeleer een administratieve dan een gerechtelijke procedure uitmaakt.359 De registrar moet 

enkel nagaan of de voorwaarden voor de afgifte van de grant vervuld zijn, maar verricht zelf 

geen bijkomend onderzoek. Hij verifieert of de vereiste documenten zijn voorgelegd en 

verzendt in voorkomend geval de grant in common form via de post.360 In bepaalde gevallen 

kan de zaak ook naar de rechter worden doorverwezen.361 

B. Afgifte van het erfrechtcertificaat 

198. Wanneer naar Duits recht de rechter overtuigd is dat de aangeleverde informatie juist is 

en dat alle voorwaarden zijn vervuld, vaardigt hij een Feststellungsbeschluss af.362 Indien er in 

de loop van de procedure geen betwisting is gerezen, wordt het Feststellungsbeschluss meteen 

gevolgd door de afgifte van het Erbschein.363 Indien het Feststellungsbeschluss evenwel in 

tegenspraak is met een verklaring van een van de betrokkenen, moet de beschikking van de 

rechter eerst aan hem worden betekend, zodat hij het desgewenst kan aanvechten. Zo is het 

mogelijk dat de rechter in het Erbschein het testamentair erfrecht van een erfgenaam wil 

vaststellen, terwijl een van de wettelijke erfgenamen de rechtsgeldigheid van het testament 

betwist.364 De afgifte van het Erbschein gebeurt in dat geval pas wanneer het 

Feststellungsbeschluss in kracht van gewijsde is getreden.365 

199. In de overige referentiestelsels gaat de autoriteit daarentegen rechtstreeks over tot de 

afgifte van het eigenlijke erfrechtcertificaat, wanneer zij de aangevoerde informatie bewezen 

acht.366   

                                                 
359  C.V. MARGRAVE-JONES, Mellows: The Law of Succession, Londen, Butterworths, 1993, 249, 278. Zie ook 

Y.-H. LELEU, La transmission de la succession en droit comparé, Antwerpen, Maklu, 1996, 220-221. 
360  C.V. MARGRAVE-JONES, Mellows: The Law of Succession, Londen, Butterworths, 1993, 278. 
361  Zie hiervoor R. KERRIDGE, Parry and Kerridge: The Law of Succession, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 

422 en J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators 

and Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 489 e.v. 
362  § 352e, 1e lid FamFG: “Der Erbschein ist nur zu erteilen, wenn das Nachlassgericht die zur Begründung des 

Antrags erforderlichen Tatsachen für festgestellt erachtet. Die Entscheidung ergeht durch Beschluss. Der 

Beschluss wird mit Erlass wirksam. Einer Bekanntgabe des Beschlusses bedarf es nicht.” 
363  D. LEIPOLD, Erbrecht, Tubingen, Mohr Siebeck, 2014, 265. 
364  D. LEIPOLD, Erbrecht, Tubingen, Mohr Siebeck, 2014, 265. 
365  § 352e, 2e lid FamFG: “Widerspricht der Beschluss dem erklärten Willen eines Beteiligten, ist der Beschluss 

den Beteiligten bekannt zu geben. Das Gericht hat in diesem Fall die sofortige Wirksamkeit des Beschlusses 

auszusetzen und die Erteilung des Erbscheins bis zur Rechtskraft des Beschlusses zurückzustellen.” Zie J. 

MAYER, "§ 352", Münchener Kommentar zum FamFG, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 13-14. 
366  Voor het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss, zie § 177 AußStrG: “Stehen die Erben und ihre Quoten fest 

und ist die Erfüllung der übrigen Voraussetzungen nachgewiesen, so hat das Gericht den Erben die 

Verlassenschaft einzuantworten (§ 797 ABGB).” Voor de Belgische akte en het attest van erfopvolging, zie 
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§4. Betwisting 

200.  Alle referentiestelsels voorzien in een mechanisme voor de betwisting van het nationaal 

erfrechtcertificaat. In sommige rechtsstelsels gebeurt de betwisting door middel van een 

gemeenrechtelijke procedure (Oostenrijk, Frankrijk, België), andere rechtsstelsels kennen een 

bijzondere procedure (Duitsland). Engeland en Wales combineren beide sporen. 

A. Gemeenrechtelijke procedure 

201. Tegen de afgifte van het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss door de rechter kan 

binnen de veertien dagen na betekening beroep worden ingesteld.367 Evenzo staat in Engeland 

en Wales tegen elke beslissing van de registrar, zo ook de afgifte van een grant of 

representation, beroep open bij de rechter.368 

202. Voor de betwisting van het ambtelijk gedeelte van authentieke akten, waartoe de Franse 

acte de notoriété en de Belgische akte van erfopvolging behoren, heeft de wetgever voorzien 

in een procedure van betichting van valsheid (‘inscription de faux’).369 Het ambtelijk gedeelte 

van authentieke akten beslaat de eigen vaststellingen van de notaris, die bekleed zijn met 

authenticiteit. Het betreft onder andere de datum van de akte, de identiteit van de 

tussenkomende rechthebbenden en het feit dat zij verklaringen hebben afgelegd. Daarentegen 

                                                 
Artikel 1240bis, § 5 BW a contrario: “De notaris, de ontvanger van het successiekantoor of de door de 

Koning bij toepassing van paragraaf 1, derde lid, aangewezen dienst kunnen elke aflevering van een akte of 

een attest van erfopvolging weigeren indien zij aan de hand van de door de verzoekende belanghebbende 

voorgelegde stukken, de gedane verklaringen en de verrichte opzoekingen, niet met zekerheid de erfgenamen 

kunnen aanwijzen.” Bij de Franse acte de notoriété en de grant of representation uit Engeland en Wales 

voorziet de wet niet in een uitdrukkelijke bepaling over de afgifte van het erfrechtcertificaat, maar is dit 

impliciet begrepen in het regime inzake de behandeling van de aanvraag.  
367  Zie F. HAUNSCHMIDT, "Österreich" in R. SÜΒ (ed.), Erbrecht in Europa, Angelbachtal, Zerb Verlag, 2015, 

988 en J. SCHILCHEGGER en K. GRUBER, Österreichisches Verlassenschaftsverfahren. Leitfaden für die 

Praxis, Wenen, LexisNexis, 2012, 135, 149 e.v. 
368   Rule 65 Non-Contentious Probate Rules 1987: “(1) An appeal against a decision or requirement of a registrar 

shall be made by summons to a judge. (2) If, in the case of an appeal under the last foregoing paragraph, 

any person besides the appellant appeared or was represented before the registrar from whose decision or 

requirement the appeal is brought, the summons shall be issued within seven days thereof for hearing on the 

first available day and shall be served on every such person as aforesaid.” 
369  Voor Frankrijk: artikel 1319 CC en 303-3016 Code de procédure civile. Voor België: artikel 1319 BW en 

895-914 Ger.W. Zie verder voor Frankrijk e.g. I. PÉTEL-TEYSSIÉ, Fasc. unique: Contrats et obligations - 

Preuve littérale - Acte authentique in Jurisclasseur Civil Code, Parijs, Lexisnexis, 2010, nr. 127 e.v. en voor 

België e.g. R. DEKKERS, A. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht, III, 

Verbintenissen - Bewijsleer - Gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 395. 
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geldt het partijgedeelte van authentieke akten, dat de eigenlijke verklaringen en beschikkingen 

van de partijen bevat, tot bewijs van het tegendeel (hierover infra nr. 337).370  

B. Bijzondere procedure 

203. Indien een afgegeven Erbschein foutief blijkt, moet het Nachlassgericht naar Duits recht 

het erfrechtcertificaat intrekken (‘Enziehung’), of indien het Erbschein niet meteen kan worden 

verkregen, een beschikking tot ongeldigheid ervan treffen (‘Kraftloserklärung’).371 In beide 

gevallen verliest het Erbschein zijn rechtsgevolgen.372 Een inhoudelijke fout kan bijvoorbeeld 

voorhanden zijn wanneer de nalatenschap in werkelijkheid nog niet is opengevallen, een 

testament later nog opduikt, de identiteit van een erfgenaam verkeerd is of de omvang van de 

erfdelen in het Erbschein niet overeenstemt met de ware rechtsverhoudingen. De intrekking is 

ook vereist wanneer het Erbschein achteraf nog gebrekkig wordt, zoals het geval is bij het 

Erbschein van een Vorerbe eens de Nacherbfall is opengevallen.373 In de regel gebeurt de 

intrekking van het Erbschein ambtshalve.374 Hoewel een handeling vanwege de erfgerechtigden 

derhalve niet vereist is, kan iedere benadeelde wel om de intrekking van een foutief Erbschein 

verzoeken.375 

                                                 
370  Over het onderscheid tussen het ambtelijk gedeelte en het partijgedeelte van authentieke akten, zie voor 

Frankrijk e.g. Cass. 16 juli 1969, Bull. Civ. 1969, n° 277 en D. FROGER, "Contribution notariale à la définition 

de la notion d'authenticité", Defrénois 2004, art. 37873, 196 e.v. en voor België e.g. H. CASMAN, "Over de 

bewijskracht van authentieke akten" in R. DUJARDIN (ed.), Liber Amicorum Marcel Briers, Gent, Mys en 

Breesch, 1993, 28-29; A. DE BOECK en H. GEENS, "De bewijsmiddelen en hun hiërarchie, de 

bewijslastverdeling en de inpassing van e-commerce anno 2008: Geruisloze overgang van oud naar nieuw?" 

in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK (eds.), Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en 

morgen, in Leerstoel professor Constant Matheeussen, 3, Brugge, Die Keure, 1998, 55-56 en M.E. STORME, 

"Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA 

(eds.), Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 38. 
371  Voor de intrekking, zie § 2361 BGB: “Ergibt sich, dass der erteilte Erbschein unrichtig ist, so hat ihn das 

Nachlassgericht einzuziehen. Mit der Einziehung wird der Erbschein kraftlos.” Voor de 

ongeldigheidsverklaring, zie § 353, 1e lid FamFG: “Kann der Erbschein im Verfahren über die Einziehung 

nicht sofort erlangt werden, so hat ihn das Nachlassgericht durch Beschluss für kraftlos zu erklären. Der 

Beschluss ist entsprechend § 435 öffentlich bekannt zu machen. Mit Ablauf eines Monats nach 

Veröffentlichung im Bundesanzeiger wird die Kraftloserklärung wirksam. Nach Veröffentlichung des 

Beschlusses kann dieser nicht mehr angefochten werden.” 
372  J. MAYER, "§ 2361", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 1. 
373  J. MAYER, "§ 2361", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 3, 5 en D. 

LEIPOLD, Erbrecht, Tubingen, Mohr Siebeck, 2014, 268. Voor de concepten Vorerbe en Nacherbfall, zie 

supra nr. 165. 
374  K. MUSCHELER, Erbrecht, II, Tubingen, Mohr Siebeck, 2010, 1719-1720. 
375  W. BURANDT en D. ROJAHN, Erbrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2014, 1025-1026. 
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204. Daarnaast beschikken de werkelijke erfgenamen en testamentuitvoerders over een eigen 

vorderingsrecht om de houder van een foutief Erbschein ertoe te dwingen dit terug aan te bieden 

aan de rechter (‘Herausgabe’).376 Eens de rechter het foutief Erbschein heeft ontvangen, verliest 

het zijn rechtsgevolgen op gelijkaardige wijze als bij de intrekking.377 Al wie de afgifte van een 

foutief Erbschein heeft verkregen, ongeacht of dit Erbschein nog in zijn bezit is,378 is bovendien 

verplicht om toelichting te verschaffen aan de ware erfgenaam over de toestand van de 

nalatenschap en de locatie van de nalatenschapsgoederen.379  

205. Het is aangewezen om de afgifte van een nieuw Erbschein met gewijzigde inhoud uit te 

stellen zolang het oude, foutieve Erbschein niet ter beschikking van het gerecht is gesteld of 

ongeldig is verklaard. Er bestaat evenwel geen wettelijk gebod in die zin, waardoor er toch 

tegenstrijdige Erbscheine kunnen circuleren. In dat geval dient de rechter ambtshalve tot 

onderzoek en intrekking van het foutieve Erbschein over te gaan.380 

206. In Engeland en Wales kan een foutieve grant of representation op verschillende 

manieren worden gewijzigd. Indien de fout uitgaat van de registrar zelf, bijvoorbeeld bij een 

verschrijving, moet de grant binnen de 28 dagen na afgifte terug worden binnen gebracht ter 

correctie.381 Voor de andere fouten moet een onderscheid worden gemaakt. Bij lichte fouten, 

zoals een fout in het adres van de personal representative, kan de grant vrij eenvoudig worden 

gewijzigd (amendment).382 Voor zware fouten is er een bijzondere procedure voorhanden: de 

herroeping van een grant (revocation).383 Zo is het mogelijk dat er na afgifte van een grant of 

administration nog een testament opduikt waarin iemand anders tot executor wordt aangesteld, 

of dat de personal representative na afgifte handelingsonbekwaam wordt, waardoor men een 

                                                 
376  § 2362, 1e lid BGB: “Der wirkliche Erbe kann von dem Besitzer eines unrichtigen Erbscheins die Herausgabe 

an das Nachlassgericht verlangen.” § 2363 BGB: “Dem Nacherben sowie dem Testamentsvollstrecker steht 

das in § 2362 Absatz 1 bestimmte Recht zu.” 
377  A. FRIESER, Kompaktkommentar Erbrecht, Neuwied, Luchterhand, 2007, 985, nr. 4. 
378  W. BURANDT en D. ROJAHN, Erbrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2014, 1028. 
379  § 2362, 2e lid BGB: “Derjenige, welchem ein unrichtiger Erbschein erteilt worden ist, hat dem wirklichen 

Erben über den Bestand der Erbschaft und über den Verbleib der Erbschaftsgegenstände Auskunft zu 

erteilen.” 
380  S. HERZOG, "§ 2361", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de 

Gruyter, 2010, nr. 3. 
381  J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and 

Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 337. 
382  J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and 

Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 443-444. 
383  Zie voor de wijziging en herroeping van een grant Rule 41 Non-Contentious Probate Rules 1987. 
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nieuwe personal representative moet benoemen.384  Wanneer de grant in een niet-contentieuze 

procedure is afgegeven (grant in common form), kan elke betrokken partij later een verzoek tot 

herroeping instellen.385 Daarnaast kan de rechter ook ambtshalve tot de herroeping overgaan.386 

De herroeping van de grant beëindigt de rechten en bevoegdheden van de personal 

representative.387 

§5. Comparatief besluit 

A. Bevoegde autoriteit 

207. Doorheen de referentiestelsels staan verscheidene autoriteiten in voor de afgifte van het 

nationaal erfrechtcertificaat. In Oostenrijk, Engeland en Wales en Duitsland is een rechter 

bevoegd voor de afgifte (supra nr. 157), in Frankrijk en België een notaris (supra nr. 159). In 

België kan het attest van erfopvolging bijkomend worden afgegeven door een administratieve 

autoriteit, namelijk de ontvanger van het successiekantoor (supra nr. 161).  

B. Aanvraag 

1. Aanvraaggerechtigden 

a. De correlatie tussen begunstigden en aanvraaggerechtigden 

208. Uit het onderzoek blijkt een duidelijke correlatie tussen de personen wiens hoedanigheid 

het nationaal erfrechtcertificaat kan bewijzen (‘begunstigden’; cf. de analyse van de doelstelling 

supra nr. 96 e.v.) en de personen die het nationaal erfrechtcertificaat kunnen aanvragen 

(‘aanvraaggerechtigden’). In alle onderzochte rechtsstelsels die een erfrechtcertificaat op 

aanvraag kennen – en dus niet Oostenrijk, waar de procedure tot afgifte van het 

erfrechtcertificaat ambtshalve wordt ingeleid door de rechter (supra nr. 98) –, kan het 

erfrechtcertificaat worden aangevraagd door de begunstigden. Zo wordt de aanvraag bij het 

Duitse Erbschein in de regel ingesteld door een erfgenaam (supra nr. 165), bij het Duitse 

Testamentsvollstreckerzeugnis door de testamentuitvoerder (supra nr. 179), bij de Franse acte 

de notoriété en de Belgische akte en het attest van erfopvolging door een erfgerechtigde sensu 

                                                 
384  C. SAWYER en M. SPERO, Succession, Wills and Probate, Abingdon, Routledge, 2015, 244-245. 
385  R. KERRIDGE, Parry and Kerridge: The Law of Succession, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 427. 
386  J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and 

Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 452. 
387  J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and 

Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 454. 
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lato (supra nr. 166 en 167), en bij de grant of representation uit Engeland en Wales door een 

beheerder of testamentuitvoerder (supra nr. 179), telkens om zijn eigen erfrechtelijke 

hoedanigheid te bewijzen.  

209. Desondanks kan een nationaal erfrechtcertificaat in sommige gevallen ook worden 

aangevraagd ter bewijs van iemand anders zijn erfrechtelijke hoedanigheid. Het meest 

verregaand is het Duitse recht, dat op twee vlakken uitdrukkelijk voorziet in een aanvraagrecht 

voor niet-begunstigden. Enerzijds kan een beheerder van de nalatenschap of een 

testamentuitvoerder om de afgifte van een Erbschein verzoeken om de identiteit van de 

erfgenamen te laten vaststellen (supra nr. 180). Anderzijds beschikt zelfs een schuldeiser over 

de mogelijkheid om een aanvraag tot afgifte van het Erbschein in te stellen (supra nr. 183). In 

die hypotheses wordt de correlatie tussen begunstigde en aanvraaggerechtigde doorbroken. 

210. De andere onderzochte rechtsstelsels laten een aanvraag door een niet-begunstigde niet 

toe. Een aanvraag door een vertegenwoordiger van een begunstigde, wat in alle 

referentiestelsels mogelijk is (supra nr. 182), vormt hierop geen uitzondering, omdat de 

vertegenwoordiger de aanvraag instelt in naam en voor rekening van een begunstigde. Wel 

levert een erfrechtcertificaat aangevraagd door de ene persoon soms ook indirect het bewijs van 

de erfrechtelijke hoedanigheid van een andere persoon. Dat is met name het geval wanneer in 

een nalatenschap met meerdere erfgerechtigden, beheerders of testamentuitvoerders, de 

aanvraag van het erfrechtcertificaat slechts uitgaat van één begunstigde of van een deel van de 

begunstigden. In die hypothese zal het erfrechtcertificaat ook melding maken van de overige 

begunstigden, en als dusdanig hun erfrechtelijke hoedanigheid aantonen. Om fouten te 

vermijden, doet de autoriteit van afgifte er best aan om alle begunstigden te betrekken bij de 

opmaak van het nationaal erfrechtcertificaat (cf. voor de Franse acte de notoriété supra nr. 195).  

b. De rechtspositie van de bijzondere legataris 

211. Bij de referentiecertificaten die de hoedanigheid van erfgerechtigde sensu lato bewijzen 

(supra nr. 96), namelijk het Duitse Erbschein, de Franse acte de notoriété, en de Belgische akte 

en het attest van erfopvolging, kan de aanvraag zeker worden ingesteld door de 

intestaatserfgerechtigden en door de testamentaire erfgerechtigden die recht hebben op de 

gehele nalatenschap of een breukdeel ervan (de algemene legataris en de legataris onder 

algemene titel; zie supra nr. 165-167). Daarentegen verschilt de rechtspositie van de bijzondere 
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legataris, die slechts aanspraken kan laten gelden tegenover een bijzonder 

vermogensbestanddeel, doorheen de verscheidene rechtsstelsels. 

212. Naar Duits recht kan de bijzondere legataris geen aanvraag instellen. De bijzondere 

legataris verkrijgt krachtens erfrecht immers slechts een vorderingsrecht en geen zakelijk recht 

(‘Damnationslegaat’), en geldt daarom niet als erfgenaam (Erbe) in de strikte zin. Om die reden 

is de bijzondere legataris ook uitgesloten van het Erbschein als bewijs van erfgenaamschap 

(supra nr. 169-170). Naar Frans en Belgisch recht verkrijgt de bijzondere legataris wel 

rechtstreeks een zakelijk recht bij het openvallen van de nalatenschap (‘Vindikationslegaat’; 

supra nr. 171). Nochtans is de positie van de bijzondere legetaris ook bij de aanvraag van de 

Franse acte de notoriété omstreden. De argumenten die in globo pleiten tegen een aanvraagrecht 

voor de bijzondere legataris kunnen evenwel niet overtuigen (supra nr. 173-175). Hetzelfde 

geldt voor de Belgische akte en het attest van erfopvolging (supra nr. 177). De bijzondere 

legataris is naar Frans en Belgisch recht aldus principieel aanvraaggerechtigd. Derhalve moet 

de autoriteit van afgifte bij een aanvraag door een bijzondere legataris concreet nagaan of hij 

‘rechthebbend’ in de nalatenschap, respectievelijk een ‘belanghebbende partij’ is, net zoals bij 

iedere andere aanvrager (supra nr. 176). In de praktijk kan men echter aannemen dat de 

bijzondere legataris slechts een erfrechtcertificaat zal aanvragen wanneer hij er in een concrete 

situatie beroep op wil doen, en dus aan de voorwaarden voor aanvraaggerechtigdheid zal 

voldoen (supra nr. 178). 

213. Ook hier blijkt de correlatie tussen begunstigden en aanvraaggerechtigden. Naar Duits 

recht is de bijzondere legataris noch begunstigde van, noch aanvraaggerechtigd bij het 

Erbschein. Naar Frans en Belgisch recht kan de bijzondere legataris de begunstigde zijn van 

een acte de notoriété of een akte of attest van erfopvolging, en dan is hij ook 

aanvraaggerechtigd. Wanneer het erfrechtcertificaat met andere woorden tot doel heeft om de 

hoedanigheid van bijzondere legataris te bewijzen, in het bijzonder na de afgifte van zijn legaat 

(supra nr. 178), kan de bijzondere legataris logischerwijze ook zelf de aanvraag instellen. 
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2. Aanlevering gegevens 

a. Vereiste informatie: common core en nationaalrechtelijke bijzonderheden 

214. In sommige rechtsstelsels (Duitsland, supra nr. 185; Oostenrijk in het kader van de 

Todesfallaufnahme en de Erbantrittserklärung, supra nr. 100-101) schrijft de wet gedetailleerd 

voor welke gegevens aan de autoriteit moeten worden bezorgd vooraleer hij tot de afgifte van 

het erfrechtcertificaat kan overgaan. In andere rechtsstelsels (Engeland en Wales, supra nr. 187; 

Frankrijk en België, supra nr. 188) wordt de vereiste informatie grotendeels overgelaten aan de 

rechtspraktijk. Hoe dan ook lijken een aantal gegevens onontbeerlijk voor de opmaak van het 

erfrechtcertificaat. Deze gegevens vormen de common core van de informatie in de aanvraag 

van de verschillende referentiecertificaten. Het betreft informatie over de erflater, de aanvrager, 

inclusief de grond van zijn aanvraaggerechtigdheid, de aard van de erfopvolging (intestaats- of 

testamentaire vererving), en de (overige) rechthebbenden in de nalatenschap.  

215. Daarnaast is er ook informatie die slechts in bepaalde rechtsstelsels vereist wordt. Twee 

elementen zijn in het bijzonder noemenswaardig. Ten eerste moeten de rechthebbenden naar 

Duits en Oostenrijks recht in beginsel zelf reeds de omvang van hun erfdeel specifiëren. In 

Duitsland wordt deze informatie verstrekt door de aanvragers in hun aanvraag (supra nr. 185), 

in Oostenrijk door de erfgenamen bij het afleggen van de Erbantrittserklärung (supra nr. 186). 

In beide gevallen bestaan er uitzonderingen. In de overige onderzochte rechtsstelsels is er geen 

sprake van vermelding van erfdelen door de rechthebbenden zelf. Ten tweede moet de aspirant-

personal representative in Engeland en Wales fiscale gegevens en een verklaring inzake de 

betaling van de erfbelasting bij de aanvraag voegen door middel van de Inheritance Tax 

Account (supra nr. 187). Ook in de andere referentiestelsels bestaan er mechanismen die de 

betaling van de erfbelasting moeten verzekeren, maar deze spelen niet op het niveau van de 

aanvraag (infra nr. 319 e.v.). 

b. Bewijsvorm 

216. Sommige rechtsstelsels vereisen dat de vereiste informatie in een bepaalde vorm wordt 

verstrekt, anderen huldigen de vrijheid van bewijs. Het meest formalistisch is het Duitse recht, 

dat voor een deel van de gegevens een bewijs in authentieke vorm voorschrijft (supra nr. 189) 

en voor de andere gegevens een verklaring onder ede oplegt (supra nr. 190). Het recht van 

Engeland en Wales vereist gelijkaardig de voorlegging van het originele testament (supra nr. 
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189) en een beëdigde verklaring vanwege de aanvrager (de Oath, supra nr. 190). Het 

Oostenrijks en Frans recht zijn gematigder en vragen om de informatie bij voorkeur te staven 

door middel van de originele documenten, zoals de overlijdensakte, akten van de burgerlijke 

stand en het testament (supra nr. 191), zonder evenwel bijkomend een verklaring onder ede te 

vereisen. Het Belgische recht ten slotte stelt geen bijzondere vormvoorwaarden inzake het 

bewijs van de verstrekte gegevens (supra nr. 189). 

C. Opmaak van het erfrechtcertificaat: gradaties in de onderzoeksopdracht van de autoriteit 

217. In alle onderzochte rechtsstelsels beschikt de autoriteit in zekere mate over een 

onderzoeksopdracht bij de opmaak van het nationaal erfrechtcertificaat, maar de gradatie 

daarvan verschilt sterk. De gerechtelijke overgang van de nalatenschap naar Oostenrijks recht, 

die resulteert in de afgifte van het Einantwortungsbeschluss, wordt zeer sterk gestuurd door de 

autoriteit, eerst de notaris-Gerichtskommissär, dan de rechter zelf (supra nr. 193). De 

onderzoeksopdracht van de autoriteit is hier dan ook het sterkste, zij het om redenen die niet 

eigen zijn aan het erfrechtcertificaat. Bij het Duitse Erbschein vervult de autoriteit ook een zeer 

actieve rol, en ditmaal wel louter in functie van de opmaak van het erfrechtcertificaat (supra nr. 

194). De Franse wetgever heeft zich bij de hervorming van de acte de notoriété mede laten 

inspireren door de actieve autoriteit van afgifte uit het Duitse recht, wat op zijn beurt het 

wettelijk regime van de Belgische akte en het attest van erfopvolging heeft beïnvloed. Beide 

rechtsstelsels zijn geëvolueerd van een erfrechtcertificaat op basis van getuigenverklaringen 

naar een erfrechtcertificaat op basis van de eigen vaststellingen van de openbaar ambtenaar 

(supra nr. 195-196). Het minst actief is de autoriteit bij de afgifte van de grant of representation 

uit Engeland en Wales. De registrar controleert enkel prima facie of de vereiste documenten 

en gegevens voorhanden zijn, maar verifieert in de regel de juistheid van de aangeleverde 

informatie niet (supra nr. 197). 

D. Betwisting 

218. Alle onderzochte rechtsstelsels voorzien in een mogelijkheid tot betwisting van het 

erfrechtcertificaat, indien het na de afgifte alsnog foutief zou blijken. Het Oostenrijkse 

Einantwortungsbeschluss, de Franse acte de notoriété en de Belgische akte en het attest van 

erfopvolging kunnen worden aangevochten door middel van een gemeenrechtelijke procedure 

(supra nr. 201-202). Bij het Duitse Erbschein betreft het een bijzondere procedure, eigen aan 
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het regime van het erfrechtcertificaat (supra nr. 203-204). De grant of representation uit 

Engeland en Wales combineert een gemeenrechtelijke en een bijzondere 

betwistingsmogelijkheid (supra nr. 201 en 206).  

AFDELING II. EUROPESE ERFRECHTVERKLARING 

§1. Bevoegdheid 

A. Internationale bevoegdheid 

219. De bevoegdheidsregeling bij de Europese erfrechtverklaring heeft een bijkomende 

dimensie tegenover de nationale erfrechtcertificaten: de internationale bevoegdheid. Artikel 64 

Erfrechtverordening schrijft de internationale bevoegdheid bij de afgifte van de Europese 

erfrechtverklaring in de algemene bevoegdheidsregeling van de Erfrechtverordening in: “De 

erfrechtverklaring wordt afgegeven in de lidstaat van wie de gerechten op grond van artikel 4, 

artikel 7, artikel 10 of artikel 11 bevoegd zijn.” De Europese wetgever verklaart daarmee de 

bevoegdheidsgronden van de Erfrechtverordening van toepassing op de afgifte van de Europese 

erfrechtverklaring, maar niet het gehele Hoofdstuk II Erfrechtverordening (infra nr. 779).  

220. Artikel 4 bevat de algemene bevoegdheidsgrond inzake grensoverschrijdende 

erfopvolging.388 In beginsel zijn de gerechten van de lidstaat waar de erflater op het tijdstip van 

overlijden zijn gewone verblijfplaats had, bevoegd om uitspraak te doen over de erfopvolging 

(zie ook supra nr. 23). Bijgevolg zijn als algemene regel de autoriteiten van de lidstaat van de 

laatste gewone verblijfplaats van de erflater bevoegd voor de afgifte van de Europese 

erfrechtverklaring. Ook voor het toepasselijke recht knoopt men in beginsel aan bij de laatste 

gewone verblijfplaats van de erflater. Door de aanknopingsfactor voor de bevoegdheid en het 

toepasselijke recht te laten samenvallen, streeft de Europese wetgever ernaar om het bevoegde 

gerecht zoveel mogelijk zijn eigen recht te laten toepassen (Gleichlauf; zie supra nr. 26).  

221. Artikel 7 regelt de bevoegdheid in geval van rechtskeuze en moet worden samengelezen 

met de artikelen 5 en 6. Wanneer een erflater een rechtskeuze maakt voor het recht van zijn 

nationaliteit en dit het recht van een lidstaat is, is het mogelijk om de bevoegdheid het 

                                                 
388  Zie over de bevoegdheidsgronden in de Erfrechtverordening uitgebreid E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De 

Erfrechtverordening" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 120-132 en E. GOOSSENS, "De Europese Erfrechtverordening: krachtlijnen en 

knelpunten", RW 2015-16, 564-566. 
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toepasselijke recht te laten volgen en zo de eenheid tussen forum en ius te herstellen.389 In dat 

geval zijn niet de autoriteiten van de laatste gewone verblijfplaats van de erflater bevoegd voor 

de afgifte van de Europese erfrechtverklaring, maar wel de autoriteiten van de lidstaat van de 

nationaliteit van de erflater. Een dergelijke prorogatie van rechtsmacht na een rechtskeuze kan 

enkel gebeuren op initiatief van de partijen in het geding, i.e. de rechthebbenden in de 

nalatenschap; noch de autoriteit van rechtswege, noch de erflater kunnen deze bewerkstelligen. 

De erflater kan dus alleen een rechtskeuze doen, maar geen forumkeuze.390 De rechthebbenden 

in de nalatenschap kunnen de aanknoping van de bevoegdheid bij de lidstaat van de rechtskeuze 

initiëren op drie manieren: hetzij door een forumkeuzeovereenkomst te sluiten;391 hetzij doordat 

een van de partijen een verzoek instelt bij de initieel bevoegde autoriteit om zich onbevoegd te 

verklaren omdat de autoriteiten van de lidstaat van de rechtskeuze beter in staat zijn om 

uitspraak te doen over de erfopvolging;392 hetzij door de bevoegdheid van de aangezochte 

autoriteit van de lidstaat van rechtskeuze uitdrukkelijk te aanvaarden in de loop van de 

procedure.393  

222. De artikelen 10 en 11 handelen over bevoegdheid in verhouding met derde landen. Deze 

bepalingen bieden bijkomende bevoegdheidsgronden voor de gerechten van een lidstaat voor 

het geval dat de erflater zijn laatste gewone verblijfplaats niet in een lidstaat had. De Europese 

wetgever wil zo vermijden dat geen enkel gerecht zich bevoegd zou achten (negatief 

bevoegdheidsconflict) wanneer de erfopvolging toch een link heeft met een van de lidstaten.394 

De subsidiaire bevoegdheidsgrond van artikel 10 is gebaseerd op de ligging van 

                                                 
389  Een rechtskeuze voor het recht van een derde staat heeft geen gevolgen voor de bevoegdheid. Zie de 

formulering van artikel 5, 6 en 7 en G. VAN CALSTER, "Knelpunten bij de Europese erfrechtverordening. 

Harmonisatie interruptus." in A.L. VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Leuvense Notariële Geschriften. 

Notariële actualiteit 2013-2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 74-75. 
390  Voor een kritiek, zie onder meer A. DUTTA, "Das neue internationale Erbrecht der Europäischen Union -  

Eine erste Lektüre der Erbrechtsverordnung", FamRZ 2013, 7; E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De 

Erfrechtverordening" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 123; B. HESS, "Die internationale Zuständigkeit nach der 

Erbrechtsverordnung" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, 

C.H. Beck, 2014, 137 en MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, 

"Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 

Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments 

in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession", RabelsZ. 2010, 585-589. 
391  Artikel 5 Erfrechtverordening. 
392  Artikel 6, onder a) Erfrechtverordening. 
393  Artikel 7, onder c) Erfrechtverordening. 
394  E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De Erfrechtverordening" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), 

Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 126. 
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nalatenschapsgoederen in een lidstaat. In die hypothese zijn de gerechten van de lidstaat waar 

zich goederen van de nalatenschap bevinden toch bevoegd om uitspraak te doen over de 

erfopvolging in haar geheel, voor zover de erflater op het tijdstip van zijn overlijden ofwel de 

nationaliteit van die lidstaat had, ofwel er maximaal vijf jaar geleden zijn vorige gewone 

verblijfplaats had. Indien aan die voorwaarden niet is voldaan, blijven de gerechten van de 

lidstaat waar de nalatenschapsgoederen zich bevinden bevoegd, maar dan enkel met betrekking 

tot die goederen, en niet met betrekking tot de gehele nalatenschap. Artikel 11 voorziet in een 

forum necessitatis voor het geval dat in de bevoegde derde staat geen procedure aanhangig kan 

worden gemaakt of gevoerd, en de erfopvolging nauw verbonden is met een lidstaat. Men kan 

hier bijvoorbeeld denken aan een situatie waarin de de erfgenamen hun gewone verblijfplaats 

in dezelfde lidstaat hebben. De bevoegdheidsgronden van artikel 10 en 11 gelden mutatis 

mutandis voor de afgifte van de Europese erfrechtverklaring. 

B. Bevoegde autoriteit 

223. De Erfrechtverordening bepaalt niet welke autoriteit moet instaan voor de afgifte van de 

Europese erfrechtverklaring, maar laat deze keuze over aan de lidstaten. Volgens artikel 64 

Erfrechtverordening is de autoriteit van afgifte een gerecht of een andere autoriteit die krachtens 

het nationale recht bevoegd is om erfrechtzaken te behandelen. De lidstaten delen aan de 

Commissie mee welke autoriteit bevoegd is voor de afgifte van de Europese erfrechtverklaring, 

en deze informatie wordt bekend gemaakt in het Publicatieblad.395 De mededeling aan de 

Commissie moest ten laatste op 16 november 2014 plaatsvinden, maar is in een aantal lidstaten 

nog niet gebeurd. Ook de lijst van de bevoegde autoriteiten in de verschillende lidstaten is nog 

niet gepubliceerd. 

224. De benadering waarbij elke lidstaat de bevoegde autoriteit kiest, laat toe om de afgifte 

van de Europese erfrechtverklaring enigszins in te passen in het nationaal recht. Bovendien 

strookt deze met het subsidiariteitsbeginsel.396 Men kan verwachten dat de lidstaten de 

bevoegdheid tot afgifte van de Europese erfrechtverklaring zullen aligneren met de 

                                                 
395  Artikel 78 Erfrechtverordening. 
396  Cf. artikel 5 Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna VEU). 
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bevoegdheid bij het nationaal erfrechtcertificaat.397 Nederland398, Duitsland399 en België400 

hebben reeds in die zin gehandeld, met de nuance dat voor de afgifte van de Europese 

erfrechtverklaring in België enkel de notaris is aangeduid, terwijl het attest van erfopvolging 

ook kan worden afgegeven door de ontvanger van het successiekantoor (supra nr. 159 en 161). 

Dit is een terechte keuze. De Belgische wetgever heeft de bevoegdheid van de ontvanger bij de 

afgifte van het attest van erfopvolging beperkt tot de eenvoudigere nalatenschappen, waarbij er 

geen sprake is van een uiterste wilsbeschikking, een huwelijkscontract of van onbekwame 

erfopvolgers. In die gevallen moet men verplicht een beroep doen op de notaris (artikel 1240bis, 

§ 3 BW). Aangezien een grensoverschrijdende erfopvolging altijd complexiteit toevoegt, 

strookt een exclusieve bevoegdheid voor de notaris bij de afgifte van de Europese 

erfrechtverklaring ook met de ratio van de bevoegdheidsverdeling bij het Belgische 

erfrechtcertificaat.  

225. Het Oostenrijkse recht wijkt voor de bevoegdheid voor de afgifte van de Europese 

erfrechtverklaring enigszins af van de regeling inzake het Einantwortungebeschluss. Waar het 

Einantwortungsbeschluss steeds door de rechter wordt afgegeven, is de afgifte van de Europese 

erfrechtverklaring in de eerste plaats aan de Gerichtskommissär toebedeeld. Slechts wanneer 

de Gerichtskommissär meent dat de aanvrager niet beschikt over de aangevoerde erfrechtelijke 

hoedanigheid, legt hij de aanvraag voor aan de rechter.401 In een vroegere versie van de 

Oostenrijkse Uitvoeringswet was voorzien in een veel uitgebreidere rol voor de rechter, in de 

zin dat de Gerichtskommissär de Europese erfrechtverklaring enkel mocht afgeven wanneer de 

aanvrager zijn erfrechtelijke hoedanigheid reeds kon staven met een rechterlijke beslissing. In 

alle andere gevallen was de rechter zelf bevoegd voor de afgifte van de Europese 

erfrechtverklaring.402 Deze regeling is evenwel niet weerhouden. 

                                                 
397  In dezelfde zin B. REINHARTZ, "Certificat successoral européen" in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. 

FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY en B. REINHARTZ (eds.), Commentaire du règlement européen sur les 

successions, Parijs, Dalloz, 2015, 225. 
398  Artikel 1:188a NBW, zoals ingevoerd door artikel 10B Nederlandse Uitvoeringswet. 
399  Artikel 1, § 34, 4e lid Duitse Uitvoeringswet. 
400  Mededeling gedaan door de Belgische regering aan de Commissie. 
401  § 181b, 2e lid AußStrG, zoals ingevoerd door de Oostenrijkse Uitvoeringswet: “Der Gerichtskommissär hat 

den Antrag auf Ausstellung des Europäischen Nachlasszeugnisses dem Gericht vorzulegen, wenn er der 

Ansicht ist, dass die Rechtsstellung, deren Bestätigung beantragt wird, nicht besteht.” 
402  Zie § 181b, 2e lid Entwurf Bundesgesetz, mit dem das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das 

Anerbengesetz, das Außerstreitgesetz, das Gerichtsgebührengesetz, das Gerichtskommissärsgesetz, das 

Gerichtskommissionstarifgesetz, das allgemeine Grundbuchsgesetz 1955, das IPR-Gesetz, die 
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§2. Aanvraag 

A. Algemeen 

226. In lijn met het merendeel van de referentiecertificaten (supra nr. 162) gebeurt de afgifte 

van de Europese erfrechtverklaring op aanvraag.403 In die zin betekent de Europese 

erfrechtverklaring een aanpassing voor het Oostenrijks recht, waar de procedure die leidt tot de 

afgifte van het Einantwortungsbeschluss ambtshalve wordt ingeleid (supra nr. 98). De 

Oostenrijkse wetgever heeft getracht om de afgifte van de Europese erfrechtverklaring zo goed 

mogelijk te verzoenen met de procedure tot gerechtelijke overgang van de nalatenschap. Zo 

gebeurt de afgifte van de Europese erfrechtverklaring door de Gerichtskomissär, die ook het 

Verlassenschaftsverfahren stuurt (supra nr. 99), en kan de afgifte in die zin worden ingepast in 

de afhandeling van de nalatenschap. De bepalingen van de Außerstreitgesetz zijn tevens 

suppletief van toepassing verklaard op de afgifte van de Europese erfrechtverklaring.404 

Daarnaast heeft de wetgever de toepassing van het Verlassenschaftsverfahren gematigd of zelfs 

facultatief gemaakt wanneer het Oostenrijkse gerecht buitenlands recht moet toepassen, 

respectievelijk wanneer er geen of slechts beperkt nalatenschapsgoederen in Oostenrijk gelegen 

zijn.405 Indien een rechthebbende in die laatste hypothese evenwel een Europese 

erfrechtverklaring verlangt, moeten de elementen van het Verlassenschaftsverfahren die 

verband houden met de afgifte van de Europese erfrechtverklaring toch worden doorgevoerd, 

ook wanneer de nalatenschap naar buitenlands recht reeds is overgegaan.406  

                                                 
Jurisdiktionsnorm, das Kärntner Erbhöfegesetz 1990, die Notariatsordnung, das Rechtspflegergesetz, das 

Tiroler Höfegesetz, das Wohnungseigentumsgesetz 2002 und die Kaiserliche Verordnung über die dritte 

Teilnovelle zum allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch geändert werden (Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 – 

ErbRÄG 2015), nr. 100/ME XXV. GP en de bijbehorende Memorie van Toelichting (‘Erläuterungen’). 
403  Zie artikel 65 Erfrechtverordening over de aanvraag van de Europese erfrechtverklaring. 
404  § 181b, 1e lid AußStrG: “Soweit nicht in der EuErbVO geregelt, ist das Europäische Nachlasszeugnis nach 

den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auszustellen.” 
405  Zie § 181a AußStrG (“Richten sich der Erbschaftserwerb und die Haftung für Schulden der Verlassenschaft 

nach fremdem Recht, so sind die Bestimmungen über die Erbantrittserklärung und über die Einantwortung 

nur insoweit anzuwenden, als es der Schutz der Rechte der Beteiligten und der Rechtsübergang nach dem 

maßgebenden Erbrecht erfordern.”), respectievelijk § 143, 2e lid AußStrG (“Befindet sich die 

Verlassenschaft ausschließlich im Ausland oder besteht für bewegliches Vermögen im Inland die 

Abhandlungszuständigkeit nach Art. 10 Abs. 2 oder Art. 11 der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 […], so ist 

die Abhandlung nur auf Antrag einer Partei einzuleiten, die ihre Erbenstellung bescheinigt. Ergibt sich, dass 

dem Antragsteller keine Erbberechtigung zukommt und ist das Verfahren nicht auf Grund anderer Anträge 

fortzusetzen, so ist es mit Beschluss einzustellen.”) 
406   Memorie van Toelichting (‘Erläuterungen’) bij § 150 AußStrG Entwurf Bundesgesetz, mit dem das 

allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das Anerbengesetz, das Außerstreitgesetz, das Gerichtsgebührengesetz, 

das Gerichtskommissärsgesetz, das Gerichtskommissionstarifgesetz, das allgemeine Grundbuchsgesetz 
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227. Uit deze maatregelen blijkt dat de afgifte van de Europese erfrechtverklaring in 

Oostenrijk in voorkomend geval een onderdeel wordt van het Verlassenschaftsverfahren, maar 

de afgifte van het Einantwortungsbeschluss niet vervangt. Inderdaad is het 

Einantwortungsbeschluss meer dan een loutere bekrachtiging van de erfrechtelijke 

hoedanigheid een bewijs van de gerechtelijke overgang van de nalatenschap (supra nr. 138), en 

in die zin niet inwisselbaar met de Europese erfrechtverklaring. De afwikkeling van een 

internationale nalatenschap in Oostenrijk zal in de regel derhalve resulteren in de afgifte van 

het Europees én het nationaal erfrechtcertificaat, tenminste als men de afgifte van de Europese 

erfrechtverklaring verlangt. De overige referentiecertificaten zijn functioneel wel volledig 

equivalent aan de Europese erfrechtverklaring. In die zin kan men verwachten dat in geval van 

een internationale erfopvolging in de andere referentiestelsels ofwel de Europese 

erfrechtverklaring ofwel het nationaal erfrechtcertificaat zal worden afgegeven. 

228. Voor het overige schrijft artikel 62, 2e lid Erfrechtverordening voor dat het gebruik van 

de Europese erfrechtverklaring niet verplicht is, maar deze bepaling laat niet toe om conclusies 

te trekken over het optioneel of obligatoir karakter van het erfrechtcertificaat bij de afwikkeling 

van de nalatenschap (cf. supra nr. 163-164). De Europese wetgever bedoelt met deze 

formulering enkel dat een rechthebbende ook in een internationale nalatenschap niet verplicht 

is de Europese erfrechtverklaring te gebruiken, maar nog steeds het nationale erfrechtcertificaat 

mag aanwenden.407 Het optioneel karakter van de Europese erfrechtverklaring moet dus niet 

worden beschouwd in het licht van het materieel erfrecht, maar wel in het licht van het 

subsidiariteitsbeginsel.408 

                                                 
1955, das IPR-Gesetz, die Jurisdiktionsnorm, das Kärntner Erbhöfegesetz 1990, die Notariatsordnung, das 

Rechtspflegergesetz, das Tiroler Höfegesetz, das Wohnungseigentumsgesetz 2002 und die Kaiserliche 

Verordnung über die dritte Teilnovelle zum allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch geändert werden 

(Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 – ErbRÄG 2015), nr. 100/ME XXV. GP, 41: “Wird freilich ein ENZ 

beantragt, so ist das in der EuErbVO und ergänzend im AußStrG vorgesehene Verfahren – inhaltlich eine 

Abhandlung – durchzuführen, auch wenn der Nachlass bereits ausgefolgt worden sein sollte.” 
407  Overweging 69 Erfrechtverordening: “Het gebruik van de erfrechtverklaring mag niet verplicht worden 

gesteld. Dit betekent dat wie een erfrechtverklaring mag aanvragen, hiertoe niet verplicht is, maar vrijelijk 

gebruik kan maken van de andere instrumenten die hem op grond van deze verordening ter beschikking staan 

(beslissingen, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen).” 
408  Zie ook overweging 67 Erfrechtverordening: “[…] Ten einde het subsidiariteitsbeginsel te eerbiedigen, mag 

de erfrechtverklaring niet in de plaats treden van interne documenten met gelijkaardige strekking in de 

lidstaten.” 
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B. Aanvraaggerechtigden 

229. Volgens artikel 65 Erfrechtverordening wordt de Europese erfrechtverklaring afgegeven 

op verzoek van een van de in artikel 63, 1e lid bedoelde personen, namelijk de personen wiens 

hoedanigheid de erfrechtverklaring kan bewijzen. De Europese erfrechtverklaring kent 

derhalve een volstrekte parallel tussen de aanvraaggerechtigden en de begunstigden, zoals ook 

het geval is in het merendeel van de referentiestelsels (supra nr. 210). Sommige Duitse auteurs 

pleiten er echter voor om de aanvraagmogelijkheid voor nalatenschapsschuldeisers, zoals die 

bestaat voor het Duitse Erbschein (supra nr. 183), ook toepasselijk te verklaren bij de Europese 

erfrechtverklaring.409 Zij argumenteren dat § 792 ZPO, die deze aanvraagmogelijkheid bevat, 

een regel van gedwongen tenuitvoerlegging betreft en derhalve buiten het toepassingsgebied 

van de Erfrechtverordening valt. In die optiek kan een aanvraagmogelijkheid voor derden 

worden ingesteld luidens nationaal recht en kunnen de lidstaten de groep aanvraaggerechtigden 

zelf uitbreiden, onder het motief dat een dergelijke mogelijkheid kadert binnen het 

insolventierecht en derhalve niet onder het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening 

ressorteert. Deze argumentatie kan niet worden bijgetreden. De Erfrechtverordening stelt een 

autonoom en uniform regime in, dat in alle lidstaten op gelijke wijze van toepassing is. Een 

uitbreiding van de aanvraaggerechtigden tot nalatenschapsschuldeisers impliceert een 

afwijking van het concept van de Europese erfrechtverklaring, wat de eenvormigheid van het 

nieuwe regime ondergraaft.410  

230. Overeenkomstig artikel 65, 1e lid juncto 63, 1e lid Erfrechtverordening zijn de volgende 

personen gerechtigd om een Europese erfrechtverklaring aan te vragen: erfgenamen, 

rechtstreeks tot de nalatenschap gerechtigde legatarissen, executeurs-testamentair en 

beheerders van de nalatenschap. Een begrip dat vragen kan oproepen, zijn de rechtstreeks tot 

de nalatenschap gerechtigde legatarissen.411 In een Europese context is het criterium van de 

                                                 
409  M. BUSCHBAUM en U. SIMON, "EuErbVO: Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEV 2012, 525. 
410  E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De procedurele aspecten van de Europese erfrechtverklaring" in B. 

ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), Handboek Europees burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 277, voetnoot 8. In dezelfde zin K.W. LANGE, "Das Europäische Nachlasszeugnis" in A. DUTTA en S. 

HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 162; B. REINHARTZ, 

"Certificat successoral européen" in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. 

ODERSKY en B. REINHARTZ (eds.), Commentaire du règlement européen sur les successions, Parijs, Dalloz, 

2015, 222-223 en R. SÜß, "Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEuP 2013, 737. 
411  Frans: ‘les légataires ayant des droits directs à la succession’; Engels: ‘legatees having direct rights in the 

succession’; Duits: ‘Vermächtnisnehmer mit unmittelbarer Berechtigung am Nachlass’. 
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directe rechten vooral van belang met betrekking tot het verschil tussen het bijzonder legaat dat 

een zakelijk recht toekent aan de legataris (Vindikationslegaat) en het bijzonder legaat dat 

slechts aanleiding geeft tot een vorderingsrecht (Damnationslegaat; zie supra nr. 172). Ook de 

Europese wetgever wijst in overweging 47 Erfrechtverordening op deze tweedeling.412 Enkel 

de titularis van een Vindikationslegaat is rechtstreeks gerechtigd tot de nalatenschap. De 

titularis van een Damnationslegaat moet daarentegen een vordering instellen tegen de 

algemeenheid van de erfgenamen om het zakelijk recht over zijn legaat te verkrijgen (supra nr. 

170). Bijgevolg behoort enkel de titularis van een Vindikationslegaat en niet de titularis van 

een Damnationslegaat tot de begunstigden en aanvraaggerechtigden van de Europese 

erfrechtverklaring.413 Deze regeling sluit aan bij de nationale referentiecertificaten, waar de 

bijzondere legataris enkel naar Frans en Belgisch, maar niet naar Duits recht 

aanvraaggerechtigd is (supra nr. 212). Volgens dezelfde logica zijn algemene legatarissen en 

legatarissen onder algemene titel hoe dan ook aanvraaggerechtigd, aangezien zij in alle 

rechtsstelsels directe rechten kunnen laten gelden in de nalatenschap. 

231. Volgens artikel 65, 3e lid, onder c) Erfrechtverordening bevat de aanvraag van de 

Europese erfrechtverklaring in voorkomend geval de gegevens van de vertegenwoordiger van 

de aanvrager (infra nr. 234). Dit wijst erop dat de erfrechtverklaring ook kan worden 

aangevraagd door een vertegenwoordiger van een begunstigde, net zoals het geval is bij alle 

onderzochte nationale erfrechtcertificaten (supra nr. 182). 

                                                 
412  Overweging 47: “Onder „rechthebbenden” zal in de meeste rechtsstelsels worden verstaan de erfgenamen, 

de legatarissen en de personen die recht hebben op een wettelijk erfdeel, al is bijvoorbeeld de rechtspositie 

van de legatarissen niet in alle rechtsstelsels dezelfde. In sommige rechtsstelsels kan de legataris een 

rechtstreeks erfdeel ontvangen terwijl hij elders alleen een vordering op de erfgenamen kan krijgen.” 
413  Zie ook C. BALDUS, "Erbe und Vermächtnisnehmer nach der Erbrechtsverordnung", GPR 2012, 313; M. 

BUSCHBAUM en U. SIMON, "EuErbVO: Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEV 2012, 525; C. DORSEL, 

"Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 213; A. DUTTA, "Art. 

63 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 9; J. 

KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das 

Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 759; K. LECHNER, "Die EuErbVO im Spannungsfeld zwischen Erbstatut 

und Sachenrecht", IPRax 2013, 500 en M. SCHAUER, "Europäisches Nachlasszeugnis" in M. SCHAUER en E. 

SCHEUBA (eds.), Europäische Erbrechtsverordnung, Wenen, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchandlung, 2012, 80-82. 
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C. Aanlevering gegevens 

1. Vereiste informatie 

232. Artikel 65, 3e lid Erfrechtverordening bevat een lange lijst met gegevens die de aanvraag 

moet bevatten, voor zover deze de aanvrager bekend zijn en de autoriteit van afgifte deze nodig 

heeft om de juistheid van de informatie te kunnen vaststellen die de aanvrager in de Europese 

erfrechtverklaring wil laten opnemen. In die zin sluit de Europese erfrechtverklaring aan bij de 

referentiecertificaten waarbij de wet gedetailleerd de vereiste informatie oplijst, zoals het Duitse 

Erbschein (supra nr. 185). Voor de Europese erfrechtverklaring is dergelijke werkwijze zeker 

een goede keuze. Het nieuwe Europese erfrechtcertificaat moet in alle lidstaten immers op 

dezelfde manier worden toegepast. Een duidelijke en exhaustieve opsomming van de vereiste 

gegevens zorgt voor uniformiteit en vermijdt interpretatieverschillen. Teneinde de aanvrager te 

helpen bij de samenstelling van zijn aanvraag, heeft de Europese wetgever voorzien in een 

standaardformulier (supra nr. 27). Het gebruik van dit formulier is evenwel niet verplicht.414 

233. De gevraagde informatie in het kader van de aanvraag van de Europese 

erfrechtverklaring verschilt in essentie weinig ten opzichte van de nationale 

referentiecertificaten, zij het dat deze veel gedetailleerder is omschreven. Zo zijn alle gegevens 

die bij de referentiecertificaten tot de common core behoren, ook vereist bij de aanvraag van de 

Europese erfrechtverklaring. Het betreft informatie over de erflater, de aanvrager, inclusief de 

grond van zijn aanvraaggerechtigdheid, de aard van de erfopvolging (intestaats- of 

testamentaire vererving), en de (overige) rechthebbenden in de nalatenschap (supra nr. 214). 

Deze elementen zijn respectievelijk vervat in artikel 65, 3e lid, onder a); onder b); onder h); 

onder i); en onder e).415  

                                                 
414  Artikel 65, 2e lid Erfrechtverordening. 
415   Artikel 65, 3e lid Erfrechtverordening: “De aanvraag bevat de volgende informatie, voor zover deze de 

aanvrager bekend is en de autoriteit van afgifte deze nodig heeft om de juistheid van de gegevens te kunnen 

vaststellen, welke de aanvrager gestaafd wil hebben […]: a) de gegevens van de erflater: naam (in 

voorkomend geval naam bij geboorte), voornaam of voornamen, geslacht, geboorteplaats en -datum, 

burgerlijke staat, nationaliteit, identificatienummer (indien van toepassing), adres op het tijdstip van 

overlijden, datum en plaats van overlijden; b) de gegevens van de aanvrager: naam (in voorkomend geval 

naam bij geboorte), voornaam of voornamen, geslacht, geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat, 

nationaliteit, identificatienummer (indien van toepassing), adres, en eventuele verwantschap met de erflater; 

[…] e) de gegevens van de andere mogelijke rechthebbenden volgens de uiterste wilsbeschikking en/of 

volgens de wet: achternaam en voornaam of voornamen of naam van de organisatie, identificatienummer 

(indien van toepassing) en adres; […] h) de elementen waarop de aanvrager zich beroept om in voorkomend 

geval als rechthebbende aanspraak te maken op goederen van de nalatenschap en/of zijn recht te laten gelden 
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234. Ook het merendeel van de overige gegevens vormen een explicitering van of variatie op 

elementen die reeds voorkomen in het kader van de nationale referentiecertificaten. Zo bevat 

de aanvraag van een Europese erfrechtverklaring verder ook informatie over een eventuele 

vertegenwoordiger van de aanvrager (supra nr. 182).416 Evenzo moet in de aanvraag informatie 

over de (voormalige) echtgenoot of partner van de erflater en een eventueel huwelijkscontract 

of een samenwoningsovereenkomst worden opgenomen.417 Bij de nationale 

referentiecertificaten zijn deze gegevens begrepen in de informatie over hetzij de erflater, hetzij 

de rechtspositie van de aanvrager, hetzij de overige rechthebbenden en hun erfaanspraken. 

Verder moet de aanvrager verklaren dat de te staven elementen niet het voorwerp uitmaken van 

een geschil – een verklaring die ook is vereist in het Duitse recht (supra nr. 185). Daarnaast 

bevat de aanvraag in voorkomend geval de contactgevens van het gerecht of de andere 

bevoegde autoriteit die de erfopvolging heeft behandeld – zeer pertinent in een IPR-context –, 

evenals alle overige informatie die de aanvrager met het oog op de afgifte van de 

erfrechtverklaring dienstig acht.418 Die laatste vermelding is ook uitdrukkelijk voorgeschreven 

bij de aanvraag van de grant of representation in Engeland en Wales, maar ook bij de overige 

nationale erfrechtcertificaten kan men aannemen dat de autoriteit zal vragen of de aanvrager 

nog over bijkomende informatie beschikt.419 Men kan in dit verband bijvoorbeeld denken aan 

informatie inzake de betaling van de erfbelasting. 

                                                 
om het testament van de erflater uit te voeren en/of de nalatenschap te beheren; i) de vermelding dat de 

erflater al dan niet een uiterste wilsbeschikking heeft; indien noch het origineel, noch een afschrift is 

aangehecht, informatie over de plaats waar het origineel zich zou kunnen bevinden;” 
416  Artikel 65, 3e lid, onder c) Erfrechtverordening: “in voorkomend geval de gegevens van de vertegenwoordiger 

van de aanvrager: naam (in voorkomend geval naam bij geboorte), voornaam of voornamen, adres en 

vertegenwoordigingsbevoegdheid;” 
417  Artikel 65, 3e lid, onder d) en j) Erfrechtverordening: “d) de gegevens van de echtgenoot of partner — en in 

voorkomend geval de voormalige echtgenoten of partners — van de erflater: naam (in voorkomend geval 

naam bij geboorte), voornaam of voornamen, geslacht, geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat, 

nationaliteit, identificatienummer (indien van toepassing) en adres; […] j) de vermelding dat de erflater een 

huwelijksovereenkomst/ huwelijkse voorwaarden had gesloten, dan wel een overeenkomst betreffende een 

relatievorm waaraan gevolgen worden verbonden welke vergelijkbaar zijn met die van het huwelijk; indien 

noch het origineel, noch een afschrift van de overeenkomst is aangehecht, informatie over de plaats waar het 

origineel zich zou kunnen bevinden;” 
418  Artikel 65, 3e lid, onder g) en m): “g) in voorkomend geval de contactgegevens van het gerecht dat of de 

andere bevoegde autoriteit die de erfopvolging als zodanig behandelt of heeft behandeld; […] m) alle overige 

informatie die de aanvrager met het oog op de afgifte van de erfrechtverklaring dienstig acht.” 
419  Rule 5, 6e lid Non-Contentious Probate Rules 1987 (voor aanvraag door de personal representative zelf) en 

J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and 

Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 331-332 (voor aanvraag door de personal representative en door 

de solicitor). 
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235. Twee bijkomende elementen verdienen bijzondere aandacht. Ten eerste en anders dan 

bij de referentiecertificaten, moet de aanvraag van de Europese erfrechtverklaring “het beoogde 

doel van de erfrechtverklaring overeenkomstig artikel 63” preciseren (artikel 65, 3e lid, onder 

f) Erfrechtverordening). Het eerste lid van artikel 63 bevat de algemene doelstelling van de 

Europese erfrechtverklaring (supra nr. 148), het tweede lid concretiseert deze door middel van 

drie voorbeelden. Meer bepaald kan de Europese erfrechtverklaring onder meer het bewijs 

leveren van de rechtspositie van de genoemde erfgenamen of legatarissen, alsmede hun erfdeel 

of legaat; de toewijzing van een bepaald nalatenschapsgoed aan de genoemde erfgenamen of 

legatarissen; of de bevoegdheden van de genoemde executeur-testamentair of beheerder van de 

nalatenschap. In de aanvraag moet de aanvrager specifiëren voor welk doel hij de Europese 

erfrechtverklaring in casu wil aanwenden. Dit doel moet kaderen binnen de algemene 

doelstelling van artikel 63, 1e lid, maar moet zich niet beperken tot een van de drie opties in 

artikel 63, 2e lid. De vermelding van het concrete doel in de aanvraag is essentieel voor de 

afbakening van de inhoud van de aanvraag en van de eigenlijke Europese erfrechtverklaring 

(infra nr. 284).420  

236. Ten tweede bevat de aanvraag van de Europese erfrechtverklaring “in voorkomend 

geval de vermelding dat een van de rechthebbenden een verklaring van aanvaarding of van 

verwerping van de nalatenschap heeft afgelegd” (artikel 65, 3e lid, onder k) 

Erfrechtverordening). Deze vermelding moet in verband worden gebracht met de vaststelling 

dat het de lex successionis is die bepaalt of de erfgerechtigde zijn optierecht reeds 

voorafgaandelijk aan de afgifte van de Europese erfrechtverklaring moet hebben uitgeoefend 

(supra nr. 153). Indien de lex successionis de voorafgaandelijke aanvaarding van de 

nalatenschap veronderstelt, wordt de erfkeuze van de aanvrager en de andere rechthebbenden 

idealiter reeds in de aanvraag opgenomen. Zo niet dient de autoriteit bij de opmaak van de 

erfrechtverklaring de aanvrager aan te sporen om zijn optierecht uit te oefenen. Dit verklaart 

ook waarom de aanvraag van de Europese erfrechtverklaring niet de respectieve erfdelen van 

de rechthebbenden moet vermelden, wat bijvoorbeeld naar Duits recht wel het geval is (supra 

                                                 
420  Zie ook B. REINHARTZ, "Certificat successoral européen" in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, 

P. LAGARDE, F. ODERSKY en B. REINHARTZ (eds.), Commentaire du règlement européen sur les successions, 

Parijs, Dalloz, 2015, 228, 232. 
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nr. 185). Indien de lex successionis de voorafgaandelijke uitoefening van het optierecht niet 

vereist, is de vermelding van de erfdelen in de aanvraag immers niet mogelijk. 

2. Bewijsvorm 

237. Met betrekking tot de wijze waarop de aangevoerde informatie moet worden 

onderbouwd, tracht de Europese wetgever een evenwicht te bereiken tussen de rechtsstelsels 

die een formalistisch bewijsregime huldigen en de rechtsstelsels die een vrijheid van bewijs 

aanhangen (supra nr. 216). In de regel gaat de aanvraag van de Europese erfrechtverklaring 

vergezeld van hetzij de originele documenten, hetzij afschriften aan de hand waarvan de 

echtheid ervan kan worden vastgesteld.421 In het bijzonder met betrekking tot de informatie 

over de uiterste wilsbeschikkingen en het huwelijkscontract of de samenlevingsovereenkomst 

van de erflater wordt bij voorkeur het originele document voorgelegd. Indien hiervan noch het 

origineel, noch een afschrift is aangehecht, moet de aanvraag vermelden waar het origineel zich 

zou kunnen bevinden.422 Wanneer de aanvrager evenwel noch de originele documenten, noch 

afschriften die voldoen aan de voorschriften noodzakelijk voor vaststelling van de echtheid 

heeft kunnen overleggen, kan de autoriteit van afgifte andere bewijsmiddelen aanvaarden.423 

238. Niet alleen op vlak van de voorgelegde documenten, maar ook op vlak van de afgelegde 

verklaringen tracht de Erfrechtverordening de verschillende referentiestelsels met elkaar te 

verzoenen. Waar het Duitse en het Engelse recht vereisen dat de aanvrager zijn verklaring 

ondersteunt door middel van een eed (supra nr. 190), is dit in de Erfrechtverordening niet 

algemeen voorgeschreven. Wel biedt artikel 66, 3e lid de mogelijkheid aan de autoriteit van 

afgifte om een verklaring onder ede of op erewoord op te leggen, indien en voor zover haar 

recht daarin voorziet. Zij mag hiervoor andere bevoegde instanties bij de afgifte betrekken.424 

Deze regel vormt een uitdrukking van het subsidiariteitsbeginsel, en wil de nationale 

autoriteiten toelaten om ter verificatie van de aangevoerde informatie zoveel mogelijk de geijkte 

mechanismen van het eigen rechtsstelsel aan te wenden. 

                                                 
421  Artikel 65, 3e lid Erfrechtverordening. 
422  Artikel 65, 3e lid, onder i) en j) Erfrechtverordening. 
423  Artikel 66, 2e lid Erfrechtverordening. 
424  Overweging 70 Erfrechtverordening: “Elke lidstaat moet tevens zelf bepalen of de autoriteit die de 

erfrechtverklaring afgeeft andere bevoegde instanties bij de afgifte kan betrekken, bijvoorbeeld instanties die 

bevoegd zijn om een verklaring op erewoord in plaats van een verklaring onder ede af te nemen.” 
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§3. Opmaak425 

A. Onderzoeksopdracht van de autoriteit van afgifte 

239. Artikel 66 Erfrechtverordening regelt de behandeling van de aanvraag tot afgifte van de 

Europese erfrechtverklaring. Dit is een sleutelbepaling voor het al dan niet welslagen van het 

nieuwe instrument. Omdat de Europese erfrechtverklaring een optioneel instrument is (infra nr. 

656), zal men in een internationale nalatenschap telkens in concreto evalueren welk document 

men best aanvraagt, het Europees of het nationaal erfrechtcertificaat. Cruciaal voor het succes 

van de Europese erfrechtverklaring is dat de inhoud ervan overeenstemt met de juridische 

realiteit. Omdat de autoriteit van afgifte verschilt per lidstaat, zijn ook de waarborgen qua 

controle verschillend doorheen de lidstaten. Zo beschikken bijvoorbeeld een rechter, een notaris 

en een administratieve autoriteit, die allen kunnen worden aangeduid om de Europese 

erfrechtverklaring af te geven, over geheel andere bevoegdheden. De Europese wetgever 

probeert dit op te vangen door voor alle autoriteiten van afgifte eenzelfde procedure tot 

behandeling van de aanvraag in te stellen, en hoge voorwaarden in te bouwen op vlak van de 

verificatie van de aangevoerde informatie.  

240. Artikel 66 Erfrechtverordening gaat uit van een actieve autoriteit van afgifte, die zelf de 

behandeling van de aanvraag en de controle van de aangeleverde gegevens stuurt.426 In die zin 

sluit de Europese wetgever zich aan bij het Duitse model, dat ook in verschillende andere 

lidstaten gemeengoed is geworden (supra nr. 65-66). Na ontvangst van de aanvraag verifieert 

de autoriteit van afgifte alle gegevens, verklaringen, stukken en andere bewijzen die de 

aanvrager aanlevert. De autoriteit verricht uit eigen beweging het daartoe vereiste en in haar 

wetgeving voorgeschreven of toegestane onderzoek, of verzoekt de aanvrager alle bewijzen 

over te leggen die zij verder nodig acht.427 De mogelijke onderzoeksdaden van de autoriteit 

hangen derhalve mee af van het eigen rechtsstelsel, wat kadert in het subsidiariteitsbeginsel. 

                                                 
425  Deze analyse is gebaseerd op E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De procedurele aspecten van de Europese 

erfrechtverklaring" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), Handboek Europees burgerlijk procesrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 279-281 (onderzoeksopdracht en eigenlijke afgifte) en 284-285 (origineel vs. 

afschriften). 
426  Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 746; R. CRONE, "Le certificat successoral européen" in 

G. KHAIRALLAH en M. REVILLARD (eds.), Droit européen des successions internationales: le règlement du 

4 juillet 2012, Parijs, Defrénois, 2013, 181 
427  Artikel 66, 1e lid Erfrechtverordening. 
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Onvermijdelijk leidt dit wel tot verschillen tussen de verscheidene autoriteiten van afgifte, daar 

een autoriteit gebonden is door haar eigen nationale wetgeving.  

241. De autoriteit van afgifte moet in de loop van de werkzaamheden contact opnemen met 

andere rechthebbenden, teneinde de juistheid van de aangevoerde informatie zo goed mogelijk 

te kunnen evalueren. Deze communicatie zorgt er ook voor dat de belangen van alle partijen in 

de behandeling van de aanvraag worden betrokken. Met name doet de autoriteit van afgifte al 

het nodige om de rechthebbenden op de hoogte te brengen van de aanvraag voor een 

erfrechtverklaring. Zij hoort voor zover nodig iedere betrokkene en iedere executeur-

testamentair of beheerder en richt een openbare oproep tot andere mogelijke rechthebbenden 

om hun rechten te doen gelden.428 Wederom kan men hier de invloed van het Duitse recht 

herkennen, dat als enige referentiestelsel uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid tot een 

openbare oproep (supra nr. 194).  

242. Verder stelt de Erfrechtverordening een verplichting in voor de autoriteiten in de andere 

lidstaten om aan de autoriteit van afgifte, op haar verzoek, informatie te verschaffen uit het 

eigen kadaster, de registers van de burgerlijke stand of andere registers die informatie kunnen 

bevatten over de erfopvolging of het huwelijksvermogensstelsel of equivalent vermogensstelsel 

van de erflater, mits de bevoegde autoriteit volgens het nationaal recht die informatie aan een 

andere nationale autoriteit zou mogen verschaffen.429 

243. Er zijn geen termijnen bepaald waarbinnen de autoriteit van afgifte de behandeling van 

de aanvraag moet aanvatten of volbrengen. Artikel 66, 1e lid Erfrechtverordening laat de 

onderzoeksopdracht van de autoriteit aanvangen ‘na ontvangst van de aanvraag’.430 De 

rechtsleer leidt hieruit af dat de autoriteit blijk moet geven van een zekere voortvarendheid bij 

de behandeling van de aanvraag. Dit zou ook blijken uit het gebruik van de term ‘onverwijld’ 

                                                 
428  Artikel 66, 4e lid Erfrechtverordening. 
429  Artikel 66, 5e lid Erfrechtverordening. 
430  Artikel 66, 1e lid Erfrechtverordening: “Na ontvangst van de aanvraag verifieert de autoriteit van afgifte de 

door de aanvrager verstrekte gegevens, verklaringen, stukken en andere bewijzen. Zij verricht uit eigen 

beweging het daartoe vereiste en in haar wetgeving voorgeschreven of toegestane onderzoek, of verzoekt de 

aanvrager alle bewijzen over te leggen die zij verder nodig acht.” 
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in de context van de afgifte van de erfrechtverklaring (infra nr. 244).431 Ook bij de nationale 

referentiecertificaten is er geen sprake van een termijn voor de behandeling van de aanvraag. 

B. Afgifte erfrechtcertificaat 

244. Zodra de te staven gegevens volgens het toepasselijke recht vaststaan, geeft de bevoegde 

autoriteit de Europese erfrechtverklaring af (artikel 67, 1e lid Erfrechtverordening). De autoriteit 

mag de erfrechtverklaring in het bijzonder niet afgeven indien de te staven gegevens worden 

betwist, of indien de erfrechtverklaring niet in overeenstemming zou zijn met een beslissing 

betreffende de te staven gegevens (infra nr. 792).432 Voor het overige beslist de bevoegde 

autoriteit discretionair wanneer de aangevoerde gegevens voldoende zijn aangetoond. Zoals de 

behandeling is ook de afgifte niet aan een concrete termijn gebonden; zij moet ‘onverwijld’ 

gebeuren.433 De autoriteit van afgifte moet al het nodige doen om de rechthebbenden op de 

hoogte te brengen van de afgifte van de erfrechtverklaring (artikel 67, 2e lid). Ook dit 

voorschrift strekt ertoe de belangen van alle betrokken partijen te waarborgen.  

245. Belangrijk is dat de autoriteit van afgifte nooit het origineel van de Europese 

erfrechtverklaring zal afgeven. De autoriteit bewaart het origineel en verstrekt gewaarmerkte 

afschriften aan de aanvrager en aan eenieder die een rechtmatig belang aantoont (artikel 70, 1e 

lid Erfrechtverordening). Ook personen die niet tot de kring van aanvraaggerechtigden van 

artikel 65, 1e lid behoren (supra nr. 230), kunnen om de afgifte van een gewaarmerkt afschrift 

verzoeken, eens de Europese erfrechtverklaring op verzoek van een aanvraaggerechtigde is 

afgegeven. De groep van personen die in dit verband over een rechtmatig belang kunnen 

beschikken, is veel ruimer dan enkel de limitatief opgesomde aanvraaggerechtigden. Dit zijn 

onder meer schuldeisers van de nalatenschap, die geen aanvraag kunnen instellen (cf. supra nr. 

229), maar eventueel wel een rechtmatig belang kunnen laten gelden om een afschrift te 

bekomen.434 Op deze manier vervullen derden toch een beperkte rol bij de afgifte van de 

Europese erfrechtverklaring. De autoriteit van afgifte houdt een lijst bij van alle personen aan 

wie gewaarmerkte afschriften zijn verstrekt (artikel 70, 2e lid).  

                                                 
431  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 747. 
432  Artikel 67, 1e lid, 2e alinea Erfrechtverordening. 
433  Artikel 67, 1e lid, 1e alinea Erfrechtverordening. 
434  R. SÜß, "Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEuP 2013, 737. 
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246. De gewaarmerkte afschriften zijn geldig gedurende een beperkte termijn van zes 

maanden. In uitzonderlijke gevallen kan de autoriteit van afgifte beslissen een langere 

geldigheidsduur toe te kennen. Na het verstrijken van deze termijn kan eenieder die in het bezit 

is van een gewaarmerkt afschrift de verlenging van de geldigheid van het gewaarmerkt afschrift 

of de afgifte van een nieuw gewaarmerkt afschrift vragen (artikel 70, 3e lid). Het systeem van 

de gewaarmerkte afschriften met beperkte geldigheidstermijn heeft als doel het actuele karakter 

van de geattesteerde gegevens te waarborgen. Aangezien de einddatum van de 

geldigheidstermijn op het afschrift moet worden aangegeven (artikel 70, 3e lid), kan een derde 

die met de erfrechtverklaring wordt geconfronteerd er steeds op vertrouwen dat de aangevoerde 

informatie up to date is. Op deze manier wordt vermeden dat een foutieve Europese 

erfrechtverklaring zou blijven circuleren.435  

247. Het was niet eenvoudig om een evenwicht te vinden tussen het waarborgen van het 

actuele karakter van de gegevens en het werkbaar houden van de afschriften in de praktijk.436 

Het Voorstel voor een Erfrechtverordening had de geldigheidstermijn van de gewaarmerkte 

voorschriften nog vastgelegd op drie maanden.437 Onder druk van de rechtsleer werd deze 

termijn in de finale versie te kort bevonden en verlengd tot zes maanden.438 Ten tijde van het 

Voorstel voor een Erfrechtverordening pleitten verschillende auteurs ervoor om het systeem 

van de gewaarmerkte afschriften met beperkte geldigheidstermijn te vervangen door een 

Europees register voor Europese erfrechtverklaringen en de corresponderende nationale 

                                                 
435  Cf. M. BUSCHBAUM en U. SIMON, "EuErbVO: Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEV 2012, 526 en K.W. 

LANGE, "Das Europäische Nachlasszeugnis" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische 

Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 173. 
436  Ook nu nog acht sommige rechtsleer de in artikel 70 geformuleerde oplossing verre van ideaal. Zie 

bijvoorbeeld P.M. VOLLMER, "Die neue europäische Erbrechtsverordnung - ein Überblick", ZErb 2012, 233, 

die niet alleen de termijn van zes maanden voornamelijk voor in het buitenland gelegen goederen te kort 

bevindt, maar meer in het algemeen het systeem van een beperkte geldigheidstermijn in vraag stelt. 
437  Artikel 43, 2e lid Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad nr. COM(2009)154 

def., 14 oktober 2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de 

tenuitvoerlegging van de beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de 

instelling van een Europese erfrechtverklaring. 
438  Zie onder meer J.G. KNOT, "De Europese verklaring van erfrecht", TE 2012, 58; J. REMDE, "Die Europäische 

Erbrechtsverordnung nach dem Vorschlag der Kommission vom 14. Oktober 2009", RNotZ 2012, 80; R. SÜß, 

"Der Vorschlag der EG-Kommission zu einer Erbrechtsverordnung (Rom IV-Verordnung) vom 14. Oktober 

2009", ZErb 2009, 347 en R. WAGNER, "Der Kommissionsvorschlag vom 14.10.2009 zum internationalen 

Erbrecht: Stand und Perspektiven des Gesetzgebungsverfahrens", DNotZ 2010, 518. Zie ook M. SCHAUER, 

"Europäisches Nachlasszeugnis" in M. SCHAUER en E. SCHEUBA (eds.), Europäische Erbrechtsverordnung, 

Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchandlung, 2012, 91. 
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instrumenten.439 De autoriteit van afgifte zou dan verantwoordelijk zijn voor het up to date 

houden van het register, zodat de belanghebbenden zich steeds op de meeste recente informatie 

zouden kunnen stoelen. De Europese wetgever was een invoering van een register wel genegen, 

maar achtte het niet onmiddellijk realiseerbaar, waardoor in de Erfrechtverordening toch werd 

vastgehouden aan de gewaarmerkte afschriften. Voor de ontwikkeling van een register werd 

een langere termijn voorop gesteld. De invoering van een nieuw Europees register voor 

erfrechtverklaringen maakt nu deel uit van het Meerjarenactieplan 2014-2018 voor Europese 

E-justitie, zij het complementair aan de papieren afschriften, en niet ter vervanging van.440 

248. De idee dat de autoriteit het origineel van de Europese erfrechtverklaring bewaart en 

slechts afgiften verstrekt, is geënt op de systematiek van authentieke akten.441 In het Latijns 

notariaat houdt de notaris het origineel van de authentieke akte onder zich (minuut) en verstrekt 

hij aan de belanghebbende een afschrift (grosse of uitgifte).442 Opmerkelijk is wel dat deze 

verplichting om de akte in minuut te houden in Frankrijk niet geldt voor de acte de notoriété, 

die in brevet mag worden verleden.443 In het Belgisch recht is de brevetakte afgeschaft; alle 

authentieke akten worden in minuut verleden.444 Bij de overige referentiecertificaten 

(Einantwortungsbeschluss, grant of representation en Erbschein) wordt het onderscheid tussen 

                                                 
439  Zoals voorgesteld door het MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, 

"Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 

Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments 

in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession", RabelsZ. 2010, 702-710. 

Een gelijkaardig voorstel werd geformuleerd door de Europese notarissen (CNUE), aangehaald en 

bijgevallen door R. CRONE, "Le certificat successoral européen" in G. KHAIRALLAH en M. REVILLARD (eds.), 

Perspectives du droit des successions européennes et internationales: Étude de la proposition de règlement 

du 14 octobre 2009, Parijs, Defrénois, 2010, 169-170. 
440  Meerjarenactieplan 2014-2018 voor Europese e-justitie, Pb. C. 14 juni 2014, afl. 182, 9. 
441  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 807-808. 
442   Zie voor Frankrijk artikel 26 Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, 

JORF 3 december 1971 en voor België artikel 20 Wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, BS 16 maart 

1803. 
443  Artikel 26 Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, JORF 3 december 

1971. Vroeger gold in België hetzelfde met betrekking tot de akte van bekendheid (zie oud artikel 20 Wet 

van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, BS 16 maart 1803). Er werd evenwel afgeraden om de akte van 

bekendheid in brevet te verlijden, aangezien er van een brevetakte geen uitgiften kunnen worden gemaakt en 

meermalig gebruik bijgevolg uitgesloten is (M. BUNKERS, "Afschaffing van de notariële akte in brevet", NNK 

2015, 11-12). 
444  Zie artikel 82 Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 31 december 

2013. Zie verder M. BUNKERS, "Afschaffing van de notariële akte in brevet", NNK 2015, 12-13 en H. 

PELGROMS en S. ROELAND, "Aanloop naar elektronische aanbieding ter registratie en op het 

hypotheekkantoor: impact voor het notariaat", NFM 2014, 84-85. 
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origineel en afschrift niet gemaakt: het is steeds het eigenlijke erfrechtcertificaat dat aan de 

aanvrager wordt verstrekt.445 

§4. Betwisting 

249. De Erfrechtverordening voorziet in een aantal betwistingsmogelijkheden voor het geval 

dat de Europese erfrechtverklaring na afgifte onjuist zou blijken, hetzij bij de autoriteit van 

afgifte zelf, hetzij bij een andere autoriteit. 

250. Ten eerste kan men de autoriteit van afgifte verzoeken om de foutieve Europese 

erfrechtverklaring te corrigeren, wijzigen of intrekken (artikel 71 Erfrechtverordening). Een 

correctie van de erfrechtverklaring is mogelijk in geval van kennelijke verschrijvingen. Dit 

gebeurt op verzoek van eenieder die een rechtmatig belang aantoont, of ambtshalve door de 

autoriteit van afgifte.446 Een wijziging of intrekking geschiedt wanneer is aangetoond dat de 

erfrechtverklaring of onderdelen daarvan niet met de werkelijkheid overeenstemmen.447 Dit kan 

wederom op verzoek van eenieder die een rechtmatig belang aantoont of ambtshalve, maar 

enkel indien het nationale recht hiertoe de mogelijkheid verleent. Op dit punt verschillen de 

wijziging en de intrekking derhalve van de correctie, die steeds ambtshalve kan gebeuren 

ongeacht het nationale recht. Bij de intrekking wordt enkel het origineel van de Europese 

erfrechtverklaring ingetrokken; de gewaarmerkte afschriften blijven in circulatie totdat hun 

geldigheidstermijn is verstreken.448 Dit in tegenstelling tot de intrekking van het Erbschein 

krachtens het Duitse recht, waarbij het daadwerkelijke Erbschein uit circulatie wordt gehaald 

(supra nr. 203). Mede om die reden heeft de Europese wetgever voorzien in een kennisgeving 

van de correctie, wijziging of intrekking van de Europese erfrechtverklaring aan de houders van 

de afschriften.449 

251. Naast een correctie, wijziging of intrekking van de Europese erfrechtverklaring bij de 

autoriteit van afgifte zelf, kan ook een rechtsmiddel worden ingesteld bij een andere autoriteit 

                                                 
445  Cf. met betrekking tot het Erbschein M. BUSCHBAUM en U. SIMON, "EuErbVO: Das Europäische 

Nachlasszeugnis", ZEV 2012, 526. 
446  Artikel 71, 1e lid Erfrechtverordening. 
447  Artikel 71, 2e lid Erfrechtverordening. 
448  Hierover M. BUSCHBAUM en U. SIMON, "EuErbVO: Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEV 2012, 527 en 

D. LEHMANN, "Die EU-Erbrechtsverordnung zur Abwicklung grenzüberschreitender Nachlässe", DStR 2012, 

2089. 
449  Artikel 71, 3e lid Erfrechtverordening. 
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van de lidstaat van de autoriteit van afgifte (artikel 72 Erfrechtverordening). Waar de autoriteit 

van afgifte ook een buitengerechtelijke instantie kan zijn (supra nr. 223), mag een rechtsmiddel 

enkel worden ingesteld bij een gerechtelijke autoriteit.450 Het rechtsmiddel kan worden gericht 

hetzij tegen de beslissing om de Europese erfrechtverklaring al dan niet af te geven, hetzij tegen 

de beslissing om de erfrechtverklaring te corrigeren, wijzigen of in te trekken en de hiermee 

gepaard gaande schorsing van de rechtsgevolgen (infra nr. 252).451 Het rechtsmiddel kan 

worden ingesteld door eenieder die gerechtigd is een erfrechtverklaring aan te vragen, 

respectievelijk eenieder die een rechtmatig belang kan aantonen.452 Indien blijkt dat de 

afgeleverde erfrechtverklaring niet met de werkelijkheid overeenstemt, kan de beroepsautoriteit 

hetzij zelf de erfrechtverklaring corrigeren, wijzigen of intrekken, hetzij ervoor zorgen dat de 

initiële autoriteit van afgifte dit doet.453 Wanneer het rechtsmiddel was gericht tegen een 

weigering om de erfrechtverklaring af te geven en deze weigering ongegrond blijkt, geldt 

hetzelfde: ofwel geeft de beroepsautoriteit de Europese erfrechtverklaring zelf af, ofwel stuurt 

zij de zaak terug naar de autoriteit van afgifte.454 

252. In afwachting van een beslissing over de wijziging of intrekking van de Europese 

erfrechtverklaring dan wel over het ingestelde rechtsmiddel, kunnen de rechtsgevolgen van de 

erfrechtverklaring worden geschorst (artikel 73, 1e lid Erfrechtverordening). Het verzoek 

hiertoe kan worden ingesteld door eenieder die een rechtmatig belang aantoont, respectievelijk 

door eenieder die gerechtigd is een rechtsmiddel in te stellen. Eenieder die gewaarmerkte 

afschriften van de erfrechtverklaring heeft ontvangen, wordt onverwijld in kennis gesteld van 

de schorsing van de rechtsgevolgen. Zolang de rechtsgevolgen van de erfrechtverklaring zijn 

geschorst, kunnen geen gewaarmerkte afschriften worden verstrekt.455 

  

                                                 
450  Artikel 72, 1e lid, 3e alinea Erfrechtverordening. 
451   Artikel 72, 1e lid, 1e en 2e alinea Erfrechtverordening: “Eenieder die gerechtigd is een erfrechtverklaring aan 

te vragen, kan tegen de besluiten van de autoriteit van afgifte overeenkomstig artikel 67 bezwaar aantekenen. 

Eenieder die een rechtmatig belang kan aantonen, kan overeenkomstig de artikelen 71 en 73, lid 1, onder a), 

tegen de besluiten van de autoriteit van afgifte bezwaar aantekenen.” 
452  Artikel 72, 1e lid Erfrechtverordening. 
453  Artikel 72, 2e lid, 1e alinea Erfrechtverordening. 
454  Artikel 72, 2e lid, 2e alinea Erfrechtverordening. 
455  Artikel 73, 2e lid Erfrechtverordening. 
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HOOFDSTUK III. INHOUD 

AFDELING I. NATIONALE ERFRECHTCERTIFICATEN 

§1. Algemeen 

253. Opvallend is dat de inhoud van het nationale erfrechtcertificaat in de meeste 

referentiestelsels niet in detail is vastgelegd. Enkel de Oostenrijkse wetgeving kent een 

specifieke bepaling die alle gegevens in het Einantwortungsbeschluss oplijst (§ 178 AußStrG). 

Het Franse artikel 730-1 CC, en in mindere mate ook artikel 730-3 CC, geeft wel duidelijke 

richtlijnen over de inhoud van de acte de notoriété, maar is niet exhaustief. Hetzelfde geldt voor 

het Belgische artikel 1240bis, § 4 BW. Noch bij het Duitse Erbschein, noch bij de grant of 

representation uit Engeland en Wales is in een bijzonder voorschrift voorzien omtrent de 

inhoud van het erfrechtcertificaat. De vermeldingen die het erfrechtcertificaat dient te bevatten, 

vloeien voort uit verscheidene bepalingen die in hoofdzaak een ander aspect preciseren, zoals 

de aanvraag, evenals uit de rechtspraktijk. Het gebrek aan een specifieke bepaling is het meest 

opmerkelijk bij het Erbschein, aangezien de wettelijke regeling hier op andere punten wel zeer 

extensief is. Het Duitse recht schrijft evenwel voor dat de inhoud van het Erbschein met de 

inhoud van de aanvraag moet overeenstemmen, en die is wel exhaustief in de wet vervat (supra 

nr. 185).456 Anderzijds wordt zo meer flexibiliteit toegekend aan de autoriteit van afgifte, die 

een erfrechtcertificaat op maat kan opstellen. 

254. Ondanks het gebrek aan een wettelijke omkadering van de inhoud van het 

erfrechtcertificaat, bevatten de referentiecertificaten vaak dezelfde gegevens. Hieronder wordt 

de common core van de inhoud van de referentiecertificaten thematisch en geïntegreerd 

behandeld. Daarnaast zijn er ook gegevens die slechts bij één referentiecertificaat zijn vereist. 

Deze worden geanalyseerd onder de titel ‘nationaalrechtelijke bijzonderheden’. 

§2. Common core van de referentiecertificaten 

A. Gegevens erflater 

255. De vermelding van de gegevens van de erflater lijkt inherent aan het concept van een 

erfrechtcertificaat. Nochtans is niet bij alle referentiecertificaten uitdrukkelijk voorgeschreven 

                                                 
456  S. HERZOG, "§ 2359", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de 

Gruyter, 2010, nr. 44. 
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dat de erflater moet worden vermeld in het erfrechtcertificaat. Enkel bij het 

Einantwortungsbeschluss en de acte de notoriété stelt de wet dit expliciet als vereiste.457 De 

acte de notoriété dient zelfs een verwijzing naar de overlijdensakte van de erflater te 

bevatten.458 Evenwel mag ook voor de overige nationale erfrechtcertificaten worden 

aangenomen dat de gegevens van de erflater steeds moeten worden gepreciseerd.459 

B. Gegevens rechthebbenden 

256. De aanwijzing van de rechthebbenden vormt de kern van een erfrechtcertificaat. Deze 

vermelding is dan ook in nagenoeg alle referentiestelsels wettelijk voorgeschreven. Bij de 

Belgische akte en het attest van erfopvolging is de vermelding van de erfgerechtigden zelfs de 

enige wettelijk bepaalde inhoud van het erfrechtcertificaat.460 Wat het Duitse Erbschein betreft, 

wijst enkel het gemeinschaftlicher Erbschein alle erfgenamen aan; het Alleinerbschein en het 

Teilerbschein vermelden alleen de erfgenaam die het erfrechtcertificaat heeft aangevraagd (cf. 

supra nr. 135).461 Zowel het Erbschein als het Testamentsvollstreckerzeugnis maken in 

voorkomend geval melding van de aanstelling van een testamentuitvoerder.462 Het Oostenrijkse 

Einantwortungsbeschluss bevat niet enkel de identificatiegevens van de erfgenamen, maar 

                                                 
457  Zie voor het Einantwortungsbeschluss § 178, 1e lid, 1 AußStrG: “Der Beschluss über die Einantwortung hat 

zu enthalten: 1. die Bezeichnung der Verlassenschaft durch Vor- und Familiennamen des Verstorbenen, den 

Tag seiner Geburt und seines Todes und seinen letzten Wohnsitz”. 
458  Artikel 730-1, 2e lid CC: “L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est 

ouverte”. 
459  Voor het Duitse Erbschein, zie S. HERZOG, "§ 2359", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen 

Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2010, nr. 45. Voor het Duitse Testamentsvollstreckerzeugnis, zie S. 

HERZOG, "§ 2368", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de 

Gruyter, 2010, nr. 7. Voor de Belgische akte en het attest van erfopvolging, zie G. VERSCHELDEN, 

"Bevrijdende betaling na overlijden: Commentaar bij de artikelen 1240bis en 1240ter BW", NFM 2010, 123.  
460  Artikel 1240bis, § 4 BW: “Zowel de akte als het attest van erfopvolging vermelden op duidelijke wijze wie 

de erfgerechtigden zijn die aanspraak kunnen maken op de tegoeden van de overledene, met vermelding van 

volgende identificatiegegevens: naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, adres en eventueel de 

datum van overlijden.” Deze laatste vermelding is nuttig in het geval waarin een erfgerechtigde overlijdt na 

het overlijden van de erflater, maar vooraleer de akte van erfopvolging is opgesteld. Zie G. VERSCHELDEN, 

"Bevrijdende betaling na overlijden: Commentaar bij de artikelen 1240bis en 1240ter BW", NFM 2010, 123. 
461  Vgl. § 352a FamFG (gemeinschaftlicher Erbschein) en § 2353 BGB (Alleinerbschein en Teilerbschein). 
462  Voor het Erbschein, zie § 352b, 2e lid FamFG: “Hat der Erblasser einen Testamentsvollstrecker ernannt, so 

ist die Ernennung in dem Erbschein anzugeben.” Deze bepaling beoogt derden waaraan het Erbschein wordt 

gepresenteerd te informeren dat de beschikkingsbevoegdheid van de erfgenamen wordt begrensd door de 

opdracht van de testamentuitvoerder. De testamentuitvoerder kan zijn hoedanigheid echter niet bewijzen 

louter op basis van deze vermelding in het Erbschein, maar behoeft hiervoor een 

Testamentsvollstreckerzeugnis (S. HERZOG, "§ 2364", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen 

Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2010, nr. 1-2). Voor het Testamentsvollstreckerzeugnis, zie § 2368 

BGB: “Einem Testamentsvollstrecker hat das Nachlassgericht auf Antrag ein Zeugnis über die Ernennung 

zu erteilen.” 
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tevens de grondslag van hun erfgerechtigdheid (‘Erbrechtstitel’).463 De Franse acte de notoriété 

maakt bovendien melding van de akten van de burgerlijke stand die zijn voorgelegd om de 

hoedanigheid van rechthebbende te bewijzen.464 

257. Enkel bij de grant of representation uit Engeland en Wales is de aanduiding van de 

rechthebbenden niet wettelijk voorgeschreven. De vermelding van de gegevens van de personal 

representative vormt evenwel de essentie van de grant en vloeit in die zin voort uit de 

doelstelling van het erfrechtcertificaat (supra nr. 117).  

C. Uitoefening van het optierecht 

258. Bij de referentiecertificaten die de hoedanigheid van erfgenaam – na aanvaarding – 

bewijzen, blijkt de uitoefening van het optierecht uit het erfrechtcertificaat. Het Oostenrijkse 

Einantwortungsbeschluss preciseert de aard van de gegeven Erbantrittserklärung, namelijk 

aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping van de nalatenschap.465 Bij het Duitse 

Erbschein moet de aanvraag een verklaring bevatten dat zowel de aanvrager(s) als de overige 

erfgenamen de nalatenschap reeds hebben aanvaard (supra nr. 185). Aangezien het Duitse recht 

geen beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap kent, impliceert de afgifte van het Erbschein 

dan ook de voorafgaandelijke zuivere aanvaarding van de nalatenschap door de erfgenamen.466 

Bij de grant of representation uit Engeland en Wales geldt mutatis mutandis hetzelfde; de 

aanvraag van de grant veronderstelt dat de aspirant-personal representative zijn opdracht ook 

wil opnemen (supra nr. 117). 

                                                 
463   § 178, 1e lid, 2 en 3 AußStrG: “Der Beschluss über die Einantwortung hat zu enthalten: […] 2. die 

Bezeichnung der Erben durch Vor- und Familiennamen, Tag der Geburt und Anschrift; 3. den Erbrechtstitel, 

die Erbquoten und den Hinweis auf ein allfälliges Erbteilungsübereinkommen”. 
464  Artikel 730-1, 2e lid CC: “L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est 

ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, 

éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une 

incidence sur la dévolution successorale.” De eigenlijke vermelding van de rechthebbenden vloeit voort uit 

artikel 730-1, 3e lid CC, dat voorschrijft dat de acte de notoriété de schriftelijke bevestiging van de aanvrager 

bevat dat hij, alleen of in samenloop met anderen die hij aanwijst, geroepen wordt tot een deel van of tot de 

gehele nalatenschap: “Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils 

ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.” 
465  § 178, 1e lid, 4 AußStrG: “Der Beschluss über die Einantwortung hat zu enthalten: […] die Art der 

abgegebenen Erbantrittserklärung (§ 800 ABGB).” 
466  Zie § 1947 BGB: “Die Annahme und die Ausschlagung können nicht unter einer Bedingung oder einer 

Zeitbestimmung erfolgen.” 
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259.  Bij de Franse acte de notoriété en de Belgische akte en het attest van erfopvolging is 

een voorafgaandelijke uitoefening van het optierecht daarentegen niet dwingend 

voorgeschreven (supra nr. 111). De acte de notoriété moet wel een bevestiging (‘affirmation’) 

van de aanvrager bevatten dat hij alleen of in samenloop met anderen die hij aanwijst 

aanspraken kan laten gelden op (een deel van) de nalatenschap (artikel 730-1, 3e lid CC).467 

Artikel 730-2 CC bepaalt evenwel uitdrukkelijk dat deze affirmation op zichzelf niet als een 

aanvaarding van de nalatenschap kan worden beschouwd.468 A fortiori is ook een voorafgaande 

uitoefening van het optierecht door de overige rechthebbenden niet vereist. De regeling inzake 

de Belgische akte en het attest van erfopvolging bevat op dit vlak geen preciseringen. Naar 

analogie met de acte de notoriété en conform de doelstelling van het erfrechtcertificaat geldt 

hier evenwel hetzelfde. 

260. Wel moet de bevoegde autoriteit erover waken dat de inhoud van het Franse en het 

Belgische erfrechtcertificaat voldoende transparant is. Indien een erfgerechtigde de acte de 

notoriété of de akte of het attest van erfopvolging uitsluitend wil aanwenden in het kader van 

zijn saisine-prerogatieven en verder zijn optierecht nog niet wil uitoefenen, vermeldt de 

autoriteit dit best als dusdanig in het erfrechtcertificaat. In het merendeel van de gevallen zullen 

de rechthebbenden echter meewerken aan het opstellen van het erfrechtcertificaat om op grond 

daarvan hun volledige bevoegdheden te kunnen staven, met name hun bevoegdheden als 

erfgenaam.469 Bovendien impliceert het louter meewerken aan de opmaak van het 

erfrechtcertificaat geen aanvaarding van de nalatenschap, maar kan deze wel voortvloeien uit 

de begeleidende omstandigheden (supra nr. 111). Het is dus een dunne grens.470 Om die reden 

doet de autoriteit er best aan om de verschillende rechthebbenden bij de opmaak van het 

erfrechtcertificaat te vragen of zij hun erfkeuze reeds hebben gemaakt of wensen te maken. 

Indien een bepaalde erfgerechtigde nog twijfelt over zijn erfkeuze, kan het meer aangewezen 

zijn voor de autoriteit om bijkomende informatie te verstrekken en nog even af te wachten, dan 

                                                 
467   Artikel 730-1, 3e lid CC: “Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, 

qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du 

défunt.” 
468  Artikel 730-2 CC: “L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation 

de la succession.” 
469  M. DAGOT, "De la preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1221, nr. 34. 
470  BEIGNIER noemt daarom artikel 730-2 CC “un peu gratuit comme formule”. B. BEIGNIER, La réforme du droit 

des successions. Loi du 3 décembre 2001: analyse et commentaire, Parijs, Litec, 2002, 71. In dezelfde zin: 

D. GUEVEL, Successions, Libéralités, Parijs, Armand Colin, 2004, 43. 
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om een erfrechtcertificaat op te stellen waarvan de inhoud in de nabije toekomst nog kan 

wijzigen (infra nr. 263 e.v.).471 Evenwel kan de autoriteit de afgifte van de acte de notoriété of 

de akte en het attest van erfopvolging op deze grond niet weigeren. Om misverstanden te 

vermijden, vermeldt de autoriteit derhalve best uitdrukkelijk in het erfrechtcertificaat welke 

erfgerechtigden hun optierecht al dan niet hebben uitgeoefend.  

D. Erfdeel  

1. Algemeen  

261. Bij de referentiecertificaten die een voorafgaandelijke aanvaarding van de nalatenschap 

vanwege alle erfgenamen impliceren, staan de erfdelen in beginsel vast bij de afgifte van het 

erfrechtcertificaat. Het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss preciseert dan ook de erfdelen 

van de respectieve erfgenamen.472  Hetzelfde geldt voor het Duitse Erbschein, dat hetzij enkel 

het erfdeel van de aanvrager vermeldt (in geval van een Teilerbschein), hetzij de erfdelen van 

alle erfgenamen (in geval van een gemeinschaftlicher Erbschein), tenzij deze laatsten verzaken 

aan de opname van de erfdelen in het erfrechtcertificaat.473  

262. Zowel bij het Einantwortungsbeschluss als bij het Erbschein betreft het een verwijzing 

naar het abstract breukdeel waarop elke erfgenaam recht heeft (vb. ¼). Het erfrechtcertificaat 

bevat geen waardebepaling van de nalatenschap of een toewijzing van concrete erfgoederen.474 

Het is derhalve niet onlogisch dat de concrete toewijzing van de erfgoederen buiten het bestek 

van het erfrechtcertificaat valt. § 178, 1e lid AußStrG vereist wel dat indien de erfgenamen reeds 

                                                 
471  Cf. J. PICARD, "L'acte de notoriété preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1309, nr. 21 en J.-F. 

PILLEBOUT, Fasc. 10: Successions - Des preuves de la qualité d'héritier - Acte de notoriété in Jurisclasseur 

Civil Code, Parijs, Lexisnexis, 2015, nr. 72. 
472  § 178, 1e lid, 3 AußStrG: “Der Beschluss über die Einantwortung hat zu enthalten: […] den Erbrechtstitel, 

die Erbquoten und den Hinweis auf ein allfälliges Erbteilungsübereinkommen […].” 
473  Zie § 2353 BGB (voor een Teilerbschein): “Das Nachlassgericht hat dem Erben auf Antrag ein Zeugnis über 

sein Erbrecht und, wenn er nur zu einem Teil der Erbschaft berufen ist, über die Größe des Erbteils zu erteilen 

(Erbschein).” Zie § 352a, 2e lid Fam FG: “In dem Antrag sind die Erben und ihre Erbteile anzugeben. Die 

Angabe der Erbteile ist nicht erforderlich, wenn alle Antragsteller in dem Antrag auf die Aufnahme der 

Erbteile in den Erbschein verzichten.” 
474  Voor het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss, zie de term ‘Erbquoten’ in § 178, 1e lid, 3 AußStrG. Voor 

het Duitse Erbschein, zie S. HERZOG, "§ 2359", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen 

Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2010, nr. 44. 
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een overeenkomst hebben gesloten over de verdeling van de nalatenschap, het 

Einantwortungsbeschluss hiernaar verwijst.475 

263. Indien de erfgerechtigden voorafgaandelijk aan de afgifte van het erfrechtcertificaat hun 

optierecht nog niet hebben uitgeoefend, zoals het geval kan zijn bij de Franse acte de notoriété 

en de Belgische akte en het attest van erfopvolging, kan de autoriteit bezwaarlijk reeds de 

erfdelen vermelden in het erfrechtcertificaat. Nochtans is dat wat artikel 730-3 CC, dat handelt 

over de rechtsgevolgen van de acte de notoriété, doet uitschijnen: “Celui qui s’en prévaut est 

présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée.” Dezelfde 

formulering vinden we terug in artikel 730-4 CC.476 Bij de analyse van de doelstelling van het 

erfrechtcertificaat bleek evenwel reeds dat de vermelding van de erfdelen slechts een 

mogelijkheid is, en geen verplichting. Uit artikel 730-3 CC volgt enkel dat indien de acte de 

notoriété erfdelen vermeldt, de bewijskracht van de akte maar zover strekt als de respectieve 

erfdelen (supra nr. 108). Het herhaaldelijk gebruik van de term ‘proportion’ wijst verder op de 

vermelding van een breukdeel, zoals bij het Oostenrijkse en Duitse erfrechtcertificaat, en niet 

van een welbepaalde kavel. De Belgische wetgeving vereist enkel dat de akte of het attest van 

erfopvolging de identificatiegegevens van de erfgerechtigden bevatten, en maakt geen melding 

van de respectieve erfdelen. Desalniettemin worden de erfdelen in de praktijk vaak in de akte 

en het attest van erfopvolging opgenomen. 

2. Oorzaken van een ex post wijziging van de erfdelen 

264. Zelfs indien alle erfgenamen voorafgaandelijk aan de afgifte van het erfrechtcertificaat 

hun optierecht hebben uitgeoefend, kunnen de erfdelen in het erfrechtcertificaat om andere 

redenen onderhevig zijn aan wijzigingen. In dat geval stemt de inhoud van het 

erfrechtcertificaat niet meer overeen met de juridische werkelijkheid. Hieronder wordt een 

overzicht gegeven van een aantal factoren die in de referentiestelsels de omvang van de erfdelen 

na de afgifte van het erfrechtcertificaat nog kunnen beïnvloeden. 

                                                 
475  § 178, 1e lid, 3 AußStrG: “Der Beschluss über die Einantwortung hat zu enthalten: […] den Erbrechtstitel, 

die Erbquoten und den Hinweis auf ein allfälliges Erbteilungsübereinkommen […]” Zie over dergelijke 

verdelingsovereenkomst S. FERRARI en G.M. LIKAR-PEER, Erbrecht. Ein Handbuch für die Praxis, Wenen, 

Manz, 2007, 230. 
476  Artikel 730-4 CC : “Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, 

à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de 

fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.” 
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a. Later opduiken van een nieuwe erfgenaam 

265. Een blijvend risico is dat op het moment van het opstellen van het erfrechtcertificaat 

nog niet alle erfgenamen bekend zijn, en dat er later nog een nieuwe erfgenaam opduikt. Deze 

mogelijkheid is evenwel inherent aan een erfrechtcertificaat en stelt niet enkel een probleem 

ten aanzien van de vermelding van de erfdelen.  

266. Het Duitse recht beschouwt de invloed van deze problematiek op de vermelding van de 

erfdelen specifiek vanuit de situatie van de reeds verwekte maar nog niet geboren 

erfgerechtigde. De Duitse rechtspraak laat in dergelijke gevallen een voorlopig Erbschein toe, 

dat een erfdeel met onbepaalde omvang aanduidt en zal worden ingetrokken na de geboorte 

(het zogenaamde ‘nasciturus-Erbschein’).477 

b. Rechtspositie langstlevende echtgenoot 

267. Specifiek met betrekking tot het Franse recht, stelt de rechtsleer de vraag naar de 

verenigbaarheid van de vermelding van de erfdelen in de acte de notoriété met het keuzerecht 

van de langstlevende echtgenoot van artikel 757 CC.478 Sinds de hervorming van het Franse 

erfrecht in 2001, moet de langstlevende echtgenoot die opkomt samen met de afstammelingen 

die hij samen met de erflater heeft, kiezen tussen hetzij het vruchtgebruik op de tegenwoordige 

goederen, hetzij de volle eigendom van een kwart van de goederen.479 Krachtens artikel 758-3 

CC moet de langstlevende zijn keuzerecht binnen de drie maanden schriftelijk uitoefenen, zo 

niet wordt hij geacht het vruchtgebruik te hebben verkozen. Aangezien het erfrechtcertificaat 

meestal aan het begin van de afwikkeling van de nalatenschap wordt opgesteld, is het mogelijk 

dat de langstlevende op dat moment nog geen gebruik heeft gemaakt van zijn keuzerecht. In 

dat geval kan de acte de notoriété enkel worden opgesteld onder voorbehoud van een daarop 

                                                 
477  HERZOG haalt in dit verband een Erbschein met de volgende bewoordingen aan: “Die Witwe des Erblassers 

X ist Miterbin zu ¼. Ein weiterer Miterbe is der Sohn. Sein Erbteil ist noch unbestimmt, weil infolge einer 

Swangerschaft der Witwe noch Personen geboren werden können, die neben ihm zu gleichen Teilen 

erbberechtigt sein würden.” Naar aanleiding van een dergelijk voorlopig Erbschein kan evenwel nog geen 

verdeling van de nalatenschap plaatsvinden. S. HERZOG, "§ 2359", J. von Staudingers Kommentar zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2010, nr. 57.  
478  J. CHARLIN, Acte de notoriété in Répertoire de droit de procédure civile, V°, Parijs, Dalloz, 2006, 13-14 en 

M. DAGOT, "De la preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1221, nr. 28.  
479  Artikel 757 CC: “Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à 

son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les 

enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont 

pas issus des deux époux.” Cf. M. GRIMALDI (ed.), Droit patrimonial de la famille 2015/2016, Parijs, Dalloz, 

2014, 481-482. 
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volgende akte inzake het keuzerecht van de langstlevende,480 zo niet moet men de keuze van de 

langstlevende afwachten.481  

268. In het Belgische recht speelt een soortgelijke problematiek. Wanneer de echtgenote van 

de erflater samen met diens afstammelingen ab intestato tot de nalatenschap komt, verkrijgt de 

langstlevende in de regel het vruchtgebruik over de gehele nalatenschap, en de afstammelingen 

de blote eigendom (artikel 745bis, § 1 BW). Zowel de langstlevende als de afstammelingen 

kunnen evenwel te allen tijde de omzetting van het vruchtgebruik vorderen in hetzij de volle 

eigendom, hetzij een geldsom, hetzij een geïndexeerde rente (artikel 745quater, § 1 BW).482 

Een dergelijke omzetting heeft eveneens tot gevolg dat de erfdelen van de verschillende 

rechthebbenden nog kunnen wijzigen.  

269. In het Duitse en het Oostenrijkse recht stelt deze problematiek zich niet, vermits de 

langstlevende echtgenote net zoals de overige erfgenamen recht heeft op een fractie in volle 

eigendom. Indien de langstlevende opkomt met afstammelingen heeft deze krachtens Duits 

recht recht op 1/4 van de nalatenschap,483 en krachtens Oostenrijks recht op 1/3 van de 

nalatenschap.484  

c. Reservataire aanspraken 

270. Tot slot wijst de rechtsleer nog op de invloed van eventuele reservataire aanspraken op 

de vermelding van de erfdelen in het erfrechtcertificaat.485 De meeste lidstaten voorzien in meer 

                                                 
480  J. CHARLIN, Acte de notoriété in Répertoire de droit de procédure civile, V°, Parijs, Dalloz, 2006, 14. 
481  M. DAGOT, "De la preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1221, nr. 24. 
482  Zie hierover onder meer R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Huwelijksstelsels - 

Erfrecht - Giften, Antwerpen, Intersentia, 2010, 299 e.v.; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Deel I, 

Openvallen en toewijzing van de nalatenschap, erfovereenkomsten, reserve en inbreng in R. DILLEMANS en 

W. VAN GERVEN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VI, Mechelen, Kluwer, 2011, 207 e.v.; W. 

PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 773 e.v. en A. VERBEKE, "Vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot" in W. PINTENS 

(ed.), De vereffening van de nalatenschap, Antwerpen, Intersentia, 2007, 44 e.v.  
483  § 1931 BGB. Daarnaast zal de langstlevende bijkomend nog een 1/4 van de nalatenschap ontvangen indien 

de echtgenoten gehuwd waren onder het wettelijk stelsel van de Zugewinngemeinschaft (de 

Zugewinnausgleich van § 1371 BGB, zie infra nr. 299). 
484  § 757, 1e lid ABGB: “Der Ehegatte des Erblassers ist neben Kindern des Erblassers und deren Nachkommen 

zu einem Drittel des Nachlasses, neben Eltern und Geschwistern des Erblassers oder neben Großeltern zu 

zwei Dritteln des Nachlasses gesetzlicher Erbe.” 
485  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 775. 
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of mindere mate in een voorbehouden erfdeel voor bepaalde erfgerechtigden.486 De keuze van 

een reservataire erfgenaam om al dan niet zijn voorbehouden erfdeel op te eisen, kan een 

substantiële invloed op de erfdelen hebben, in het bijzonder wanneer de vordering tot inkorting 

in natura is. Bij de referentiestelsels is dit enkel het geval in het Belgische recht;487 de overige 

referentiestelsels met een voorbehouden erfdeel kennen slechts een vordering in waarde toe.488 

Een voorbeeld naar Belgisch recht kan in dit verband verduidelijking brengen. Een man 

overlijdt en laat één dochter na. In een testament had hij zijn dochter en zijn vier favoriete neven 

gezamenlijk tot algemene legataris benoemd. In die hypothese kunnen zij elk aanspraken laten 

gelden op 1/5 van de nalatenschap. Indien de dochter evenwel beslist om haar voorbehouden 

erfdeel van 1/2 op te eisen (zie artikel 913 BW) en hiertoe een vordering tot inkorting in te 

stellen, hertekent dit de omvang van de erfdelen drastisch. Het is mogelijk dat een reservataire 

erfgenaam pas na afgifte van het erfrechtcertificaat besluit om zijn reservataire aanspraken te 

laten gelden, waardoor de vermelding van de erfdelen in het erfrechtcertificaat niet meer 

accuraat zal zijn. 

3. Evaluatie 

271. In sommige situaties is de vermelding van de erfdelen in het erfrechtcertificaat 

overbodig. Wanneer een saisine-houder bijvoorbeeld een acte de notoriété of een akte of attest 

van erfopvolging wil aanwenden om zijn voorlopig beheersrecht tegenover de nalatenschap te 

bewijzen, is het niet nodig dat het erfrechtcertificaat de erfdelen van de respectieve erfgenamen 

bev at. In de meeste gevallen is het precieze erfdeel van de erfgenamen echter wel van belang. 

Zo zal een kandidaat-koper van een onroerend goed van de erflater die handelt met een 

erfgenaam geïnteresseerd zijn in de omvang van zijn erfdeel, om te weten of de verkoop van 

het goed binnen diens erfaanspraken valt, dan wel of hij hier nog een of meerdere mede-

                                                 
486  Voor een rechtsvergelijkend overzicht, zie E. CASHIN RITAINE, "National succession laws in comparative 

perspective", ERA Forum 2013, 142-149. Voor het Oostenrijks Pflichtteil, zie e.g. R. WELSER en B. 

ZÖCHLING-JUD, Grundriss des bürgerlichen Rechts II: Schuldrecht Allgemeiner Teil, Schuldrecht 

Besonderer Teil, Erbrecht, Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2015, 609 e.v. Voor 

het Duitse Pflichtteil, zie e.g. K. MUSCHELER, Erbrecht, I, Tubingen, Mohr Siebeck, 2010, 235 e.v. Voor de 

Franse réserve, zie e.g. F. TERRÉ, Y. LEQUETTE en S. GAUDEMET, Droit civil - Les successions, les libéralités, 

Parijs, Dalloz, 2013, 618 e.v. Voor de Belgische reserve, zie e.g. R. BARBAIX en A.L. VERBEKE, Beginselen 

erfrecht, Brugge, die Keure, 2013, 169 e.v. 
487  W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 1031. 
488  Voor Oostenrijk, zie §§ 775 e.v. ABGB; voor Duitsland, zie §§ 2303 e.v. BGB; voor Frankrijk, zie artikel 

924 CC. 
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erfgenamen voor dient te contacteren. Zelfs in lidstaten waar de vermelding van het erfdeel in 

het erfrechtcertificaat niet verplicht is, is dit doorgaans dus wel aangewezen. 

272. De autoriteit van afgifte is evenwel niet altijd in de mogelijkheid om de precieze erfdelen 

van de erfgenamen op te nemen in het erfrechtcertificaat. De eventuele vermelding van de 

erfdelen in het erfrechtcertificaat stelt voornamelijk problemen naar Frans en Belgisch recht. 

Wanneer het erfrechtcertificaat hier wordt afgegeven vooraleer alle erfgerechtigden hun 

erfkeuze hebben gemaakt, kan de autoriteit moeilijk met zekerheid de omvang van de erfdelen 

stipuleren (supra nr. 263). Hetzelfde geldt voor de uitoefening van het keuzerecht van de 

langstlevende echtgenote volgens het Franse recht (supra nr. 267). Daarnaast blijft het in alle 

referentiestelsels mogelijk dat erfdelen die bij afgifte van het erfrechtcertificaat lijken vast te 

staan, later toch nog een wijziging ondergaan. Dit is in het bijzonder het geval wanneer er na 

de afgifte nog een nieuwe erfgenaam opduikt (supra nr. 265), maar ook indien een erfgenaam 

later besluit om zijn reservataire aanspraken in natura te laten gelden (supra nr. 270). 

273. Men kan zich afvragen of het voor een derde werkelijk zo problematisch is indien de 

geattesteerde erfdelen na de afgifte nog zouden veranderen. Alle referentiecertificaten bieden 

immers bescherming aan derden te goeder trouw die handelen op grond van de in het 

erfrechtcertificaat vermelde gegevens. Indien de omvang van de erfdelen later nog zou 

wijzigen, is de derde derhalve toch bevrijd (uitgebreid infra nr. 393). Bijgevolg zal de derde die 

tegoeden vrijgeeft aan of erfgoederen aankoopt van iemand die krachtens een erfrechtcertificaat 

gerechtigd is wellicht minder belang hechten aan eventuele ex post wijziging van de erfdelen, 

zolang hij maar beschermd is.489 

274. Desalniettemin kan een erfrechtcertificaat met gewijzigde erfdelen zelfs gelet op de 

bescherming van derden te goeder trouw toch nog voor problemen zorgen. Ten eerste is het 

mogelijk dat er een verband is tussen de veranderlijkheid van de erfdelen en de goede trouw 

van de derde. Zo kan een derde weten dat er een erfgerechtigde bestaat die bij het opstellen van 

het erfrechtcertificaat nog niet bekend was en die een substantiële invloed kan hebben op de 

omvang van de erfdelen. Dergelijke kennis kan zijn goede trouw aantasten, wat het 

beschermingsregime van het erfrechtcertificaat compromitteert (infra nr. 398). Ten tweede 

                                                 
489  In die zin voor de Franse acte de notoriété M. DAGOT, "De la preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, 

art. 1221, nr. 28. 
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ondermijnt een inhoudelijke onnauwkeurigheid meer in het algemeen het vertrouwen in de 

juistheid van het erfrechtcertificaat, wat ertoe kan leiden dat het erfrechtcertificaat in het 

rechtsverkeer aan waarde verliest. 

275. Om die redenen lijkt het aangewezen dat de autoriteit van afgifte niet overhaast te werk 

gaat en het erfrechtcertificaat enkel aflevert wanneer hij over alle noodzakelijke gegevens 

beschikt. Zelfs wanneer dit niet verplicht is voor de afgifte van het erfrechtcertificaat, kan de 

autoriteit de erfgerechtigden in voorkomend geval vragen of zij hun erfkeuze wensen te maken 

(supra nr. 260), hun keuzerecht als langstlevende willen uitoefenen, of hun reservatair erfrecht 

willen opeisen. In het andere geval maakt de autoriteit best een uitdrukkelijk voorbehoud in het 

erfrechtcertificaat, naar voorbeeld van het Duitse nasciturus-Erbschein (supra nr. 266).490 Op 

deze manier weten derden dat de vermelding van de erfdelen in het erfrechtcertificaat mogelijk 

nog onderhevig is aan wijzigingen. 

E. Aard van de erfopvolging 

276. Het merendeel van de referentiecertificaten maakt duidelijk of er een wettelijke 

devolutie dan wel een devolutie krachtens uiterste wilsbeschikking voorligt. De Franse acte de 

notoriété moet melding maken van alle beschikkingen mortis causa die een invloed kunnen 

uitoefenen op de devolutie.491 Bij de grant of representation uit Engeland of Wales wordt in 

geval van een testamentaire erfopvolging steeds een kopie van het testament aan de grant 

gehecht.492 § 178, 1e lid, 3 AußStrG vereist dat het Einantwortungsbeschluss de grondslag van 

de erfgerechtigdheid (‘Erbrechtstitel’) van de rechthebbenden specifieert (supra nr. 256), wat 

tevens uitsluitsel verschaft over de aard van de erfopvolging.493 Daarentegen maakt de aard van 

de erfopvolging noch bij het Duitse Erbschein, noch bij de Belgische akte en het attest van 

erfopvolging in beginsel deel uit van de inhoud van het erfrechtcertificaat.494 

                                                 
490  In dezelfde zin voor de Franse acte de notoriété n J. CHARLIN en M. REDON, Acte de notoriété in Répertoire 

de droit de procédure civil, V°, Parijs, Dalloz, 2011, 8, nr. 51. 
491  Zie artikel 730-1, 2e lid CC: “L'acte de notoriété doit viser […] éventuellement, les documents qui concernent 

l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.”  
492  C.V. MARGRAVE-JONES, Mellows: The Law of Succession, Londen, Butterworths, 1993, 250. 
493  § 178, 1e lid, 3 AußStrG: “[…] den Erbrechtstitel, die Erbquoten und den Hinweis auf ein allfälliges 

Erbteilungsübereinkommen” 
494  Voor het Erbschein, zie J. MAYER, "§ 2353", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 

2013, nr. 25. Voor de akte en het attest van erfopvolging schrijft artikel 1240bis, § 4 BW enkel de vermelding 

van de identificatiegegevens van de erfgerechtigden voor, en niet de grondslag van hun erfgerechtigdheid. 
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F. Beperkingen op het erfrecht van de rechthebbenden 

277. Het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss en het Duitse Erbschein vermelden in 

voorkomend geval een aantal wettelijk omschreven beperkingen op de rechten van de 

erfgenamen. Naar Duits recht vloeit deze vereiste voort uit § 2365 BGB, dat stelt dat het erfrecht 

van een erfgenaam wordt geacht enkel die beperkingen te kennen die in het Erbschein zijn 

opgenomen (zie ook infra nr. 328).495 Bij beide referentiecertificaten betreft het in de eerste 

plaats de aanduiding van twee opeenvolgende erfgenamen door de erflater. Wanneer het 

Erbschein is afgegeven aan een Vorerbe, moet het erfrechtcertificaat vermelden dat er er een 

Nacherbfolge (supra nr. 165) voorligt, onder welke voorwaarden deze openvalt en wie de 

Nacherbe is.496 Vergelijkbaar maakt het Einantwortungsbeschluss melding van eventuele 

‘fideikommissarische Substitutionen’ die de rechten van erfgenamen beperken.497 Daarnaast 

wordt ook de aanstelling van een testamentuitvoerder in het Erbschein opgenomen.498 Enkel 

deze elementen worden begrepen onder het begrip ‘beperkingen’. Aldus bewijst het Erbschein 

niet dat er geen andere beperkingen op het erfrecht voorhanden zijn, zoals bijvoorbeeld een 

insolventieprocedure voor deficitaire nalatenschappen (Nachlassinsolvenzverfahren).499 

Evenzo moet het Einantwortungsbeschluss niet in globo alle beperkingen op het erfrecht 

                                                 
495  § 2365 BGB luidt als volgt: “Es wird vermutet, dass demjenigen, welcher in dem Erbschein als Erbe 

bezeichnet ist, das in dem Erbschein angegebene Erbrecht zustehe und dass er nicht durch andere als die 

angegebenen Anordnungen beschränkt sei.” 
496  § 352b, 1e lid FamFG: “In dem Erbschein, der einem Vorerben erteilt wird, ist anzugeben, dass eine 

Nacherbfolge angeordnet ist, unter welchen Voraussetzungen sie eintritt und wer der Nacherbe ist. Hat der 

Erblasser den Nacherben auf dasjenige eingesetzt, was von der Erbschaft bei dem Eintritt der Nacherbfolge 

übrig sein wird, oder hat er bestimmt, dass der Vorerbe zur freien Verfügung über die Erbschaft berechtigt 

sein soll, so ist auch dies anzugeben.” 
497  § 178, 2e lid, 1 AußStrG: “Weiters ist gegebenenfalls aufzunehmen: 1. jede Beschränkung der Rechte der 

Erben durch fideikommissarische Substitutionen oder gleichgestellte Anordnungen (§§ 707 bis 709 ABGB) 

[…]” Deze figuur is functioneel vergelijkbaar met de Duitse Nacherbfall (cf. S. FERRARI en G.M. LIKAR-

PEER, Erbrecht. Ein Handbuch für die Praxis, Wenen, Manz, 2007, 206 e.v.). De Oostenrijkse 

Uitvoeringswet vervangt vanaf 1 januari 2017 de term ‘fideikommissarische Substitutionen’ door het 

accuratere ‘Nacherbschaft’. Zie Memorie van Toelichting (‘Erläuterungen’) bij Entwurf Bundesgesetz, mit 

dem das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das Anerbengesetz, das Außerstreitgesetz, das 

Gerichtsgebührengesetz, das Gerichtskommissärsgesetz, das Gerichtskommissionstarifgesetz, das 

allgemeine Grundbuchsgesetz 1955, das IPR-Gesetz, die Jurisdiktionsnorm, das Kärntner Erbhöfegesetz 

1990, die Notariatsordnung, das Rechtspflegergesetz, das Tiroler Höfegesetz, das Wohnungseigentumsgesetz 

2002 und die Kaiserliche Verordnung über die dritte Teilnovelle zum allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch 

geändert werden (Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 – ErbRÄG 2015), nr. 100/ME XXV. GP, 1. 
498  § 352b, 2e lid FamFG: “Hat der Erblasser einen Testamentsvollstrecker ernannt, so ist die Ernennung in dem 

Erbschein anzugeben.” 
499  S. HERZOG, "§ 2365", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de 

Gruyter, 2010, nr. 17 en J. MAYER, "§ 2365", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. 

Beck, 2013, nr. 13-14. 
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vermelden, maar enkel de beperkingen op de rechten van de erfgenamen in het kader van een 

‘fideikommissarische Substitutionen’ of soortgelijke rechtsfiguren.500  

278. Vergelijkbaar verstrekken het Duitse Testamentsvollstreckerzeugnis en de grant of 

representation uit Engeland en Wales informatie over de eventuele beperkingen die rusten op 

de bevoegdheden van de testamentuitvoerder of de beheerder van de nalatenschap. Voor het 

Testamentsvollstreckerzeugnis bepaalt de wet dat indien de testamentuitvoerder in zijn opdracht 

beperkt is, of indien de erflater heeft gestipuleerd dat de testamentuitvoerder zonder beperking 

verbintenissen aangaande de nalatenschap mag aangaan, dit in het erfrechtcertificaat moet 

worden vermeld.501 Er wordt verder niet vereist dat het Testamentsvollstreckerzeugnis de 

bevoegdheden van de testamentuitvoerder preciseert; hiervoor kan men zich voor het merendeel 

wenden tot de wet (zie §§ 2197-2228 BGB). Ook bij de grant of representation moeten 

eventuele beperkingen op het mandaat van de personal representative in de grant worden 

opgenomen. Zo kan de testator ervoor opteren om meerdere executors aan te duiden en hun 

bevoegdheden hetzij ratione materiae502, hetzij ratione tempore503 te beperken.504 Ook beschikt 

de rechter over de mogelijkheid om slechts een beperkte grant toe te kennen indien hij dit 

geschikter acht (Section 113 Senior Courts Act 1981), en om bijvoorbeeld een grant af te 

leveren die gelimiteerd is tot de erflaters onroerende goederen.505 Dergelijke beperkingen 

moeten in de grant worden vermeld. 

§3. Nationaalrechtelijke bijzonderheden 

A. Fiscale en sociale gegevens 

279. Sommige lidstaten koppelen de afgifte van het erfrechtcertificaat aan mechanismen die 

de betaling van successierechten en dergelijke moeten garanderen. Bij de Belgische akte en het 

                                                 
500  § 178, 2e lid, 1 AußStrG. 
501  § 354, 2e lid FamFG: “Ist der Testamentsvollstrecker in der Verwaltung des Nachlasses beschränkt oder hat 

der Erblasser angeordnet, dass der Testamentsvollstrecker in der Eingehung von Verbindlichkeiten für den 

Nachlass nicht beschränkt sein soll, so ist dies in dem Zeugnis nach § 2368 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

anzugeben.” 
502  Bv. ‘mijn literary executor beheert mijn manuscripten en auteursrechten, de andere executor de rest van mijn 

vermogen’. 
503  Bv. ‘tijdens de minderjarigheid van mijn zoon beheert X mijn vermogen’. 
504  R. KERRIDGE, Parry and Kerridge: The Law of Succession, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 441. 
505  Zie Section 113, 1e lid Senior Courts Act 1981 (“Subject to subsection (2), the High Court may grant probate 

or administration in respect of any part of the estate of a deceased person, limited in any way the court thinks 

fit.”) en J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators 

and Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 396. 
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attest van erfopvolging gebeurt dit sinds 1 juli 2012 door middel van een vermelding in het 

erfrechtcertificaat.506 Wanneer een notaris wordt aangezocht om een akte of attest van 

erfopvolging op te maken, is deze verplicht om hiervan bericht te geven aan de fiscale 

administratie, op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid voor de betaling van de 

belastingschulden.507 Dezelfde verplichting rust op elke andere persoon of dienst die bevoegd 

is om een attest van erfopvolging op te stellen, in concreto de ontvanger van het 

successiekantoor.508 Hierna deelt de fiscale administratie aan de notaris of de ontvanger de 

eventuele belastingschulden mee.509 Indien er geen belastingschulden voorhanden zijn, maakt 

de notaris of de ontvanger hiervan melding in de akte of het attest van erfopvolging.510 Dit is 

belangrijk omdat de tegoeden van de overledene in beginsel slechts bevrijdend kunnen worden 

vrijgegeven indien de akte van erfopvolging een dergelijke melding bevat. Een bevrijdende 

vrijgave is bijkomend ook mogelijk mits voorlegging van een expeditie van de akte van 

erfopvolging die vermeldt dat alle openstaande belastingschulden intussen werden betaald, dan 

wel dat deze schulden mogen worden betaald door middel van de geblokkeerde tegoeden (zie 

ook infra nr. 321).511 Dezelfde regeling geldt voor de openstaande 

socialezekerheidsbijdragen.512 

B. Informatie over registerpubliciteit 

280. Krachtens § 178 AußStrG moet het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss aanduiden 

welke wijzigingen in het Grundbuch moeten worden doorgevoerd.513 Hoewel het Duits recht 

                                                 
506  Zie hierover uitgebreid P. CAEYMAEX en I. VANTOMME, "Fiscale en sociale notificaties bij overlijden. Dood 

en belastingen: twee zekerheden komen samen", T. Not. 2013, 432-465; M. DELANOTE, 

"Notificatieverplichtingen bij overlijden", NFM 2013, 30-41 en H. PELGROMS, "Fiscale en sociale notificaties 

bij akte of attest van erfopvolging: enkele aandachtspunten en concrete vragen", TEP 2013, 21-44. 
507  Artikel 157 § 1 Programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 6 april 2012, zoals gewijzigd door artikel 76 Wet 

van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen, BS 20 december 2012. Het bericht vermeldt 

de identiteit van de overledene, van de erfgenamen of legatarissen alsook de eventuele begunstigde van een 

contractuele erfstelling (artikel 157 § 5 Programmawet (I) van 29 maart 2012). 
508  Artikel 163 Programmawet (I) van 29 maart 2012. 
509  Artikel 158 in initio Programmawet (I) van 29 maart 2012. 
510  Artikel 159 Programmawet (I) van 29 maart 2012. 
511  Artikel 160 Programmawet (I) van 29 maart 2012. 
512  Artikel 23quater Koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 

zelfstandigen, zoals gewijzigd door artikel 20 Programmawet van 22 juni 2012, BS 28 juni 2012 en artikel 

41sexies Wet van 27 juni 1969 ot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 

maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals gewijzigd door artikel 35 Programmawet van 22 juni 2012, 

BS 28 juni 2012. 
513  § 178, 2e lid, 2 AußStrG: “Weiters ist gegebenenfalls aufzunehmen: […] jeder Grundbuchskörper, auf dem 

auf Grund der Einantwortung die Grundbuchsordnung herzustellen sein wird; dabei ist anzugeben, ob 

diejenigen, denen eingeantwortet wird, zum Kreis der gesetzlichen Erben zählen.” 
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ook een sterk Grundbuch kent, bestaat voor het Erbschein geen gelijkaardig voorschrift. Op de 

registerpubliciteitswerking van de erfrechtcertificaten wordt later nog uitgebreid teruggekomen 

(infra nr. 441 e.v.).  

C. Overige maatregelen voor afwikkeling nalatenschap 

281. Overeenkomstig het Oostenrijks recht treft de rechter gelijktijdig met de Einantwortung 

alle maatregelen die vereist zijn om de afwikkeling van de nalatenschap af te ronden, zoals de 

opheffing van de gestelde zekerheden en de deblokkering van alle bankrekeningen van de 

erflater.514 Ook deze worden in het Einantwortungsbeschluss opgenomen.515 Bij de overige 

nationale referentiecertificaten staan dergelijke maatregelen los van de afgifte van het 

erfrechtcertificaat. 

AFDELING II. EUROPESE ERFRECHTVERKLARING 

§1. Algemeen 

282. Anders dan bij het merendeel van de nationale referentiecertificaten (supra nr. 253), lijst 

de Erfrechtverordening wel exhaustief alle gegevens op die de Europese erfrechtverklaring 

moet bevatten. Artikel 68 stipuleert niet minder dan dertien elementen die de autoriteit in de 

erfrechtverklaring moet vermelden.516 De keuze voor een exhaustieve opsomming van de 

                                                 
514  § 178, 3e lid AußStrG: “Gleichzeitig mit der Einantwortung sollen auch alle übrigen noch offenen 

Verfahrenshandlungen, insbesondere die Aufhebung von Sperren, Sicherstellungen (§ 176 Abs. 2) und die 

Bestimmung von Gebühren, vorgenommen werden.” 
515  Eventueel kan de rechter tot dit doeleinde ook een afzonderlijk besluit opmaken. J. SCHILCHEGGER en K. 

GRUBER, Österreichisches Verlassenschaftsverfahren. Leitfaden für die Praxis, Wenen, LexisNexis, 2012, 

134-135. Zie ook B. VERSCHRAEGEN, "Österreich" in M. FERID, K. FIRSCHING, H. DÖRNER en R. HAUSMANN 

(eds.), Internationales erbrecht, 6, München, Verlag C. H. Beck, 2011, 135. 
516  Het betreft de volgende elementen: “a) de naam en het adres van de autoriteit van afgifte; b) het 

referentienummer van het dossier; c) de gegevens op grond waarvan de autoriteit van afgifte zich bevoegd 

acht om de erfrechtverklaring af te geven; d) de datum van afgifte; e) de gegevens van de aanvrager: naam 

(in voorkomend geval naam bij geboorte), voornaam of voornamen, geslacht, geboorteplaats en -datum, 

burgerlijke staat, nationaliteit, identificatienummer (indien van toepassing), adres, en eventuele 

verwantschap met de erflater; f) de gegevens van de erflater: naam (in voorkomend geval naam bij geboorte), 

voornaam of voornamen, geslacht, geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat, nationaliteit, 

identificatienummer (indien van toepassing), adres op het tijdstip van overlijden, datum en plaats van 

overlijden; g) de gegevens van de rechthebbenden: naam (in voorkomend geval naam bij geboorte), 

voornaam of voornamen en identificatienummer (indien van toepassing); h) gegevens betreffende de door de 

erflater gesloten huwelijksovereenkomst/huwelijkse voorwaarden of, in voorkomend geval, de door de 

erflater gesloten overeenkomst in het kader van een relatievorm waaraan volgens het hierop toepasselijke 

recht gevolgen worden verbonden welke vergelijkbaar zijn met die van het huwelijk en informatie betreffende 

het huwelijksvermogensstelsel of equivalent vermogensstelsel; i) het op de erfopvolging toepasselijke recht 

en de gegevens op basis waarvan dat recht is vastgesteld; j) informatie waaruit kan worden opgemaakt of 

het gaat om erfopvolging krachtens uiterste wilsbeschikking dan wel erfopvolging bij versterf, daaronder 
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vereiste vermeldingen moet worden bijgetreden. Een uniform Europees erfrechtcertificaat kan 

alleen slagen wanneer het in alle lidstaten op dezelfde wijze wordt toegepast. Een duidelijke en 

volledige omschrijving van de vereiste inhoud van het erfrechtcertificaat is hierbij noodzakelijk 

(cf. supra nr. 232 voor de aanvraag). 

283. Desalniettemin stelde sommige rechtsleer ten tijde van het Voorstel voor een 

Erfrechtverordening vragen bij de praktische haalbaarheid van een dergelijke extensieve lijst.517 

Men vreesde dat het nieuwe instrument door de lange lijst vermeldingen voor de rechtspraktijk 

een verzwaring van de werklast zou betekenen en derhalve weinig succes zou kennen. De 

Europese wetgever is in de definitieve versie van de Erfrechtverordening op tweevoudige wijze 

aan deze kritiek tegemoetgekomen. 

284. Ten eerste moeten de opgelijste gegevens enkel in de Europese erfrechtverklaring 

worden opgenomen voor zover deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de 

erfrechtverklaring wordt afgegeven.518 Het betreft hier het concrete doel waartoe men de 

erfrechtverklaring wil aanwenden, zoals geformuleerd in de aanvraag (supra nr. 235). Indien 

een Belgische erfgenaam de Europese erfrechtverklaring bijvoorbeeld enkel aanvraagt om een 

in Duitsland gelegen geërfd vakantiehuisje te laten inschrijven op zijn naam in het Duitse 

Grundbuch (cf. infra nr. 428 e.v.), is het niet nodig dat de Europese erfrechtverklaring 

exhaustief alle rechten en goederen vermeldt die de erfgenaam krachtens het Belgische recht 

                                                 
begrepen informatie betreffende de gegevens waaruit de rechten en/of bevoegdheden van de erfgenamen, 

legatarissen, executeurs-testamentair of beheerders van de nalatenschap blijken; k) in voorkomend geval, 

vermelding voor elke rechthebbende van de aard van de aanvaarding of verwerping van de nalatenschap; l) 

het erfdeel dat elke erfgenaam toekomt en, in voorkomend geval, de lijst van rechten en/of goederen die elke 

erfgenaam toekomen; m) een lijst met de rechten en/of goederen die elke legataris toekomen; n) de 

beperkingen die op de rechten van de erfgenaam of erfgenamen en in voorkomend geval, van de legataris of 

legatarissen rusten volgens het op de erfopvolging toepasselijke recht dan wel ingevolge de uiterste 

wilsbeschikking; o) de bevoegdheden van de executeur-testamentair en/of de beheerder van de nalatenschap, 

en de beperkingen die op deze bevoegdheden rusten volgens het op de erfopvolging toepasselijke recht dan 

wel ingevolge de uiterste wilsbeschikking.” 
517  MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, "Comments on the 

European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 

jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters 

of succession and the creation of a European Certificate of Succession", RabelsZ. 2010, 690 e.v.; K.W. 

LANGE, "Das geplante Europäische Nachlasszeugnis", DNotZ 2012, 173 en T. RAUSCHER, Europäisches 

Zivilprozess- und Kollisionsrecht (EuZPR/EuIPR): Brüssel IIa-VO, EG-UntVO, EG-ErbVO-E, HUntStProt 

2007, München, Sellier European Law Publishers, 2010, 842-843. 
518  Artikel 68, in initio Erfrechtverordening: “De erfrechtverklaring bevat de volgende gegevens, voor zover 

deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij wordt afgegeven: […]” 
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toekomen, zoals artikel 68, onder l) Erfrechtverordening beoogt.519 Op deze manier tracht de 

Europese erfrechtverklaring een evenwicht te bereiken tussen rechtszekerheid en flexibiliteit. 

285. In de fase van het Voorstel voor een Erfrechtverordening bestond deze matiging in het 

licht van de doelstelling niet, met als gevolg dat de Europese erfrechtverklaring steeds alle 

gevraagde informatie moest bevatten.520 Weliswaar kon de aanvrager ervoor kiezen om slechts 

een partiële erfrechtverklaring te verkrijgen (infra nr. 736), maar de bepalingen inzake de 

aanvraag en inhoud van de erfrechtverklaring waren niet aan deze mogelijkheid aangepast.521 

De flexibele vormgeving van de Europese erfrechtverklaring in functie van het doel maakt een 

afzonderlijke bepaling voor de partiële erfrechtverklaring in de huidige versie van de 

Erfrechtverordening evenwel overbodig.522 Inderdaad is de mogelijkheid om in de 

erfrechtverklaring slechts een beperkt aantal gegevens op te nemen nu inbegrepen in het 

voorschrift dat de erfrechtverklaring enkel die gegevens moet bevatten die nodig zijn in het 

licht van de nagestreefde doeleinden. 

286. Een tweede nuancering die de haalbaarheid van artikel 68 Erfrechtverordening voor de 

rechtspraktijk versterkt, is het obligatoire gebruik van het standaardformulier (supra nr. 27).523 

Omdat het standaardformulier is opgesteld als een soort van checklist, moet de autoriteit van 

afgifte de vereiste gegevens zoveel als mogelijk slechts aanvinken, en indien dat niet mogelijk 

is kort een bijkomende precisering toevoegen. Bovendien blijkt het belang van de doelstelling 

ook uit de opbouw van het standaardformulier. Het kerngedeelte van de Europese 

erfrechtverklaring bevat slechts een beperkt aantal gegevens, die in beginsel gemeen zijn aan 

elke erfopvolging. Alle andere gegevens vormen het voorwerp van een of meerdere annexen, 

die afhankelijk van de concrete erfopvolging en de doelstelling aan het formulier worden 

                                                 
519  E. GOOSSENS en A.-L. VERBEKE, "De Europese Erfrechtverordening" in G. VAN CALSTER (ed.), Themis 

Internationaal Privaatrecht, 76, Brugge, die Keure, 2012, 131. 
520  Zie artikel 41 Voorstel voor een Erfrechtverordening. 
521  Zie artikel 39 Voorstel voor een Erfrechtverordening. Hetzelfde gold overigens voor het standaardformulier. 

Zie J.G. KNOT, "De Europese verklaring van erfrecht", TE 2012, 58. 
522  In dezelfde zin B. REINHARTZ, "Certificat successoral européen" in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. 

FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY en B. REINHARTZ (eds.), Commentaire du règlement européen sur les 

successions, Parijs, Dalloz, 2015, 242 en R. SÜß, "Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEuP 2013, 740-741. 
523  Artikel 67, 1e lid Erfrechtverordening. Zie reeds eerder E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De procedurele 

aspecten van de Europese erfrechtverklaring" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), Handboek Europees 

burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 283. 
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toegevoegd. Op deze manier blijft de omvang van het standaardformulier beheersbaar en wordt 

de rechtspracticus niet geconfronteerd met een ellenlang formulier vol overbodige gegevens.  

287. Gelet op het verplicht karakter van het standaardformulier, lijkt het aangewezen om de 

inhoud van de Europese erfrechtverklaring te analyseren vanuit de structuur van het 

standaardformulier, en niet vanuit de structuur van artikel 68 Erfrechtverordening. Een 

bijkomend argument voor deze keuze is dat de voorgedrukte informatie in het 

standaardformulier veel gedetailleerder is dan de omschrijving in artikel 68, waardoor het 

standaardformulier helpt om invulling te geven aan de vermeldingen in artikel 68. Er wordt wel 

telkens verwezen naar de overeenstemmende bepaling in artikel 68. 

§2. Kerngedeelte 

A. Gegevens van de autoriteit van afgifte en het dossier 

288. Vooreerst bevat het kerngedeelte van de Europese erfrechtverklaring de gegevens van 

de autoriteit van afgifte en het dossier. Het betreft de lidstaat van de autoriteit,524 naam en adres 

van de bevoegde autoriteit,525 het referentienummer van het dossier,526 en de datum van afgifte 

van de erfrechtverklaring.527 Daarnaast moet de autoriteit van afgifte ook aangeven op grond 

van welke gegevens hij zich bevoegd acht.528 Hij dient hiertoe enerzijds de relevante 

bevoegdheidsgrond te vermelden – artikel 4; artikel 7, onder a); artikel 7, onder b); artikel 7, 

onder c); artikel 10; of artikel 11 Erfrechtverordening (supra nr. 220-222) –, en anderzijds de 

aanvullende gegevens waarop hij zijn bevoegdheid steunt, zoals de laatste gewone 

verblijfplaats van de erflater of een forumkeuzeovereenkomst.529 

B. Gegevens van de aanvrager-natuurlijke persoon 

289. Gebeurt de aanvraag door een natuurlijke persoon, dan moeten zijn gegevens worden 

opgenomen in het kerngedeelte van de Europese erfrechtverklaring: naam, geslacht, 

geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat, nationaliteit, identificatienummer, adres, en 

                                                 
524  Punt 1 kerngedeelte standaardformulier. 
525  Punt 2 kerngedeelte standaardformulier; artikel 68, onder a) Erfrechtverordening. 
526  Punt 3 kerngedeelte standaardformulier; artikel 68, onder b) Erfrechtverordening. 
527  Punt 3 kerngedeelte standaardformulier; artikel 68, onder d) Erfrechtverordening. 
528  Artikel 68, onder c) Erfrechtverordening. 
529  Punt 4 kerngedeelte standaardformulier. 
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eventuele verwantschap met de erflater.530 De gegevens van een aanvrager-rechtspersoon en 

een aanvrager-vertegenwoordiger maken deel uit van de bijlagen (infra nr. 296). Deze 

informatie kan eenvoudigweg worden overgenomen uit de aanvraag (supra nr. 233). Dit 

gegeven wordt bij de nationale referentiecertificaten niet uitdrukkelijk vereist, maar zal vaak 

blijken uit de inhoud van het erfrechtcertificaat. Zo zal de grant of representation de identiteit 

van de personal representative vermelden, die tevens instaat voor de aanvraag van het 

erfrechtcertificaat (supra nr. 179), en preciseert het Alleinerbschein of het Teilerbschein enkel 

de erfaanspraken van de erfgenaam-aanvrager (supra nr. 256). Er is meer verwarring mogelijk 

wanneer het erfrechtcertificaat naar meerdere rechthebbenden verwijst, zoals bij de acte de 

notoriété, de akte en het attest van erfopvolging en het gemeinschaftlicher Erbschein.  

C. Gegevens van de erflater 

290. Ook de gegevens van de erflater kunnen uit de aanvraag worden overgenomen (supra 

nr. 233): naam, geslacht, geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat, nationaliteit, 

identificatienummer, adres op het tijdstip van overlijden, datum en plaats van overlijden.531 

Deze informatie behoort tot de common core van de nationale referentiecertificaten (supra nr. 

214). 

D. Aard erfopvolging 

291. De Europese erfrechtverklaring vermeldt of het een erfopvolging bij versterf of 

krachtens uiterste wilsbeschikking betreft.532 In het laatste geval duidt de autoriteit aan of er 

een testament, gemeenschappelijk testament of een uiterste wilsbeschikking voorligt, en 

verstrekt hij informatie over de registratie of bewaring van de uiterste wilsbeschikking. Ook het 

merendeel van de referentiecertificaten bevat informatie over de aard van de erfopvolging 

(supra nr. 214). 

E. Toepasselijke recht 

292. Het laatste onderdeel van het kerngedeelte van de Europese erfrechtverklaring is de 

vermelding van het toepasselijk recht.533 Net zoals bij de bevoegdheid, moet de autoriteit ook 

                                                 
530  Punt 5 kerngedeelte standaardformulier; artikel 68, onder e) Erfrechtverordening. 
531  Punt 6 kerngedeelte standaardformulier; artikel 68, onder f) Erfrechtverordening. 
532  Punt 7 kerngedeelte standaardformulier; artikel 68, onder j) Erfrechtverordening. 
533  Punt 8 kerngedeelte standaardformulier; artikel 68, onder i) Erfrechtverordening. 
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het artikel in de Erfrechtverordening aanduiden op grond waarvan hij het toepasselijk recht 

heeft bepaald.  

293. De Europese wetgever heeft de volgende rechtsgronden opgegeven. Ten eerste kan het 

toepasselijk recht steunen op artikel 21, 1e lid. Dit artikel bevat de objectieve 

aanknopingsfactor, namelijk de laatste gewone verblijfplaats van de erflater (supra nr. 23). Ten 

tweede kan de erflater op grond van artikel 22, 1e lid een rechtskeuze maken voor het recht van 

de staat waarvan hij op het tijdstip van de rechtskeuze of op het tijdstip van overlijden de 

nationaliteit bezit (supra nr. 24). Ten derde voorziet de Europese wetgever in artikel 21, 2e lid 

in een bijkomende uitzondering op de principiële aanknoping bij de laatste gewone 

verblijfplaats, voor het geval dat de erflater op het tijdstip van zijn overlijden een kennelijk 

nauwere band had met een andere staat. Ten vierde bestaat er enkel in de gevallen waarin het 

toepasselijk recht het recht van een derde staat is, een beperkte mogelijkheid tot renvoi naar 

hetzij het recht van een lidstaat, hetzij het recht van een andere derde staat die zijn eigen recht 

zou toepassen. De rechtsgrond voor het toepasselijk recht bij renvoi is vervat in artikel 34.534 

294. Daarnaast moet de autoriteit in voorkomend geval melding maken van twee bijzondere 

hypothesen. Enerzijds kent de Erfrechtverordening in de artikelen 36 en 37 speciale 

collisieregels voor staten met meer dan één rechtsstelsel, zoals het Verenigd Koninkrijk, Spanje 

en de Verenigde Staten.535 De autoriteit specifieert in dat geval welke rechtsregels van 

toepassing zijn, inclusief de relevante territoriale eenheid. Anderzijds bepaalt artikel 30 dat 

indien volgens het recht van de staat waar de erfgoederen zich bevinden, er vanwege 

economische, familiale of sociale redenen bijzondere regels gelden inzake de vererving van 

sommige nalatenschapsbestanddelen, deze regels ook onder het regime van de 

                                                 
534  Zie over de bepaling van het toepasselijk recht krachtens de Erfrechtverordening onder meer A. BONOMI en 

P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, 

Brussel, Bruylant, 2013, 277-562; C. FISCHER-CZERMAK, "Anwendbares Recht" in M. SCHAUER en E. 

SCHEUBA (eds.), Europäische Erbrechtsverordnung, Wenen, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchandlung, 2012, 43-55; E. GOOSSENS, "De Europese Erfrechtverordening: krachtlijnen en 

knelpunten", RW 2015-16, 566-572; P. LAGARDE, "Loi applicable" in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. 

FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY en B. REINHARTZ (eds.), Commentaire du règlement européen sur les 

successions, Parijs, Dalloz, 2015, 107-159; W. PINTENS, "Einführung in die Erbrechtsverordnung" in M. 

LÖHNIG, D. SCHWAB, D. HENRICH, P. GOTTWALD, H. GRZIWOTZ, W. REIMANN en A. DUTTA (eds.), Erbfälle 

unter Geltung der Europäischen Erbrechtsverordnung, in P. GOTTWALD, D. HENRICH en D. SCHWAB (eds.), 

Beiträge zum europäischen Familien- und Erbrecht, Bielefeld, Verlag Ernst und Werner Gieseking, 2014, 

12-30. 
535  Zie voor voorbeelden A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du 

Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 553 e.v. 
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Erfrechtverordening van toepassing blijven. Het betreft hier regels die gelden voor bepaalde 

onroerende goederen, ondernemingen of andere bijzondere categorieën van goederen.536 

295. Aangezien de Europese erfrechtverklaring enkel speelt bij grensoverschrijdende 

nalatenschappen, was informatie over het toepasselijke recht noodzakelijk. Op dit vlak verschilt 

het uitgangspunt van de Europese erfrechtverklaring van de nationale erfrechtcertificaten, die 

voornamelijk zijn geconceptualiseerd vanuit het gebruik in de eigen rechtsorde. Enkel de Duitse 

rechtspraktijk houdt met het onderscheid tussen het Eigenrechtserbschein en het 

Fremdrechtserbschein uitdrukkelijk rekening met de hypothese van een internationale 

nalatenschap (supra nr. 136). Informatie over het toepasselijke recht maakt dan ook geen deel 

uit van de vaste vermeldingen in de nationale referentiecertificaten. 

§3. Bijlagen 

A. Gegevens van de aanvrager-rechtspersoon 

296. Indien de aanvrager een rechtspersoon is, moeten diens gegevens worden opgenomen 

in Bijlage I bij de Europese erfrechtverklaring. Zo is het mogelijk dat een rechtspersoon door 

de testator is aangesteld tot algemene legataris of legataris onder algemene titel en in die 

hoedanigheid een Europese erfrechtverklaring wil aanvragen. Indien de rechtspersoon een 

bijzondere legataris is, kan deze slechts een aanvraag instellen voor zover het toepasselijk recht 

aan bijzondere legatarissen een zakelijk recht op het gelegateerde goed verleent, zoals 

bijvoorbeeld naar Frans en Belgisch recht het geval is (supra nr. 171). De vereiste informatie 

bij een aanvraag door een rechtspersoon is mutatis mutandis dezelfde als bij een aanvraag door 

een natuurlijke persoon, met uitzondering van de eventuele verwantschap met de erflater, en 

met toevoeging van de naam van de persoon die gemachtigd is om voor de organisatie te 

ondertekenen.  

B. Gegevens van de vertegenwoordiger van de aanvrager 

297. In voorkomend geval bevat de Europese erfrechtverklaring in Bijlage II de gegevens 

van de vertegenwoordiger van de aanvrager. Deze informatie behoort vreemd genoeg niet tot 

de lijst van vermeldingen van artikel 68 Erfrechtverordening, maar vindt wel een weerslag in 

                                                 
536  Zie hierover E. GOOSSENS, "De Europese Erfrechtverordening: krachtlijnen en knelpunten", RW 2015-16, 

570. 
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de gegevens van de aanvraag (artikel 66, 3e lid, onder c) en supra nr. 234). Buiten de 

identificatiegegevens van de vertegenwoordiger, specifieert de Europese erfrechtverklaring ook 

de grondslag van de vertegenwoordigingsbevoegdheid, namelijk voogdij, ouderschap, 

gemachtigde van een rechtspersoon, volmacht meer in het algemeen, of een overige grondslag. 

C. Informatie over het relatievermogensstelsel van de erflater 

298. In Bijlage III van de Europese erfrechtverklaring is de informatie over het 

huwelijksvermogensstelsel of een equivalent relatievermogensstelsel van de erflater vervat.537 

De erfrechtverklaring maakt melding van de naam van de partner van de erflater, datum en 

plaats van de vastlegging van het huwelijk of een andere relatievorm, gegevens inzake het 

huwelijkscontract of de relatievermogensrechtelijke overeenkomst, en het recht dat van 

toepassing is op het relatievermogensrecht. Daarnaast moet de autoriteit ook het toegepaste 

vermogensstelsel aanduiden, te kiezen tussen scheiding van goederen, algehele gemeenschap 

van goederen, gemeenschap van goederen, gemeenschap van verworven aanwinsten, 

uitgestelde gemeenschap van goederen of een ander zelf te specifiëren vermogensstelsel. Hij 

vermeldt tevens het vermogensstelsel in de oorspronkelijke taal en de betrokken wettelijke 

bepalingen. Tot slot geeft hij aan of het relatievermogensstelsel van de erflater reeds is 

vereffend en verdeeld. 

299. Deze vermeldingen raken aan een fundamenteel zwaktepunt van de Erfrechtverordening 

in het algemeen en de Europese erfrechtverklaring in het bijzonder: de verhouding tussen het 

erfrecht en het huwelijksvermogensrecht.538 Veel nationale rechtsorden kennen regelingen van 

huwelijksvermogensrechtelijke of relatievermogensrechtelijke aard die implicaties hebben 

voor het erfrecht van de langstlevende partner. Er kan onder meer worden gedacht aan 

                                                 
537  Zie artikel 68, onder h) Erfrechtverordening. 
538  Zie hierover e.g. H. DÖRNER, "EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht 

ist in Kraft!", ZEV 2012, 507-508; H. DÖRNER, "Die Abgrenzung des Erbstatuts vom Güterstatut" in A. 

DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 73-83; B. 

KOWALCZYK, "Spannungsverhältnis zwischen Güterrechtsstatut und Erbstatut nach den 

Kommissionsvorschlägen für das Internationale Ehegüter- und erbrecht (Teil I)", GPR 2012, 212-218 en B. 

KOWALCZYK, "Spannungsverhältnis zwischen Güterrechtsstatut und Erbstatut nach den 

Kommissionsvorschlägen für das Internationale Ehegüter- und erbrecht (Teil II)", GPR 2012, 258-262; J. 

KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das 

Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 752-759. 
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huwelijksvoordelen in het Franse539 en Belgische540 recht of aan het Duitse Zugewinnausgleich 

conform § 1371 BGB541. Binnen eenzelfde rechtsorde zijn mechanismen ontwikkeld die de 

vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen of relatievermogen en van de nalatenschap 

coördineren, waardoor deze huwelijksvermogensrechtelijke of relatievermogensrechtelijke 

regelingen ook hun erfrechtelijke gevolgen kunnen sorteren. Bij een grensoverschrijdende 

nalatenschap speelt evenwel een bijkomende IPR-dimensie. Krachtens artikel 1, 2e lid, onder 

d) Erfrechtverordening zijn kwesties die verband houden met het huwelijksvermogensrecht of 

relatievermogensrecht uitgesloten uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening. Dit 

impliceert dat het toepasselijke recht in dit verband aanknoopt bij andere verwijzingsregels, die 

– althans in afwachting van de toekomstige verordeningen huwelijksvermogensrecht en 

geregistreerde partnerschappen (supra nr. 34) – nog niet geharmoniseerd zijn.542 Bijgevolg is 

het mogelijk dat voor het huwelijksvermogensrecht of relatievermogensrecht wordt 

                                                 
539  Zie over de huwelijksvoordelen in het Franse recht e.g. M. GRIMALDI (ed.), Droit patrimonial de la famille 

2015/2016, Parijs, Dalloz, 2014, 306 e.v. en B. VAREILLE, Avantage matrimonial in Répertoire de droit civil, 

Parijs, Dalloz, 2013, 23 p.  
540  Zie over huwelijksvoordelen in het Belgische recht e.g. R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MERXEM en A. 

VERBEKE, Huwelijksvoordelen in A. VERBEKE (ed.) Handboek Estate Planning, Gent, Larcier, 2010, 387 p. 

Zie over de kwalificatie van de Belgische huwelijksvoordelen in het licht van de Erfrechtverordening P. 

WAUTELET en E. GOOSSENS, "Le certificat successoral européen – perspective belge", Contratto e impresa 

Europa 2015, te verschijnen. 
541  Indien de echtgenoten gehuwd waren onder het Duitse wettelijk stelsel van de Zugewinngemeinschaft en het 

huwelijk eindigt door overlijden, wordt het erfdeel van de langstlevende echtgenoot forfaitair verhoogd met 

een vierde van de nalatenschap. Zie § 1371 BGB en E. KOCH, "§ 1371", Münchener Kommentar zum BGB, 

München, Verlag C.H. Beck, 2013. In een arrest van 13 mei 2015 oordeelde het Duitse Bundesgerichtshof 

dat de regeling van § 1371 BGB zuiver huwelijksvermogensrecht betreft (BGH 13 mei 2015, IV ZB 30/14). 

Zie over de kwalificatie van § 1371 BGB in het licht van de Erfrechtverordening H. DÖRNER, "Die 

Abgrenzung des Erbstatuts vom Güterstatut" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische 

Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 73-83; P. MANKOWSKI, "Das erbrechtliche Viertel nach 

§ 1371 Abs. 1 BGB im deutschen und europäischen Internationalen Privatrecht", ZEV 2014, 121-129 en W. 

PINTENS, "Einführung in die Erbrechtsverordnung" in M. LÖHNIG, D. SCHWAB, D. HENRICH, P. GOTTWALD, 

H. GRZIWOTZ, W. REIMANN en A. DUTTA (eds.), Erbfälle unter Geltung der Europäischen 

Erbrechtsverordnung, in P. GOTTWALD, D. HENRICH en D. SCHWAB (eds.), Beiträge zum europäischen 

Familien- und Erbrecht, Bielefeld, Verlag Ernst und Werner Gieseking, 2014, 5-6. 
542  De Europese Unie bereidt momenteel twee verordeningen voor om de internationaal privaatrechtelijke 

aspecten van huwelijksvermogensstelsels en geregistreerde partnerschappen te harmoniseren, maar deze 

bevinden zich nog in de fase van Commissievoorstel (zie Voorstel voor een Verordening van de Raad nr. 

COM(2011) 126 def., 16 maart 2011 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels en Voorstel voor een 

Verordening van de Raad nr. COM(2011) 127 def., 16 maart 2011 betreffende de bevoegdheid, het 

toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de 

vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen). Bovendien sluiten de verwijzingsregels 

in de huidige versie niet aan bij de verwijzingsregels in de Erfrechtverordening, waardoor discrepanties nog 

steeds mogelijk zijn.  
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aangeknoopt aan een ander toepasselijk recht dan voor het erfrecht, waardoor de genoemde 

regelingen hun effect zouden verliezen.  

D. Gegevens van de rechthebbenden 

300. De kerninformatie van het erfrechtcertificaat vinden we terug in Bijlage IV, V en VI 

van de Europese erfrechtverklaring: de gegevens inzake de rechthebbenden in de nalatenschap. 

Bijlage IV verstrekt informatie over de status en de rechten van de erfgenamen; Bijlage V over 

de status en rechten van de rechtstreeks tot de nalatenschap gerechtigde legatarissen; en Bijlage 

VI over de bevoegdheden om een testament uit te voeren of de nalatenschap te beheren 

1. Erfgenamen 

301. Bijlage IV bevat verschillende gegevens inzake de erfgenamen, die overeen stemmen 

met diverse vermeldingen in artikel 68 Erfrechtverordening. De idee is dat Bijlage IV wordt 

ingevuld per individuele erfgenaam. Indien de Europese erfrechtverklaring meerdere 

erfgenamen viseert, zal Bijlage IV derhalve meerdere malen worden ingevuld.  

a. Identificatiegegevens en grondslag van de erfgerechtigdheid 

302. Het eerste luik van Bijlage IV betreft de identificatiegegevens van de erfgenaam.543 

Hierbij geeft de autoriteit aan of de erfgenaam in kwestie ook de aanvraag had ingesteld. De 

informatie over de eigenlijke grondslag van de erfgerechtigdheid is beperkt gehouden. De 

autoriteit duidt aan of de erfgenaam is aangewezen bij uiterste wilsbeschikking, dan wel bij de 

wet.544 Indien de erfgenaam is uitgesloten van de nalatenschap, vermeldt de autoriteit of dit is 

gebeurd volgens een uiterste wilsbeschikking, volgens de wet, of volgens een gerechtelijke 

beslissing.545 

303. Ten tijde van het Voorstel voor een Erfrechtverordening vereiste de Europese wetgever 

op dit vlak veel meer informatie. De grondslag van de erfgerechtigdheid maakte zelfs het 

voorwerp uit van een afzonderlijke vermelding in het toenmalige artikel 41, de voorganger van 

het huidige artikel 68. Conform deze bepaling diende de Europese erfrechtverklaring de 

elementen te vermelden, feitelijk en rechtens, waaruit de rechten en bevoegdheden van de 

                                                 
543  Punt 1 Bijlage IV standaardformulier; artikel 68, onder g) Erfrechtverordening. 
544  Punt 3 Bijlage IV standaardformulier. 
545  Punt 7 Bijlage IV standaardformulier. 
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rechthebbenden voortvloeiden.546 De rechtsleer pleitte evenwel om twee redenen voor de 

schrapping van dit voorschrift. Ten eerste achtte ze de vermelding van dergelijke potentieel 

gevoelige gegevens in een erfrechtverklaring moeilijk verzoenbaar met het recht op 

gegevensbescherming en privacy. Ten tweede argumenteerde ze dat het voor derden niet nodig 

is om over deze informatie te beschikken. Het volstaat dat derden op de hoogte zijn van de 

erfgenamen; de precieze grondslag van hun erfrechtelijke aanspraken is irrelevant. Indien zij 

menen dat de informatie in de Europese erfrechtverklaring niet correct is, dienen zij zich te 

wenden tot de bevoegde autoriteit, in plaats van zelf de rechtsverhoudingen te kunnen 

appreciëren.547 Bijgevolg is in de definitieve Erfrechtverordening de vermelding van de 

grondslag van de erfrechtelijke aanspraken tot een minimum herleid. Desalniettemin zal de 

grondslag van de erfgerechtigdheid toch vaak blijken uit de andere vermeldingen in de 

Europese erfrechtverklaring, zoals de verwachtschap tussen de erflater en de aanvrager in punt 

5 van het kerngedeelte (supra nr. 289), en de naam van de langstlevende partner in Bijlage III 

(supra nr. 298). 

b. Uitoefening van het optierecht 

304. Daarnaast preciseert de Europese erfrechtverklaring ook of de erfgenaam zijn optierecht 

reeds heeft uitgeoefend.548 De autoriteit van afgifte kan hier de volgende mogelijkheden 

aankruisen: zuivere aanvaarding; aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving; 

aanvaarding onder andere voorwaarden; overeenkomstig het recht dat van toepassing is op de 

erfopvolging is geen aanvaarding vereist; verwerping van de nalatenschap. Het feit dat de 

Europese erfrechtverklaring ook kan worden afgegeven voorafgaand aan de aanvaarding indien 

het toepasselijke recht dit mogelijk acht, laat toe om de Europese erfrechtverklaring in te passen 

in de systematiek van de erfovergang in de diverse lidstaten (supra nr. 153-155). Of de 

Europese erfrechtverklaring enkel kan worden afgegeven aan een daadwerkelijke erfgenaam 

(na aanvaarding), dan wel ook aan een erfgerechtigde sensu stricto (voorafgaand aan 

                                                 
546   Artikel 41, 2e lid, onder e) Voorstel voor een Erfrechtverordening: “De Europese erfrechtverklaring bevat de 

volgende vermeldingen: […] de elementen, feitelijk en rechtens, waaruit de rechten en/of bevoegdheden van 

de erfgenamen, legatarissen, executeurs-testamentair of derden-beheerders voortvloeien: wettelijke en/of 

testamentaire en/of uit erfovereenkomsten voortvloeiende erfopvolging”. 
547  MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, "Comments on the 

European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 

jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters 

of succession and the creation of a European Certificate of Succession", RabelsZ. 2010, 695. 
548  Punt 2 en 4 Bijlage IV standaardformulier; artikel 68, onder k) Erfrechtverordening. 
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uitoefening optierecht; supra nr. 104), hangt derhalve af van de concrete lex successionis. Van 

de onderzochte rechtsstelsels laten enkel het Franse of het Belgische recht een afgifte van het 

erfrechtcertificaat vóór aanvaarding toe (supra nr. 111). Indien daarentegen het Oostenrijkse of 

Duitse recht van toepassing is, moet de aanvragende erfgenaam voorafgaandelijk aan de afgifte 

van de Europese erfrechtverklaring de nalatenschap hebben aanvaard (supra nr. 105 en 133).  

c. Erfdeel en toewijzing van de goederen 

305. De Europese erfrechtverklaring maakt melding van het erfdeel waarop de erfgenaam 

recht heeft.549 De problematiek van de veranderlijke erfdelen, zoals toegelicht in het kader van 

de nationale erfrechtcertificaten, speelt eveneens bij de Europese erfrechtverklaring. Ook hier 

kunnen de geattesteerde erfdelen na afgifte van de erfrechtverklaring nog onderhevig zijn aan 

wijzigingen, in het bijzonder door een latere erfkeuze van een erfgerechtigde (supra nr. 304). 

De termijnen voor de uitoefening van het optierecht verschillen bovendien sterk doorheen de 

lidstaten; bijvoorbeeld van zes weken bij een zuiver interne nalatenschap of zes maanden bij 

een internationale nalatenschap in het Duitse recht (supra nr. 134), over tien jaar in het Franse 

recht, tot dertig jaar in het Belgische recht (supra nr. 112; nuancerend supra nr. 144). Deze 

diversiteit kan in een Europese context tot verwarring leiden. Wanneer bijvoorbeeld aan een 

Duitse rechthebbende in een internationale nalatenschap een Europese erfrechtverklaring wordt 

voorgelegd die is opgesteld met toepassing van het Belgisch recht, zal hij er waarschijnlijk niet 

bij stilstaan dat de vermelde erfdelen potentieel nog zo lang aan verandering onderhevig kunnen 

zijn. De autoriteit van afgifte doet er in dat geval best aan een voorbehoud op te nemen bij de 

vermelding van het erfdeel in de Europese erfrechtverklaring (zie ook supra nr. 275). 

306. Ook de andere factoren die de erfdelen na afgifte van het nationaal erfrechtcertificaat 

nog kunnen beïnvloeden, zijn relevant in het licht van de Europese erfrechtverklaring, met name 

het ex post opduiken van een nieuwe erfgenaam, een handeling vanwege de langstlevende 

echtgenoot, of de opeising door een erfgenaam van zijn voorbehouden erfdeel (supra nr. 266 

e.v.).550 Met betrekking tot dit laatste, voorziet het standaardformulier van de Europese 

                                                 
549  Punt 8 Bijlage IV standaardformulier; artikel 68, onder l) Erfrechtverordening. 
550  Zie met betrekking tot het keuzerecht van de langstlevende echtgenoot naar Frans recht N. JOUBERT en H. 

BOSSE-PLATIÈRE, "Le certificat successoral européen: des éclaircies attendues" in H. BOSSE-PLATIÈRE, N. 

DAMAS en Y. DEREU (eds.), L'avenir européen du droit des successions internationales, Parijs, LexisNexis, 

2011, 73. 
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erfrechtverklaring in een vermelding dat de erfgenaam een voorbehouden erfdeel heeft 

aanvaard, dan wel zijn recht op een voorbehouden erfdeel heeft verworpen.551 Een dergelijke 

vermelding komt alvast de transparantie van het erfrechtcertificaat ten goede, waarvoor werd 

gepleit in het kader van de nationale erfrechtcertificaten (supra nr. 275). 

307. Bijgevolg is het ook bij de Europese erfrechtverklaring mogelijk dat de erfdelen na 

afgifte nog wijzigen, waardoor de inhoud van het erfrechtcertificaat niet meer juist is. Evenwel 

is het risico op gedateerde informatie bij een Europese erfrechtverklaring beduidend kleiner dan 

bij de nationale erfrechtcertificaten, aangezien het Europees erfrechtcertificaat slechts een 

beperkte geldigheidstermijn van zes maanden kent (supra nr. 246).  

308. De Europese erfrechtverklaring gaat nog een stap verder dan de loutere vermelding van 

de erfdelen, en specifieert in voorkomend geval de goederen die aan de erfgenaam zijn 

toegekend en waarvoor een verklaring werd aangevraagd.552 Dit is opvallend, aangezien de 

nationale referentiecertificaten hoogstens het abstracte breukdeel vermelden (supra nr. 261-

263). Een dergelijke vermelding lijkt in beginsel alleen mogelijk na de vereffening-verdeling 

van de nalatenschap.  

d. Voorwaarden en beperkingen met betrekking tot de rechten van de erfgenaam 

309. De Europese erfrechtverklaring specifieert de eventuele voorwaarden en beperkingen 

met betrekking tot de rechten van de erfgenaam in kwestie.553 Dit gegeven is geïnspireerd door 

het Duitse, en in mindere mate door het Oostenrijkse recht, die voor het nationaal 

erfrechtcertificaat een gelijkaardige vermelding voorschrijven (supra nr. 277). Naar analogie 

met het Duitse recht kan de aanstelling van een testamentuitvoerder hier tot voorbeeld strekken. 

Ook kan hier bijvoorbeeld een voorbehoud worden gemaakt voor de reservataire aanspraken 

                                                 
551  Punt 5 en 6 Bijlage IV standaardformulier. De Nederlandstalige versie van de Erfrechtverordening gebruikt 

consequent de term ‘wettelijk erfdeel’ in plaats van ‘voorbehouden erfdeel’, zo ook in het standaardformulier 

van de Europese erfrechtverklaring (zie ook artikel 13, 28, 29 en 77 Erfrechtverordening, evenals een aantal 

overwegingen, en E. GOOSSENS en A.-L. VERBEKE, "De Europese Erfrechtverordening" in G. VAN CALSTER 

(ed.), Themis Internationaal Privaatrecht, 76, Brugge, die Keure, 2012, 110-111, voetnoot 17). Het betreft 

echter wel degelijk het voorbehouden erfdeel. Dit blijkt duidelijk uit een vergelijking met de anderstalige 

versies van de Erfrechtverordening, die spreken van ‘a reserved share’; ‘une réserve héréditaire’; ‘ein 

Pflichtteil’. 
552  Punt 9 Bijlage IV standaardformulier; artikel 68, onder l) Erfrechtverordening. 
553  Punt 10 Bijlage IV standaardformulier; artikel 68, onder n) Erfrechtverordening. 
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van andere erfgenamen, die kunnen leiden tot een vermindering van het erfdeel van de 

erfgenaam (supra nr. 270).554  

310. De opdracht van de autoriteit van afgifte bij het aangeven van de voorwaarden en 

beperkingen in het kader van de Europese erfrechtverklaring is echter veel moeilijker dan bij 

het Duitse Erbschein en het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss.555 Bij die nationale 

referentiecertificaten omvat het begrip ‘beperkingen’ immers enkel de gegevens inzake de 

Nacherbfolge en de testamentuitvoerder, respectievelijk de fideikommissarische Substitutionen. 

Daarentegen moet de autoriteit bij de Europese erfrechtverklaring in het algemeen de 

voorwaarden en beperkingen formuleren die het erfrecht van de erfgenaam kunnen bezwaren 

(infra nr. 356-359). 

2. Legatarissen 

311. Bijlage V handelt over de status en rechten van de legatarissen. De overeenstemmende 

bepalingen in artikel 68 Erfrechtverordening maken gebruik van de algemene term 

‘legatarissen’, waardoor men op het eerste gezicht zou kunnen denken dat alle legatarissen hier 

bedoeld zijn, inclusief de titularis van een Damnationslegaat (hierover supra nr. 172). Het 

opschrift van Bijlage V in het standaardformulier maakt echter duidelijk dat enkel rechtstreeks 

tot de nalatenschap gerechtigde legatarissen in de Europese erfrechtverklaring mogen worden 

opgenomen, zoals ook enkel rechtstreeks tot de nalatenschap gerechtigde legatarissen de 

aanvraag mogen instellen (supra nr. 230).556 Bijlage V is derhalve uitsluitend bestemd voor 

algemene legatarissen, legatarissen onder algemene titel, en bijzondere legatarissen die titularis 

zijn van een Vindikationslegaat. Eventueel kan de instelling van een Damnationslegaat worden 

beschouwd als een voorwaarde of beperking met betrekking tot de rechten van de erfgenamen 

of de overige legatarissen in de zin van artikel 68, onder n) Erfrechtverordening, en desgewenst 

op die manier toch worden vermeld in de Europese erfrechtverklaring (supra nr. 309). 

312. Voor het overige vormt Bijlage V het spiegelbeeld van Bijlage IV, die de rechten van 

de erfgenamen vermeldt. Derhalve bevat Bijlage V informatie inzake de identificatiegegevens 

                                                 
554  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 775. 
555  Zie ook K.W. LANGE, "Das geplante Europäische Nachlasszeugnis", DNotZ 2012, 173. 
556  Bijlage V is getiteld ‘Status en rechten van de rechtstreeks tot de nalatenschap gerechtigde legataris(sen)’. 
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van de legatarissen,557 de uitoefening van het optierecht,558 het precieze deel of de precieze 

goederen (in het geval van een bijzonder legaat) waarop de legataris recht heeft,559 en de 

voorwaarden en beperkingen die zijn rechten bezwaren.560 Men kan bij dit laatste onder meer 

denken aan een last die de erflater testamentair heeft opgelegd.561 

3. Beheerder of testamentuitvoerder 

313. De laatste bijlage bij het standaardformulier vermeldt de bevoegdheden om een 

testament uit te voeren of de nalatenschap te beheren (Bijlage VI). Een eerste luik betreft de 

identificatiegegevens van de executeur-testamentair of de beheerder.562 Een tweede luik handelt 

over de eigenlijke bevoegdheden, met inbegrip van de grondslag van de bevoegdheid: een 

uiterste wilsbeschikking, een gerechtelijke beslissing, een overeenkomst tussen erfgenamen, of 

de wet.563 Tot slot bepaalt de Europese erfrechtverklaring ook de voorwaarden of beperkingen 

die op deze bevoegdheden rusten.564 Het luik over de bevoegdheden voorziet reeds in een 

afzonderlijke precisering inzake de omvang van de bevoegdheid; heeft deze betrekking op de 

gehele nalatenschap, de gehele nalatenschap met uitzondering van bepaalde goederen, of enkel 

op specifieke goederen? Dit element vormt derhalve geen ‘beperking’ die in het laatste luik van 

Bijlage VI moet worden vermeld. Als voorbeeld van een dergelijke beperking kan men naar 

analogie met de nationale referentiecertificaten denken aan de aanstelling van meerdere 

testamentuitvoerders (supra nr. 278).  

314. Het was niet eenvoudig om de gegevens inzake de bevoegdheid van de executeur-

testamentair of de beheerder in een standaardformulier te gieten. Artikel 68, onder o) bepaalt 

algemeen dat de Europese erfrechtverklaring de bevoegdheden van de executeur-testamentair 

of beheerder van de nalatenschap moet vermelden. Opdat de autoriteit van afgifte bij het 

opstellen van de Europese erfrechtverklaring niet vanuit het niets extensief de bevoegdheden 

van de executeur-testamentair of beheerder zou moeten oplijsten, bevat het standaardformulier 

                                                 
557  Punt 1 Bijlage V standaardformulier; artikel 68, onder g) Erfrechtverordening. 
558  Punt 2 en 3 Bijlage V standaardformulier; artikel 68, onder k) Erfrechtverordening. 
559  Punt 4 en 5 Bijlage V standaardformulier; artikel 68, onder m) Erfrechtverordening. 
560  Punt 6 Bijlage V standaardformulier; artikel 68, onder n) Erfrechtverordening. 
561  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 774-775. 
562  Voor de identificatiegegevens, zie punt 1 Bijlage VI standaardformulier; artikel 68, onder g) 

Erfrechtverordening. 
563  Punt 2 tot en met 7 Bijlage VI standaardformulier; artikel 68, onder o) Erfrechtverordening. 
564  Punt 8 Bijlage VI standaardformulier; artikel 68, onder o) Erfrechtverordening. 
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een lijst van 22 mogelijke bevoegdheden die de autoriteit kan aankruisen. De autoriteit kan 

bijvoorbeeld aanduiden dat de executeur-testamentair of de beheerder bevoegd is om informatie 

te verzamelen over de nalatenschapsbestanddelen; schuldvorderingen kan innen namens de 

nalatenschap; zakelijke rechten of een hypotheek kan vestigen op de nalatenschapsgoederen; 

de nalatenschap kan verdelen; of een schenking kan doen. Indien de vermelde bevoegdheden 

niet volstaan om de opdracht van de executeur-testamentair of beheerder te omschrijven, kan 

de autoriteit zelf informatie toevoegen. Op deze manier blijft het standaardformulier werkbaar 

voor de autoriteit van afgifte.  
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DEEL II: RECHTSGEVOLGEN 

HOOFDSTUK I. PRINCIPE: ALGEMENE GELDING RECHTSGEVOLGEN  

AFDELING I. ALGEMEEN 

315. Artikel 69, 1e lid Erfrechtverordening stelt als algemeen principe dat de Europese 

erfrechtverklaring rechtsgevolgen ressorteert in alle lidstaten – en dus ook in de lidstaat van 

afgifte (cf. artikel 62, 3e lid Erfrechtverordening) – zonder dat hiertoe een procedure vereist 

is.565 Dit voorschrift stipuleert dus geen materieel rechtsgevolg. Veeleer zet artikel 69, 1e lid de 

krijtlijnen uit voor de gelding van de werkelijke materiële rechtsgevolgen in de lidstaten, en 

derhalve voor de circulatie van de Europese erfrechtverklaring.566  

316. Artikel 69, 1e lid houdt in dat de Europese erfrechtverklaring rechtstreekse toepassing 

vindt in de rechtsorden van de lidstaten, zonder dat deze aan een bijkomende procedure mag 

worden onderworpen. Artikel 74 bevestigt dat geen legalisatie, apostille of andere soortgelijke 

formaliteit mag worden verlangd met betrekking tot documenten die in het kader van de 

Erfrechtverordening in een lidstaat zijn afgegeven. Een exequatur of een gelijkaardige 

procedure is derhalve uitgesloten.567 De erfrechtverklaring mag echter ook niet worden 

beschouwd als een zelfstandige executoriale titel (overweging 71).568 Bijgevolg is de Europese 

erfrechtverklaring als dusdanig niet uitvoerbaar, maar sorteert deze in de lidstaten louter de in 

artikel 69, 2e-5e lid bepaalde rechtsgevolgen.569 

317. Deze vrije circulatie van de Europese erfrechtverklaring vormt een essentieel 

onderscheid met de nationale erfrechtcertificaten, die – voor zover zij een ‘beslissing’ of 

‘authentieke akte’ in de zin van de Erfrechtverordening uitmaken – slechts gelden in een andere 

                                                 
565  Artikel 69, 1e lid Erfrechtverordening: “De erfrechtverklaring heeft rechtsgevolgen in alle lidstaten zonder 

dat daartoe een procedure vereist is.” 
566  In dezelfde zin A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement 

n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 780-781 en C. DORSEL, "Europäische 

Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 212. 
567  C. HERTEL, "European Certificate of Succession - content, issue and effects", ERA Forum 2014, 404 en S. 

HERZOG, "Die EU-Erbrechtsverordnung", ErbR 2013, 13. Zie ook F. CHALVIGNAC, "Le certificat successoral 

européen", Droit de la famille 2013, 10, afl. 39, nr. 16. 
568  Zie ook C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 

212; P. LOKIN, "De Erfrechtverordening", NIPR 2013, 336 en P.M. VOLLMER, "Die neue europäische 

Erbrechtsverordnung - ein Überblick", ZErb 2012, 233. 
569  Cf. overweging 71 en E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De procedurele aspecten van de Europese 

erfrechtverklaring" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), Handboek Europees burgerlijk procesrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 289. 
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lidstaat binnen het bestek en de voorwaarden van de ‘erkenning’, respectievelijk de 

‘aanvaarding’ (hierover infra nr. 688 e.v.).570 De directe aanleiding voor de ontwikkeling van 

de Europese erfrechtverklaring was net dat vele lidstaten weigerden om uitwerking te verlenen 

aan een buitenlands erfrechtcertificaat (supra nr. 5). In die zin behoort de principiële gelding 

van de Europese erfrechtverklaring in alle lidstaten tot de kern van het nieuwe instrument.  

318. Een belangrijk gevolg van de vrije circulatie van de Europese erfrechtverklaring is dat 

aan de uitwerking van dit instrument geen enkele weigeringsgrond kan worden tegenworpen, 

wat wel mogelijk is bij beslissingen (zie artikel 40 Erfrechtverordening; infra nr. 689) of 

authentieke akten (zie artikel 59, 1e lid Erfrechtverordening; infra nr. 712 e.v.).571 Zelfs de 

openbare orde kan op dit niveau geen rol spelen.572 Dit doet evenwel geen afbreuk aan een 

eventuele toepassing van de openbare orde-exceptie op niveau van het toepasselijk recht (artikel 

35 Erfrechtverordening), wat invloed kan hebben op de inhoud van de Europese 

erfrechtverklaring. 

AFDELING II. VERENIGBAARHEID MET NATIONALE FISCAALRECHTELIJKE EN 

SOCIAALRECHTELIJKE VEREISTEN 

319. Verscheidene lidstaten voorzien in mechanismen om de betaling van fiscale en sociale 

schulden te garanderen, zoals successierechten. Niet zelden speelt het erfrechtcertificaat hierbij 

een rol. Een eerste mogelijkheid is dat het erfrechtcertificaat enkel wordt afgegeven indien 

voorafgaandelijk een bewijs van betaling van de erfbelasting wordt voorgelegd. Dit is 

                                                 
570  Interessant is in dit verband dat het voormalige artikel 42, 1e lid van het Voorstel voor een 

Erfrechtverordening de term ‘erkenning’ wel gebruikte. Artikel 42, 1e lid Voorstel voor een 

Erfrechtverordening schreef voor dat de Europese erfrechtverklaring van rechtswege wordt ‘erkend’ in alle 

lidstaten als bewijs van de hoedanigheid van erfgenaam of legataris en van de bevoegdheden van executeurs-

testamentair of derden-beheerders. Evenwel was het nooit de bedoeling om aan deze ‘erkenning’ dezelfde 

lading toe te kennen als aan de ‘erkenning’ van rechterlijke beslissingen. In de definitieve versie van de 

Erfrechtverordening werd deze verwarrende term dan ook terecht geschrapt. Zie E. GOOSSENS en A.L. 

VERBEKE, "De procedurele aspecten van de Europese erfrechtverklaring" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER 

(eds.), Handboek Europees burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 288. Zie ook C. DORSEL, 

"Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 216. 
571  E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De procedurele aspecten van de Europese erfrechtverklaring" in B. 

ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), Handboek Europees burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 288. 
572  Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 782; A. DUTTA, "Art. 69 EuErbVO", Münchener 

Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 3 en N. JOUBERT en H. BOSSE-PLATIERE, "Le 

certificat successoral européen: des éclaircies attendues" in H. BOSSE-PLATIERE, N. DAMAS en Y. DEREU 

(eds.), L'avenir européen du droit des successions internationales, Parijs, LexisNexis, 2011, 77. 
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bijvoorbeeld het geval bij de grant of representation uit Engeland en Wales, die slechts wordt 

afgeleverd indien bij de aanvraag een Inheritance Tax Account werd gevoegd (supra nr. 187). 

320. Ten tweede is het mogelijk dat op de autoriteit van afgifte van het erfrechtcertificaat een 

bijkomende verplichting rust in het kader van de betaling van fiscale of sociale schulden. De 

Belgische akte en het attest van erfopvolging strekken in dit verband tot voorbeeld. Een notaris 

die wordt aangezocht om een akte of attest van erfopvolging op te stellen, moet op straffe van 

persoonlijke aansprakelijkheid hiervan bericht geven aan de fiscale administratie (supra nr. 

279).573 Hetzelfde geldt in voorkomend geval voor de ontvanger van het successiekantoor die 

het attest van erfopvolging opstelt.574 Indien er nog openstaande fiscale schulden zijn, geeft de 

administratie hiervan binnen de twaalf werkdagen kennis aan de notaris of de ontvanger.575 De 

notaris of de ontvanger vermelden vervolgens in de akte of het attest van erfopvolging hetzij 

dat een dergelijke kennisgeving niet heeft plaatsgevonden, hetzij dat de schulden intussen zijn 

betaald, hetzij dat zij mogen worden betaald met de tegoeden gehouden door de schuldenaar.576 

Eenzelfde regeling geldt voor de openstaande sociale schulden.577  

321. Ten derde kan de verantwoordelijkheid voor de betaling van de fiscale en sociale 

schulden mede bij de derde-schuldenaar worden geplaatst. Zo kan naar Belgisch recht eenieder 

die tegoeden van de erflater onder zich houdt deze slechts bevrijdend vrijgeven conform artikel 

1240bis BW indien uit de akte of het attest van erfopvolging blijkt dat er geen kennisgeving 

door de fiscale administratie is gedaan, of de openstaande schulden intussen zijn betaald, of nog 

dat de tegoeden mogen worden vrijgegeven ter aanzuivering van de vermelde schulden (cf. 

supra nr. 279).578 Deze verplichting geldt op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid voor de 

openstaande fiscale en sociale schulden. Ook het Franse recht kent een gelijkaardige regel. Met 

name mogen verzekeringsmaatschappijen geen kapitaal of tegoeden vrijgeven naar aanleiding 

                                                 
573  Artikel 157 § 1 Programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 6 april 2012, zoals gewijzigd door artikel 76 Wet 

van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen, BS 20 december 2012. 
574   Artikel 163 Programmawet (I) van 29 maart 2012. 
575  Artikel 158 Programmawet (I) van 29 maart 2012. 
576  Artikel 159 Programmawet (I) van 29 maart 2012. 
577  Artikel 23quater Koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 

zelfstandigen, zoals gewijzigd door artikel 20 Programmawet van 22 juni 2012, BS 28 juni 2012 en artikel 

41sexies Wet van 27 juni 1969 ot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 

maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals gewijzigd door artikel 35 Programmawet van 22 juni 2012, 

BS 28 juni 2012. 
578  Artikel 160 Programmawet (I) van 29 maart 2012. 
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van het overlijden van de erflater, tenzij mits voorlegging van een attest van de fiscale 

administratie dat stelt dat de openstaande schulden reeds betaald zijn of dat er geen openstaande 

schulden zijn.579  

322. Men kan zich afvragen in welke mate dergelijke vereisten verenigbaar zijn met artikel 

69, 1e lid Erfrechtverordening.580 Deze vraag is het meest pertinent voor het derde mechanisme 

(voor het eerste en het tweede mechanisme, zie infra nr. 325). In dit verband zou men kunnen 

aanvoeren dat een nationale regel die de vrijgave van de tegoeden van de erflater door een 

schuldenaar aan bijkomende voorwaarden onderwerpt, in tegenspraak is met artikel 69, 3e lid 

juncto artikel 69, 1e lid Erfrechtverordening. Immers zijn volgens artikel 69, 3e lid betalingen 

verricht aan eenieder die krachtens de Europese erfrechtverklaring bevoegd is om deze te 

ontvangen bevrijdend (infra nr. 415), en geldt dit voorschrift volgens artikel 69, 1e lid zonder 

enige bijkomende procedure. 

323. Specifiek voor de Belgische akte en het attest van erfopvolging zou men nog kunnen 

verdedigen dat er geen onverenigbaarheid is, omdat het erfrechtcertificaat niet aan een 

bijzondere formaliteit of procedure wordt onderworpen en ondanks de fiscale regel ten volle 

haar uitwerking behoudt. Immers, de fiscale regel belet de bevrijdende betaling niet, maar 

voorziet enkel in een aansprakelijkheid van de schuldenaar indien de fiscale schulden onbetaald 

zouden zijn (zie artikel 160 Programmawet (I) van 29 maart 2012).581 Deze redenering is 

evenwel niet van toepassing op bijvoorbeeld de regeling van het Franse artikel 806, III CGI, 

die de vrijgave van tegoeden door verzekeringsmaatschappijen verbiedt bij gebreke van een 

attest van de fiscale administratie inzake de betaling van de schulden (supra nr. 321).  

324. Bij een analyse van de rechtsgeldigheid van dergelijke fiscaalrechtelijke en 

sociaalrechtelijke voorschriften moeten verschillende elementen in rekening worden gebracht. 

Enerzijds bevat artikel 69, 1e lid Erfrechtverordening de kern van de Europese 

erfrechtverklaring. Indien het mogelijk zou zijn om de rechtsgevolgen van de Europese 

                                                 
579  Artikel 806, III Code général des impôts (hierna CGI). Voor België, vergelijk met artikel 96-104 Wetboek 

Successierechten (cf. artikel 3.13.1.3.7 Vlaamse Codex Fiscaliteit). 
580  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 783-784.  
581  E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De procedurele aspecten van de Europese erfrechtverklaring" in B. 

ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), Handboek Europees burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 289. 
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erfrechtverklaring ondanks de tekst van dit voorschrift toch te onderwerpen aan bijkomende 

formaliteiten, zou dit een uitholling van het nieuwe instrument impliceren. Anderzijds mag niet 

licht voorbij worden gegaan aan artikel 1, 1e lid Erfrechtverordening, dat fiscale zaken uitsluit 

uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening. Het feit dat de definitieve 

Erfrechtverordening geen tegenhanger bevat van het initiële artikel 21, 2e lid, onder b) Voorstel 

voor een Erfrechtverordening – dat bij het toepasselijke recht in een uitzondering voor de lex 

reit sitae voorzag wanneer dat recht de definitieve overdracht van de erfenis afhankelijk maakte 

van de betaling van de successierechten582 –, moet in die zin niet worden gezien als een 

argument pro het buiten toepassing laten van dergelijke nationale voorschriften op grond van 

artikel 69, 1e lid, maar wel als een indicatie dat dergelijke voorschriften begrepen zijn in de 

algemene uitsluiting van fiscale zaken uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening op 

grond van artikel 1, 1e lid. Overweging 10 bevestigt die laatste interpretatie en beslecht de 

discussie, door te stellen dat het aan het nationale recht is om te bepalen of de vrijgave van 

nalatenschapsgoederen onder de Erfrechtverordening onderworpen is aan belastingheffing.583 

Bijgevolg staat het de lidstaten ook onder het regime van de Erfrechtverordening vrij om de 

vrijgave van nalatenschapsgoederen afhankelijk te maken van de betaling van erfbelasting. 

325. Bij het eerste en tweede mechanisme tot betaling van de openstaande fiscale en sociale 

schulden is de vraag naar de verenigbaarheid met artikel 69, 1e lid minder aan de orde, 

aangezien deze mechanismen niet ingrijpen op niveau van de rechtsgevolgen van het 

erfrechtcertificaat, maar wel op niveau van de aanvraag en de inhoud (supra nr. 187 en 279). 

Desalniettemin geldt hier mutatis mutandis dezelfde redenering als voor het derde mechanisme. 

Hoewel artikel 65 en 68 niet voorzien in de vermelding van gegevens over de fiscale en sociale 

                                                 
582   Artikel 21, 2e lid Voorstel voor een Erfrechtverordening: “Het op de erfopvolging toepasselijke recht staat 

niet in de weg aan de toepassing van het recht van de lidstaat van de plaats waar het goed zich bevindt: […] 

b) wanneer dat recht de definitieve overdracht van de erfenis aan de rechthebbenden afhankelijk maakt van 

de voorafgaande betaling van de successiebelastingen.” 
583  Zie A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 784. Overweging 10 luidt als volgt: “Deze verordening dient niet 

van toepassing te zijn op fiscale zaken noch op administratiefrechtelijke zaken. Het is derhalve aan het 

nationale recht om te bepalen hoe bijvoorbeeld belastingen en andere geldelijke verplichtingen van 

publiekrechtelijke aard worden berekend en voldaan, of het nu gaat om belastingen die de erflater op het 

moment van overlijden verschuldigd is, dan wel enige belastingen in verband met de erfopvolging die door 

de nalatenschap of begunstigden van de nalatenschap verschuldigd zijn. Het is tevens aan het nationale recht 

om te bepalen of het vrijgeven van goederen van de nalatenschap aan rechthebbenden onder deze 

verordening of de inschrijving van goederen van de nalatenschap in een register onderworpen worden aan 

belastingheffing.” In dezelfde zin U. JANZEN, "Die EU-Erbrechtsverordnung", DNotZ 2012, 493. 
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schulden, verhindert de Erfrechtverordening niet dat de autoriteit van afgifte een dergelijke 

vermelding toevoegt aan de aanvraag of aan de eigenlijke Europese erfrechtverklaring. Fiscale 

zaken zijn immers uitgesloten uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening, en de 

mechanismen tot belastingheffing zijn onderworpen aan het nationaal recht. 

HOOFDSTUK II. VERMOEDEN VAN JUISTHEID 

AFDELING I. NATIONALE ERFRECHTCERTIFICATEN 

§1. Principe 

326. Bij alle nationale referentiecertificaten is een zekere bewijswaarde aan het 

erfrechtcertificaat toegekend. Bij de meeste referentiecertificaten vertaalt deze bewijswaarde 

zich in een abstract vermoeden van juistheid dat aan het erfrechtcertificaat kleeft, zonder 

verwijzing naar de rechtspositie van derden. Voor de Belgische akte en het attest van 

erfopvolging blijkt de bewijswaarde uit voorschriften die de derdenwerking van het 

erfrechtcertificaat regelen en die een concretisering vormen van een niet-geëxpliciteerd 

algemener vermoeden van juistheid.  

A. Abstract geformuleerd vermoeden 

327. De Franse acte de notoriété en het Duitse Erbschein kennen een wettelijk voorschrift 

dat in algemene bewoordingen een vermoeden van juistheid aan het erfrechtcertificaat toedicht. 

Voor de Franse acte de notoriété bepaalt artikel 730-3, 2e lid CC dat eenieder die zich op het 

erfrechtcertificaat beroept, geacht wordt een subjectief erfrecht te hebben in de verhouding 

vermeld in de acte de notoriété.584 Dit artikel vormt een wettelijke verankering van de ‘théorie 

de l’apparence’, die onder het regime van de klassieke acte de notoriété door de rechtspraak en 

de rechtspraktijk ontwikkeld werd.585 In drie arresten van 24 oktober 1984 oordeelde het Franse 

Hof van Cassatie dat “l’acte de notoriété dressé par un notaire, sous la responsabilité de cet 

officier public, établit la qualité d’héritier, dans la mesure où la véracité de ses énonciations 

n’est pas contestée.”586 Aldus kent de acte de notoriété aan de personen die erin zijn opgenomen 

                                                 
584  Artikel 730-3, 2e lid CC: “Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion 

qui s'y trouve indiquée.” 
585  J. HERAIL, Acte de notoriété in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2009, 8 en J.-F. PILLEBOUT, Fasc. 10: 

Successions - Des preuves de la qualité d'héritier - Acte de notoriété in Jurisclasseur Civil Code, Parijs, 

Lexisnexis, 2015, nr. 126. 
586  Cass. Fr. 24 oktober 1984, Defrénois 1985, art. 33636, 1478. Zie uitgebreid over deze arresten: L.-C. HENRY, 

"Le régime de l'acte de notoriété selon la jurisprudence récente", RTD civ. 1994, 35. 
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de hoedanigheid van ‘héritier apparent’ toe, tenzij de akte wordt betwist (hierover infra nr. 333 

e.v.).587 Dit heeft tot gevolg dat derden te goeder trouw die met deze ‘schijnerfgenamen’ hebben 

gehandeld, beschermd zijn wanneer de werkelijke erfgenamen zich later zouden aandienen.588  

328. § 2365 BGB dicht aan het Duitse Erbschein een gelijkaardig vermoeden van juistheid 

(‘Richtigkeitsvermutung’) toe. Meer bepaald stelt een Erbschein een vermoeden in dat aan 

eenieder die wordt aangeduid als erfgenaam ook het vermelde erfrecht toekomt (‘positive 

Richtigkeitsvermutung’) en dat er hierop geen andere beperkingen bestaan dan deze 

gespecifieerd in het Erbschein (‘negative Richtigkeitsvermutung’ of 

‘Vollständigkeitsvermutung’).589 Zoals reeds toegelicht, doelt naar Duits recht het begrip 

‘beperkingen’ in die laatste zinsnede enkel op het bestaan van een Nacherbfolge en een 

Testamentsvollstrecker (supra nr. 277). Het Erbschein bewijst derhalve niet dat dat er geen 

andere beperkingen op het erfrecht voorhanden zijn, zoals bijvoorbeeld een 

Nachlassinsolvenzverfahren. Indien er meerdere erfgenamen zijn, strekt het vermoeden van 

juistheid zich ook uit tot de omvang van de erfdelen.590 Vallen daarentegen buiten het 

vermoeden van § 2365 BGB: in geval van een Nacherbfolge, het feit dat iemand nog Vorerbe 

is en de Nacherbfall nog niet is opengevallen;591 vermeldingen die niet behoren tot de verplichte 

inhoud van het Erbschein, zoals het bestaan van bepaalde schuldvorderingen; zaken of 

rechtsverhoudingen die aan de afgifte van het Erbschein ten gronde liggen, zoals de 

rechtsgeldigheid van een testament; en andere beschikkingen met betrekking tot het erfrecht, 

bijvoorbeeld of een mede-erfgenaam zijn erfdeel reeds heeft verkocht.592 

                                                 
587  Zie voor de klassieke acte de notoriété: M. GRIMALDI, Droit civil - Successions, Parijs, Litec, 2001, 500 en 

B. NUYTTEN, "Réflexions sur l'acte de notoriété comme mode de preuve de la qualité d'héritier", JCP N 1997, 

afl. 12 nr. 6. Zie voor de nieuwe acte de notoriété: P. MALAURIE, Les successions, les libéralités, Parijs, 

Defrénois, 2014, 148. 
588  Y.-H. LELEU, La transmission de la succession en droit comparé, Antwerpen, Maklu, 1996, 91 en F. TERRE, 

Y. LEQUETTE en S. GAUDEMET, Droit civil - Les successions, les libéralités, Parijs, Dalloz, 2013, 720. 
589  § 2365 BGB: “Es wird vermutet, dass demjenigen, welcher in dem Erbschein als Erbe bezeichnet ist, das in 

dem Erbschein angegebene Erbrecht zustehe und dass er nicht durch andere als die angegebenen 

Anordnungen beschränkt sei.” Zie uitgebreid over de positieve en negatieve zijde van dit 

Richtigkeitsvermutung J. MAYER, "§ 2365", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 

2013, nr. 10-15. Zie ook W. BURANDT en D. ROJAHN, Erbrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2014, 1036.  
590  S. HERZOG, "§ 2365", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de 

Gruyter, 2010, nr. 16. 
591  Voor de termen Vorerbe en Nacherbfolge, zie supra nr. 165. 
592  Cf. W. BURANDT en D. ROJAHN, Erbrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2014, 1037 en S. HERZOG, "§ 2365", 

J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2010, nr. 20. 
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329. Ook het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss en de grant of representation uit 

Engeland en Wales stellen een vergelijkbaar algemeen vermoeden van juistheid in. In beide 

gevallen is het vermoeden weliswaar niet als dusdanig in de wet vermeld, maar wordt het wel 

als een algemeen beginsel erkend. In het Oostenrijks recht duidt men het algemeen vermoeden 

van juistheid aan met de term Legitimationswirkung: de in het erfrechtcertificaat vermelde 

erfgenamen zijn schijnbaar ook de ware erfgenamen, zelfs indien dit niet strookt met de 

werkelijkheid.593 Het vermoeden blijkt uit § 824 ABGB, dat bescherming biedt aan derden te 

goeder trouw die op grond van het Einantwortungsbeschluss nalatenschapsbestanddelen 

hebben verworven (infra nr. 372). Krachtens Engels recht is een grant of representation bekleed 

met een bindende (‘conclusive’) bewijskracht op vlak van de aanstelling en de opdracht van de 

personal representative en in voorkomend geval van de rechtsgeldigheid en inhoud van een 

testament.594 Deze bewijskracht vindt uitwerking in een aantal bepalingen in de Administration 

of Estates Act, die de derdenwerking van de grant of representation regelen (infra nr. 373). 

B. Vermoeden blijkt latent uit derdenwerking 

330. Een abstract geformuleerd vermoeden van juistheid ontbreekt bij de Belgische akte en 

het attest van erfopvolging. Dat de akte en het attest van erfopvolging wel bekleed zijn met een 

vergelijkbare bewijskracht, blijkt latent uit de derdenwerking van het erfrechtcertificaat. Het 

vermoeden wordt in het Belgische recht echter niet benoemd als algemeen principe. Hierin ligt 

dan ook het verschil met het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss en de grant of 

representation uit Engeland en Wales.  

331. Het wettelijk regime van de akte en het attest van erfopvolging werd voornamelijk 

opgesteld om tegemoet te komen aan de wensen van de financiële instellingen (supra nr. 74). 

Dit verklaart waarom artikel 1240bis BW geen algemene bepaling inzake de bewijsrechtelijke 

gevolgen van de akte of het attest van erfopvolging bevat, maar wel een bevrijdende 

                                                 
593  B. ECCHER, Bürgerliches Recht, Band VI: Erbrecht, Wenen, Springer Verlag, 2010, 107, 111; S. FERRARI en 

G.M. LIKAR-PEER, Erbrecht. Ein Handbuch für die Praxis, Wenen, Manz, 2007, 490 en R. WELSER en B. 

ZÖCHLING-JUD, Grundriss des bürgerlichen Rechts II: Schuldrecht Allgemeiner Teil, Schuldrecht 

Besonderer Teil, Erbrecht, Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2015, 659. Zie ook 

M. GRÖTSCH, "Immobilienerwerb in Österreich", MittBayNot 2001, 181. 
594  C.H. SHERRIN, R.F.D. BARLOW, R.A. WALLINGTON, S.L. MEADWAY, et al., Williams on Wills, Londen, 

Butterworths, 2002, 234 en J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on 

Executors, Administrators and Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 564. Zie ook P. SCHROER, 

Europäischer Erbschein. Mit rechtsvergleichender Darstellung, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010, 76.  
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derdenwerking instelt voor schuldenaars van tegoeden van de erflater (hierover infra nr. 374 

e.v.). Deze derdenwerking vormt een weerslag van hetzelfde principe, namelijk dat de inhoud 

van het erfrechtcertificaat wordt geacht overeen te stemmen met de juridische waarheid. Deze 

opvatting is nieuw voor het Belgische recht; onder het regime van de klassieke erfrechtelijke 

akte van bekendheid werd de ‘théorie de l’apparence’ immers niet aanvaard. Men nam 

traditioneel aan dat handelingen die uitgingen van een ‘schijnerfgenaam’ nietig waren.595 

Desondanks wordt deze kerngedachte nergens abstract geformuleerd, maar steeds louter 

beschouwd vanuit de invalshoek van de derdenwerking.  

332. Aangezien het Belgische recht niet redeneert in termen van een algemeen vermoeden 

van juistheid, heeft het weinig nut om de akte en het attest van erfopvolging verder mee te 

nemen in de analyse van de draagwijdte of de weerlegging van een dergelijk abstract 

vermoeden. De akte en het attest van erfopvolging zullen dan ook uitsluitend worden bestudeerd 

vanuit hun derdenwerking. 

§2. Weerlegging 

A. Principiële weerlegbaarheid 

333. Bij alle referentiecertificaten met een algemeen vermoeden van juistheid is het 

vermoeden weerlegbaar. Bij de acte de notoriété is het weerlegbaar karakter van het vermoeden 

ingeschreven in artikel 730-3 CC, dat stelt dat de acte de notoriété geldt tot bewijs van het 

tegendeel.596 Voor het Erbschein geldt bij toepassing van § 292 ZPO dat voor wettelijke 

vermoedens het bewijs van het tegendeel kan worden geleverd tenzij de wet anders voorschrijft, 

wat bij het Erbschein niet het geval is.597 Daarnaast blijkt de weerlegbaarheid ook uit de 

                                                 
595  Hierover H. CASMAN, "Het overlijden van de cliënt, titularis van een bankrekening (praktische 

beschouwingen rond enkele theoretische vragen)" in EVBFR (ed.), Bank en familie, Brussel, Bruylant, 2006, 

120; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, 

Bruylant, 1974, 613-614 (althans wat betreft de daden van beschikking); N. GEELHAND, Het 

vertrouwensbeginsel als instrument van belangenafweging in het erfrecht, Antwerpen, Maklu, 1995, 45 en 

Y.-H. LELEU, La transmission de la succession en droit comparé, Antwerpen, Maklu, 1996, 91-92. Er kan 

evenwel gewag worden gemaakt van een evolutie. Zie hierover R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek 

burgerlijk recht, IV, Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften, Antwerpen, Intersentia, 2010, 385-389 en zeer 

uitgebreid N. GEELHAND, Het vertrouwensbeginsel als instrument van belangenafweging in het erfrecht, 

Antwerpen, Maklu, 1995, 46 e.v. 
596  Artikel 730-3, 1e lid CC: “L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.” 
597  § 292 ZPO luidt als volgt: “Stellt das Gesetz für das Vorhandensein einer Tatsache eine Vermutung auf, so 

ist der Beweis des Gegenteils zulässig, sofern nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt. Dieser Beweis kann 

auch durch den Antrag auf Parteivernehmung nach § 445 geführt werden.” 
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mogelijkheid om een foutief erfrechtcertificaat te laten intrekken of ongeldig verklaren door de 

autoriteit van afgifte (supra nr. 203-204). Het vermoeden van juistheid dat aan het 

Einantwortungsbeschluss kleeft, kan worden weerlegd door het instellen van een 

Erbschaftsklage (§ 823-824 BGB; infra nr. 339).598 De bewijskracht van de grant of 

representation geldt tot de revocation van de grant (supra nr. 206).599 

334. Bij de acte de notoriété en het Erbschein toont de waarde van de weerlegbare 

vermoedens van juistheid zich voornamelijk in een processuele context. Zij hebben immers een 

omkering van de bewijslast tot gevolg.600 Het is derhalve niet aan diegene die in het 

erfrechtcertificaat als erfgenaam wordt aangeduid om zijn erfgerechtigdheid te bewijzen, maar 

aan diegene die deze erfgerechtigdheid betwist om het bewijs te leveren van de onjuistheid van 

de acte de notoriété of het Erbschein.601 Aldus zal de ‘schijnerfgenaam’ de rol van verweerder 

aannemen.  

335. Het Einantwortungsbeschluss en de grant of representation zijn daarentegen 

onderworpen aan een andere systematiek. Meer dan een louter bewijsinstrument van de 

erfrechtelijke hoedanigheid, vormt het Einantwortungsbeschluss de bevestiging van de 

gerechtelijke overdracht van de nalatenschap op de erfgenamen. Ook eventuele betwistingen 

over de erfaanspraken zijn in deze gerechtelijke procedure geïnstitutionaliseerd (supra nr. 101). 

Na het verstrijken van de beroepstermijn zijn de Einantwortung en het bijbehorende 

Einantwortungsbeschluss in principe finaal; enkel via de specifieke Erbschaftsklage kan men 

het individuele erfrecht van de erfgenamen nog wijzigen.602 De Erbschaftsklage buiten 

beschouwing gelaten, is het immers niet de bedoeling dat nog kan worden teruggekomen op de 

                                                 
598  R. WELSER, "§ 823, 824" in P. RUMMEL en M. LUKAS (eds.), Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen 

Gesetzbuch. Teilband §§ 531-824 (Erbrecht), Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 

2014, 310, nr. 2 en R. WELSER en B. ZÖCHLING-JUD, Grundriss des bürgerlichen Rechts II: Schuldrecht 

Allgemeiner Teil, Schuldrecht Besonderer Teil, Erbrecht, Wenen, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchhandlung, 2015, 657. 
599  J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and 

Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 564-565. 
600  Voor de acte de notoriété, zie J. HERAIL, Acte de notoriété in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2009, 

7 en J. PICARD, "L'acte de notoriété preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1309, nr. 26. Voor het 

Erbschein, zie S. HERZOG, "§ 2365", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, 

Sellier - de Gruyter, 2010, nr. 43-45. 
601  J. HERAIL, Acte de notoriété in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2009, 7. 
602  Zie R. WELSER, "§ 823, 824" in P. RUMMEL en M. LUKAS (eds.), Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen 

Gesetzbuch. Teilband §§ 531-824 (Erbrecht), Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 

2014, 311, nr. 5. 
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erfovergang. De waarde van het vermoeden van juistheid van het Einantwortungsbeschluss 

berust derhalve niet hoofdzakelijk in een procedurele omkering van de bewijslast, aangezien 

bij de Einantwortung de procedure in de regel reeds achter de rug is. Ook de grant of 

representation volgt een andere logica. Tot de herroeping van de grant moeten alle gerechten 

die de grant niet hebben afgegeven de bewijskracht van de grant aanvaarden, en laten zij niet 

toe dat de grant wordt tegengesproken.603 Het vermoeden van juistheid strekt derhalve niet tot 

omkering van de bewijskracht, aangezien ook rechters gebonden zijn door de bewijskracht van 

de grant.  

B. Modaliteiten van het tegenbewijs 

336. Het tegenbewijs tegen een weerlegbaar vermoeden kan in beginsel op twee manieren 

worden geleverd. Ofwel kan men hiertoe alle middelen aanwenden. Dit is onder meer het geval 

bij de Franse acte de notoriété en het Duitse Erbschein. Ofwel kan het tegenbewijs enkel 

worden geleverd door een specifieke vordering in te stellen. Het Oostenrijkse 

Einantwortungsbeschluss en de grant of representation uit Engeland en Wales vormen 

duidelijke illustraties van deze strekking. Beide mogelijkheden worden hieronder nader 

toegelicht. 

1. Door alle middelen 

337. De Franse acte de notoriété “fait foi jusqu'à preuve contraire” (artikel 730-3 CC), en dit 

tegenbewijs kan door alle middelen worden geleverd.604 Belangrijk is dat deze eenvoudige 

weerlegging van de bewijswaarde van de acte de notoriété niet geldt voor alle gegevens in de 

akte. De acte de notoriété is immers een authentieke akte, waarbij een onderscheid moet worden 

gemaakt tussen het zogenaamde partijgedeelte, dat de verklaringen en beschikkingen van de 

partijen bevat, en het zogenaamde ambtelijk gedeelte, dat bestaat uit de vaststellingen van de 

openbare ambtenaar zelf.605 Enkel het partijgedeelte – met onder meer de affirmation van de 

rechthebbenden (supra nr. 191) en de eventuele derdenverklaringen (supra nr. 195) – kan in 

                                                 
603  J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and 

Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 564-565. 
604  P. VOIRIN en G. GOUBEAUX, Droit civil. Tome 2 : régimes matrimoniaux, successions, libéralités, Parijs, 

LGDJ, 2014, 179-180 en J.-F. PILLEBOUT, Fasc. 10: Successions - Des preuves de la qualité d'héritier - Acte 

de notoriété in Jurisclasseur Civil Code, Parijs, Lexisnexis, 2015, nr. 119. 
605  E.g. D. FROGER, "Contribution notariale à la définition de la notion d'authenticité", Defrénois 2004, art. 

37873, 196 e.v.  
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principe weerlegd worden door een eenvoudig bewijs van het tegendeel. Voor de weerlegging 

van het ambtelijk gedeelte – met inter alia de datum van de acte de notoriété, de identiteit van 

de tussenkomende rechthebbenden en het feit dat zij verklaringen hebben afgelegd – moet 

daarentegen een specifieke procedure van betichting van valsheid (‘inscription de faux’) 

worden gevolgd (artikel 1319 CC).606 Met betrekking tot de eigen vaststellingen van de notaris 

heeft de acte de notoriété aldus geen ‘foi jusqu’à preuve contraire’, maar ‘foi jusqu’à 

inscription de faux’.607 De wetgever heeft met de wettelijke verankering van de bewijskracht 

van de acte de notoriété geen afbreuk willen doen aan dit principe, maar heeft slechts willen 

benadrukken dat de authenticiteit van de akte enkel geldt ten aanzien van de eigen vaststellingen 

van de notaris.608 

338. Voor het Duitse Erbschein – dat ook een authentieke akte is (infra nr. 679 en 685) – 

geldt evenzeer dat het vermoeden van juistheid slechts het zogenaamde partijgedeelte beslaat, 

en niet het ambtelijk gedeelte. De bewoordingen van § 2365 BGB zijn in dit verband duidelijker 

dan het Franse artikel 730-3 CC. In § 2365 BGB wordt in het kader van het vermoeden van 

juistheid immers gerefereerd aan de rechtspositie van erfgenaam en de eventuele beperkingen, 

terwijl de Franse regeling algemeen stelt dat de acte de notoriété geldt tot bewijs van het 

tegendeel. Volgens de Duitse rechtsleer kan het Richtigkeitsvermutung op drieërlei wijze 

worden weerlegd. Ten eerste door de intrekking of ongeldigheidsverklaring van het Erbschein 

in overeenstemming met de §§ 2361-2362 BGB (supra nr. 203-204). Ten tweede door te 

bewijzen dat de randvoorwaarden voor het vermoeden, met name het voorhanden zijn van een 

rechtsgeldig Erbschein en de juiste identiteit van de houder van het Erbschein, niet vervuld zijn. 

Ter derde door aan te tonen dat het Erbschein inhoudelijk foutief is door bewijs te leveren van 

het tegendeel.609 In principe kan dit bewijs van het tegendeel door alle middelen worden 

                                                 
606  I. PETEL-TEYSSIE, Fasc. unique: Contrats et obligations - Preuve littérale - Acte authentique in Jurisclasseur 

Civil Code, Parijs, Lexisnexis, 2010, nr. 127 e.v. 
607  Cf. M. GRIMALDI (ed.), Droit patrimonial de la famille 2015/2016, Parijs, Dalloz, 2014, 606. 
608  B. BEIGNIER, La réforme du droit des successions. Loi du 3 décembre 2001: analyse et commentaire, Parijs, 

Litec, 2002, 72. 
609  S. HERZOG, "§ 2365", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de 

Gruyter, 2010, nr. 48. Zie ook J. MAYER, "§ 2365", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. 

Beck, 2013, nr. 8. 
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geleverd.610 In wezen is de weerlegging van het vermoeden bij het Erbschein derhalve zeer 

gelijkaardig aan de regeling bij de acte de notoriété.  

2. Door middel van een specifieke vordering 

339. De Legitimationswirkung van het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss kan enkel 

worden weerlegd door de instelling van een Erbschaftsklage.611 Indien er, nadat de 

Einantwortung-procedure is afgerond en de erfgenamen de erfgoederen hebben verkregen, nog 

een andere erfgenaam opduikt die een ‘betere’ of gelijke erfaanspraak (“ein besseres oder 

gleiches Erbrecht”) kan laten gelden, kan deze een vordering tot overdracht of herverdeling van 

de nalatenschap instellen tegen de overige erfgenamen (‘Erbschaftsklage’, zie § 823 ABGB).612 

Belangrijk is hier dat dergelijke vorderingen na de Einantwortung niet meer kunnen worden 

ingesteld tegen de nalatenschap, maar dat men zich rechtstreeks moet richten tot de erfgenamen. 

De Einantwortung heeft immers tot gevolg dat de gestelde Erbantrittserklärungen definitief 

worden en hun rechtsgevolgen zullen sorteren. De gerechtelijke afwikkeling van de 

nalatenschap kan hierna niet meer worden heropend (zie ook supra nr. 102).613 Bovendien zal 

de eiser zich moeten wenden tot een ander gerecht dat bevoegd is voor contentieuze zaken. De 

rechtsmacht van het Außerstreitgericht eindigt immers op het ogenblik dat het 

Einantwortungbeschluss zijn Rechtskraft krijgt.614  

                                                 
610  S. HERZOG, "§ 2365", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de 

Gruyter, 2010, nr. 48. 
611  Zie R. WELSER, "§ 823, 824" in P. RUMMEL en M. LUKAS (eds.), Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen 

Gesetzbuch. Teilband §§ 531-824 (Erbrecht), Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 

2014, 310-311, nr. 2, 5. 
612  § 823 ABGB: “Auch nach erhaltener Einantwortung kann der Besitznehmer von jenem, der ein besseres oder 

gleiches Erbrecht zu haben behauptet, auf Abtretung oder Theilung der Erbschaft belanget werden. Das 

Eigenthum einzelner Erbschaftstücke wird nicht mit der Erbschafts-, sondern der Eigenthumsklage verfolgt.” 

Zie ook B. VERSCHRAEGEN, "Österreich" in M. FERID, K. FIRSCHING, H. DÖRNER en R. HAUSMANN (eds.), 

Internationales erbrecht, 6, München, Verlag C. H. Beck, 2011, 134. 
613  Cf. B. VERSCHRAEGEN, "Österreich" in M. FERID, K. FIRSCHING, H. DÖRNER en R. HAUSMANN (eds.), 

Internationales erbrecht, 6, München, Verlag C. H. Beck, 2011, 134 en R. WELSER, "§ 823, 824" in P. 

RUMMEL en M. LUKAS (eds.), Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. Teilband §§ 531-824 

(Erbrecht), Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2014, 312-312, nr. 12-13. Zie ook § 

819 in initio ABGB (“Sobald über die eingebrachte Erbantrittserklärung der rechtmäßige Erbe vom Gerichte 

erkannt, und von demselben die Erfüllung der Verbindlichkeiten geleistet ist, wird ihm die Erbschaft 

eingeantwortet und die Abhandlung geschlossen.”) en § 180, 2e lid AußStrG (“Nach Rechtskraft der 

Einantwortung findet kein Abänderungsverfahren statt.”). 
614  T. GORIANY, "Das neue Verlassenschaftsverfahren", NZ 2004, afl. 93 (onder titel B.2.a). Zie hierover ook J. 

SCHILCHEGGER en K. GRUBER, Österreichisches Verlassenschaftsverfahren. Leitfaden für die Praxis, 

Wenen, LexisNexis, 2012, 136. 
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340. De grant of representation uit Engeland en Wales heeft een bindende bewijskracht tot 

aan de herroeping ervan (revocation; supra nr. 206).  

§3. Comparatief besluit 

A. Invulling van het vermoeden 

341. Bij alle nationale referentiecertificaten met een algemeen vermoeden van juistheid (dus 

niet de Belgische ake en het attest van erfopvolging, supra nr. 332) omvat het vermoeden de 

erfrechtelijke aanspraken van de rechthebben. Afhankelijk van de doelstelling van het 

erfrechtcertificaat betreffen die erfrechtelijke aanspraken hetzij de hoedanigheid van 

erfgerechtigde of erfgenaam, in voorkomend geval inclusief het erfdeel (Franse acte de 

notoriété, Duitse Erbschein en Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss), hetzij de aanstelling en 

opdracht van de personal representative, in voorkomend geval inclusief de inhoud van het 

testament (grant of representation uit Engeland en Wales).  Het gaat hier telkens om een positief 

vermoeden van juistheid: de inhoud van het erfrechtcertificaat wordt geacht overeen te stemmen 

met de juridische werkelijkheid (supra nr. 327-329). 

342. Enkel bij het Erbschein kent het vermoeden ook een negatieve zijde: men neemt aan dat 

de rechten en bevoegdheden van de rechthebbenden slechts worden beperkt door de 

voorwaarden die in het erfrechtcertificaat zijn opgenomen (supra nr. 328). 

B. Weerlegging 

343. Het algemeen vermoeden van juistheid is bij de nationale referentiecertificaten steeds 

weerlegbaar. Bij de acte de notoriété en het Erbschein is de waarde van het vermoeden vooral 

procesrechtelijk en leidt het tot een omkering van de bewijslast (supra nr. 334). In beide 

gevallen kan het vermoeden worden weerlegd door alle middelen (supra nr. 337-338). 

Daarentegen is het vermoeden bij de grant of representation en het Einantwortungsbeschluss 

op dit vlak absoluter en overstijgt het de omkering van de bewijslast. In beginsel geldt de afgifte 

van het erfrechtcertificaat hier als het eindpunt van een gerechtelijke procedure. Slechts in 

uitzonderlijke gevallen en middels een bijzondere vordering kan het vermoeden nog worden 

weerlegd (supra nr. 335).  
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C. Gelding tegenover derden en tussen partijen 

344. Het vermoeden van juistheid geldt zowel ten opzichte van derden als tussen partijen 

onderling. Deze vaststelling vloeit voort uit de algemene omschrijving en invulling van het 

vermoeden bij de verschillende nationale referentiecertificaten. Nergens wordt een beroep op 

het vermoeden beperkt tot derden, waardoor ook de partijen onderling het vermoeden kunnen 

inroepen. De analyse van de weerlegging van het vermoeden in de diverse referentiestelsels 

leidt tot dezelfde conclusie. Ook hier wordt nergens vermeld dat enkel derden het initiatief 

kunnen nemen tot een weerlegging, en staat deze mogelijkheid derhalve ook open voor de 

andere rechthebbenden in de nalatenschap. Op dit punt onderscheidt het algemeen vermoeden 

van juistheid zich van het beschermingsregime ten voordele van personen die handelen op basis 

van het erfrechtcertificaat, dat zich in de eerste plaats richt op derden (infra nr. 377). 

AFDELING II. EUROPESE ERFRECHTVERKLARING 

§1. Principe 

345. Naar analogie met het merendeel van de nationale referentiecertificaten, heeft de 

Europese wetgever ook aan de Europese erfrechtverklaring een abstract vermoeden van 

juistheid toegekend. Overeenkomstig artikel 69, 2e lid Erfrechtverordening wordt de Europese 

erfrechtverklaring geacht datgene nauwkeurig aan te tonen dat vaststaat volgens het recht dat 

van toepassing is op de erfopvolging, dan wel volgens enig ander recht van toepassing op 

specifieke gegevens. Degene die in de erfrechtverklaring als erfgenaam, legataris, executeur-

testamentair of beheerder van de nalatenschap wordt genoemd, wordt aldus geacht de 

geattesteerde hoedanigheid te hebben of de houder te zijn van de geattesteerde rechten of 

bevoegdheden. Bovendien worden de rechthebbenden met betrekking tot hun rechten en 

bevoegdheden niet geacht te zijn onderworpen aan andere voorwaarden of beperkingen dan die 

welke in de erfrechtverklaring vermeld zijn.  

346. De invulling van het vermoeden van juistheid bij de Europese erfrechtverklaring is 

schatplichting aan het Duitse Erbschein, dat als enige referentiecertificaat een vermoeden met 

een positieve en een negatieve zijde kent (supra nr. 342).615 Bij alle nationale 

                                                 
615  Cf. J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das 

Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 775; K.W. LANGE, "Das Europäische Nachlasszeugnis" in A. DUTTA en S. 
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referentiecertificaten wordt de aanduiding van de rechthebbenden in het erfrechtcertificaat 

geacht overeen te stemmen met de juridische werkelijkheid (positief vermoeden). Enkel bij het 

Erbschein wordt daarenboven verondersteld dat de rechten en bevoegdheden van de 

rechthebbenden slechts worden beperkt door de voorwaarden die in het erfrechtcertificaat zijn 

opgenomen (negatief vermoeden – zie § 2365 BGB).  

§2. Draagwijdte van het vermoeden 

A. Quid extra-erfrechtelijke gegevens? 

347. Bij de nationale referentiecertificaten die bekleed zijn met een abstract vermoeden van 

juistheid, dekt het vermoeden louter de hoedanigheid van erfgerechtigde of erfgenaam en alles 

wat hieraan verbonden is, zoals diens bevoegdheden, de eventuele beperkingen die hierop 

rusten en de omvang van de erfdelen (supra nr. 327 e.v.). Het vermoeden van juistheid bij de 

Europese erfrechtverklaring is daarentegen veel ruimer geformuleerd. Artikel 69, 2e lid 

Erfrechtverordening bepaalt immers dat de erfrechtverklaring wordt geacht aan te tonen wat 

vaststaat volgens de lex successionis, dan wel volgens enig ander recht dat van toepassing is op 

specifieke gegevens. Pas hierna wordt de link gelegd naar de hoedanigheid en rechtspositie van 

de verschillende rechthebbenden.616 Potentieel heeft de Europese erfrechtverklaring derhalve 

een veel bredere draagwijdte, waarbij niet enkel de erfrechtelijke gegevens, maar alle 

geattesteerde gegevens van een vermoeden van juistheid kunnen genieten.617 Indien dat laatste 

het geval zou zijn, zou dit evenwel impliceren dat dankzij de Europese erfrechtverklaring ook 

juridische situaties kunnen circuleren in een andere lidstaat die eigenlijk buiten het 

toepassingsgebied van de Erfrechtverordening vallen.618 De problematiek is het meest pertinent 

                                                 
HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 168 en J. SCHMIDT, 

"Der Erbnachweis in Deutschland ab 2015: Erbschein vs. Europäisches Nachlasszeugnis", ZEV 2014, 392. 
616  Artikel 69, 2e lid Erfrechtverordening: “De erfrechtverklaring wordt geacht datgene nauwkeurig aan te tonen 

dat vaststaat volgens het recht dat van toepassing is op de erfopvolging, dan wel volgens enig ander recht 

van toepassing op specifieke gegevens. Degene die in de erfrechtverklaring als erfgenaam, legataris, 

executeur-testamentair of beheerder van de nalatenschap wordt genoemd, wordt geacht de in de 

erfrechtverklaring genoemde hoedanigheid te hebben en/of de houder te zijn van de in de erfrechtverklaring 

vermelde rechten of bevoegdheden, zonder andere voorwaarden en/of beperkingen met betrekking tot die 

rechten of bevoegdheden dan die welke in de erfrechtverklaring vermeld zijn.” 
617   Artikel 42, 2e lid van het toenmalige Voorstel voor een Erfrechtverordening stelde in die zin 

ongenuanceerder: “De inhoud van de erfrechtverklaring wordt in alle lidstaten geacht overeen te stemmen 

met de waarheid tijdens haar geldigheidsduur. […]” Zie ook C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung 

und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 216. 
618  N. JOUBERT en H. BOSSE-PLATIERE, "Le certificat successoral européen: des éclaircies attendues" in H. 

BOSSE-PLATIERE, N. DAMAS en Y. DEREU (eds.), L'avenir européen du droit des successions internationales, 

Parijs, LexisNexis, 2011, 80-81 (in de context van het Voorstel voor een Erfrechtverordening). Zie ook A. 
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voor de zogenaamde voorvragen, dit zijn de incidentele vragen die moeten worden beantwoord 

vooraleer men de lex successionis kan toepassen (cf. infra nr. 800).619 

348. Een voorbeeld kan in dit verband verduidelijking brengen.620 Een Belgisch 

homoseksueel koppel huwt onder het Belgische recht. Het echtpaar blijft kinderloos en woont 

in België, maar heeft daarnaast ook goederen in Italië. Een van de echtgenoten overlijdt. 

Aangezien de laatste gewone verblijfplaats van de erflater in België was, wordt het Belgische 

recht van toepassing verklaard op de erfopvolging. In de hypothese dat de erflater geen andere 

erfgerechtigden achterlaat, verkrijgt de overlevende echtgenoot krachtens het Belgische recht 

de gehele nalatenschap in volle eigendom (artikel 745bis, § 1, 3e lid BW). Teneinde de 

nalatenschapsgoederen in Italië te kunnen opeisen, laat de langstlevende zijn erfrecht attesteren 

in een Europese erfrechtverklaring. Indien de bewijskracht van de Europese erfrechtverklaring 

zich zou uitstrekken tot alle geattesteerde informatie, zou dit betekenen dat men in Italië gevolg 

zou moeten verlenen aan een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht, zonder zich op 

de openbare orde of op een andere weigeringsgrond te kunnen beroepen (cf. artikel 69, 1e lid 

Erfrechtverordening en supra nr. 318). Nochtans zijn de staat van natuurlijke personen en 

familierechtelijke betrekkingen uitgesloten uit het toepassingsgebied van de 

Erfrechtverordening (artikel 1, 2e lid, onder a) Erfrechtverordening), en constitueert de 

rechtsgeldigheid van een huwelijk een voorvraag die – bij gebreke aan een geharmoniseerde 

regeling in dit verband – zal worden opgelost bij toepassing van het Italiaans internationaal 

privaatrecht. In beginsel beslist derhalve het Italiaanse internationaal privaatrecht of Italië 

gevolg wenst te geven aan een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht of niet. Indien 

de bewijskracht van de Europese erfrechtverklaring de gehele inhoud ervan zou omvatten, zou 

men voor dergelijke kwesties de toepassing van het nationale recht via een achterpoortje 

uitschakelen. 

                                                 
BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 du 4 

juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 787 en S. GODECHOT-PATRIS, "Le nouveau droit international privé des 

successions: entre satisfactions et craintes...", D. 2012, 2469. 
619  Zie algemeen over voorvragen G. VAN CALSTER, European Private International Law, Oxford, Hart, 2013, 

5-7. 
620  Voorbeeld gebaseerd op N. JOUBERT en H. BOSSE-PLATIERE, "Le certificat successoral européen: des 

éclaircies attendues" in H. BOSSE-PLATIERE, N. DAMAS en Y. DEREU (eds.), L'avenir européen du droit des 

successions internationales, Parijs, LexisNexis, 2011, 79-81. 
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349. De problematiek van de voorvragen wordt beslecht door overweging 71, die een 

dergelijke verregaande doorwerking van de Europese erfrechtverklaring uitsluit. Overweging 

71 preciseert immers dat de bewijskracht van de erfrechtverklaring zich niet mag uitstrekken 

tot elementen die door de Erfrechtverordening niet geregeld worden.621 Ter illustratie wordt 

verwezen naar verwantschapskwesties of de vraag of een bepaald goed eigendom van de 

erflater was.622 

350. Blijft de vraag op welke vermeldingen artikel 69, 2e lid Erfrechtverordening dan wel 

doelt, wanneer wordt voorgeschreven dat de Europese erfrechtverklaring niet alleen wordt 

geacht om aan te tonen wat vaststaat volgens de lex successionis, maar ook volgens enig ander 

recht dat van toepassing is op specifieke gegevens. Op basis van een a contrario-interpretatie 

van overweging 71 kan worden besloten dat de bewijskracht van de erfrechtverklaring ook de 

gegevens omvat waarop de Erfrechtverordening zelf een andere wet dan de lex successionis 

van toepassing acht, maar die wel binnen het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening 

vallen.623  

351. Ter voorbeeld kan worden gewezen op de problematiek van de erfovereenkomsten. 

Sommige lidstaten, zoals België, kennen actueel een verbod op erfovereenkomsten, terwijl in 

andere lidstaten, zoals Duitsland, erfovereenkomsten een veel gebruikt instrument van 

vermogensplanning uitmaken.624 Volgens artikel 25, 1e lid Erfrechtverordening worden de 

                                                 
621  Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 788; C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und 

Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 216; A. DUTTA, "Art. 69 EuErbVO", Münchener Kommentar 

zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 8; S. GODECHOT-PATRIS, "Le nouveau droit international 

privé des successions: entre satisfactions et craintes...", D. 2012, 2469 en J. KLEINSCHMIDT, "Optionales 

Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 

775. 
622  Zie inzake dit laatste M. BUSCHBAUM en U. SIMON, "EuErbVO: Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEV 

2012, 528; C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 

216 en J. SCHMIDT, "Der Erbnachweis in Deutschland ab 2015: Erbschein vs. Europäisches 

Nachlasszeugnis", ZEV 2014, 392. 
623  In dezelfde zin A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement 

n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 789: “Il s’agit des questions liées directement à la 

succession, mais qui échappent à l’emprise de la loi successorale.” 
624  Voor het Belgische verbod op erfovereenkomsten, zie artikel 1130, 2e lid BW en e.g. J. BAEL, Het verbod 

van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 1040 p. Voor de Duitse 

regeling van erfovereenkomsten, zie §§ 1941 en 2274-2302 BGB en e.g. R. KANZLEITER, "§§ 2274 - 2302", 

J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, V, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2014 en H.-J. 

MUSIELAK, "Erbvertrag (§ 2274-§ 2302)", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 

2013. Voor een analyse van de gevolgen van de Erfrechtverordening voor de Belgische regeling inzake 
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toelaatbaarheid en materiële geldigheid van een erfovereenkomst beheerst door het recht dat 

van toepassing zou zijn geweest op de erfopvolging indien de erflater zou zijn overleden op de 

dag waarop de erfovereenkomst is gesloten. Dit is derhalve niet de lex successionis, maar wel 

een specifiek aangewezen toepasselijk recht. Indien een Europese erfrechtverklaring informatie 

inzake een erfovereenkomst bevat en wordt aangeboden in een lidstaat die erfovereenkomsten 

verbiedt, kan deze lidstaat niet weigeren om uitwerking te geven aan de erfovereenkomst onder 

het motief dat erfovereenkomsten binnen de eigen rechtsorde verboden zijn, zelfs indien deze 

tegen de openbare orde zouden zijn. De erfrechtverklaring wordt immers geacht om aan te tonen 

wat vaststaat volgens het recht dat van toepassing is op specifieke gegevens (artikel 69, 2e lid), 

en deze bewijskracht vindt uitwerking in alle lidstaten zonder dat daartoe een procedure vereist 

is (artikel 69, 1e lid). 

B. Rechten, bevoegdheden en beperkingen 

352. Met betrekking tot de aanspraken van de rechthebbenden, stelt artikel 69, 2e lid 

Erfrechtverordening een vermoeden in dat diegene die in de Europese erfrechtverklaring als 

erfgenaam, legataris, executeur-testamentair of beheerder van de nalatenschap wordt genoemd, 

ook effectief deze hoedanigheid heeft en de houder is van de vermelde rechten of bevoegdheden 

(positief vermoeden), zonder andere voorwaarden of beperkingen met betrekking tot die 

rechten of bevoegdheden dan die welke in de erfrechtverklaring vermeld zijn (negatief 

vermoeden). Op deze manier mag een derde die handelt met een persoon die in de 

erfrechtverklaring wordt genoemd, erop vertrouwen dat de erfrechtverklaring een volledig 

overzicht biedt van diens rechten en bevoegdheden en de beperkingen hierop. Indien de 

bewijskracht van de erfrechtverklaring louter de erfrechtelijke hoedanigheid van de 

rechthebbende zou omspannen, zou de derde telkens naar het toepasselijke recht moeten kijken 

om te verifiëren of de rechthebbende een dergelijke handeling wel mag stellen. Door de 

bewijskracht van de erfrechtverklaring ook te laten uitstrekken tot de rechten en bevoegdheden 

en de voorwaarden en beperkingen hierop, onslaat de Europese wetgever de derde van deze 

taak. 

                                                 
erfovereenkomsten, zie E. GOOSSENS, "De materieelrechtelijke implicaties van de Europese 

Erfrechtverordening", TEP 2015, 290-294. 
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353. Een dergelijke benadering kent evenwel ook risico’s. De rechtsleer merkt op dat het 

moeilijk is om een volledig overzicht te geven van de rechten en bevoegdheden van de 

rechthebbenden en de hierop rustende voorwaarden en beperkingen.625 Deze problematiek 

wordt nog versterkt door het feit dat de Europese erfrechtverklaring per definitie enkel in een 

internationale context wordt afgeleverd, waardoor de autoriteit van afgifte vaak een vreemd 

recht zal moeten toepassen en attesteren. Men kan zich aldus voorstellen dat de rechtspraktijk 

zich doorgaans zal beperken tot een veeleer summiere of schematische oplijsting, wat kan 

leiden tot een onvolledige erfrechtverklaring. Door de bewijskracht van artikel 69, 2e lid 

Erfrechtverordening zou de onvolledige erfrechtverklaring evenwel als de juridische 

werkelijkheid worden beschouwd, waardoor een rechthebbende zijn ware – maar niet 

geattesteerde – bevoegdheden niet zal kunnen laten gelden, tenzij mits correctie van de 

erfrechtverklaring.  

354. De geleverde kritiek is pertinent, maar tevens eigen aan een bewijsinstrument zoals de 

Europese erfrechtverklaring. Het alternatief zou zijn dat een derde telkens concreet moet 

analyseren welke rechten en bevoegdheden volgens het toepasselijke recht aan de 

rechthebbende zouden toekomen. Een dergelijke werkwijze is onhaalbaar en zou de 

bruikbaarheid van het nieuwe instrument sterk aantasten. Bovendien bestaat het risico op een 

legitimering van foutieve informatie ook bij de nationale erfrechtcertificaten, zij het dat het 

vermoeden van juistheid daar doorgaans beperkter wordt ingevuld. 

355. Een onvolledige oplijsting van de rechten en bevoegden van de rechthebbenden is 

bovendien ook niet zo problematisch. De Europese erfrechtverklaring wordt in de regel met een 

bepaalde doelstelling aangevraagd, die ook in de aanvraag moet worden opgenomen (supra nr. 

235). De erfrechtverklaring bevat ook enkel de gegevens die noodzakelijk zijn in functie van 

deze concrete doelstelling (artikel 68 in initio Erfrechtverordening; supra nr. 284). Om die 

reden kan worden verwacht dat de autoriteit van afgifte zeker de rechten en bevoegdheden van 

de rechthebbende zal vermelden die kaderen in de verwezenlijking van deze doelstelling. 

Bijgevolg zal de Europese erfrechtverklaring doorgaans de vermeldingen bevatten die de 

rechthebbende in dit verband behoeft, en zal de derde afdoend worden beschermd. Beide 

                                                 
625  C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 217. Zie 

specifiek voor de beperkinen op de rechten van de rechthebbenden K.W. LANGE, "Das geplante Europäische 

Nachlasszeugnis", DNotZ 2012, 173. 
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partijen zullen aldus weinig nadeel ondervinden van een onvolledige opsomming van de rechten 

en bevoegdheden, tenzij de rechthebbende de Europese erfrechtverklaring ook wil aanwenden 

voor een andere doelstelling dan initieel aangegeven. 

356. Daarentegen lijkt de huidige draagwijdte van het vermoeden van juistheid wel 

problematisch voor de geattesteerde voorwaarden en beperkingen. Hier heeft de autoriteit van 

afgifte geen concrete doelstelling als leidraad zoals voor de rechten en bevoegdheden die hij 

zeker moet attesteren, maar moet hij integendeel trachten alle mogelijke voorwaarden en 

beperkingen te achterhalen die op de rechten en bevoegdheden van de rechthebbenden rusten. 

Vaak zal ook de rechthebbende hier niet ten volle van op de hoogte zijn. Een dergelijke opdracht 

is derhalve veel moeilijker (cf. supra nr. 310). Bijgevolg loopt de derde het risico te worden 

geconfronteerd met een rechthebbende die middels de Europese erfrechtverklaring veel bredere 

rechten en bevoegdheden kan laten gelden dan in werkelijkheid het geval is.626 Het hoeft geen 

betoog dat dit de rechtspositie van de derde kan schaden.  

357. Stel bijvoorbeeld dat de erflater een testamentuitvoerder heeft aangesteld bij toepassing 

van een lex successionis die uitgebreide bevoegdheden van een testamentuitvoerder mogelijk 

maakt, zoals het Nederlands recht.627 Het Nederlandse recht onderscheidt drie soorten van 

executeurs: de executeur zonder beheer, de beheersexecuteur en de executeur-

afwikkelingsbewindvoerder.628 Aan de executeur zonder beheer heeft de testator slechts 

minimale bevoegdheden toegekend, zoals het verzorgen van de begrafenis.629 De 

beheersexecuteur is de standaard executeur, waarvoor de wetgever een volledig juridisch 

regime heeft uitgewerkt. Volgens artikel 4:144 NBW heeft de beheersexecuteur drie kerntaken: 

de uitvoering van de testamentaire lasten, het beheer van de nalatenschapsgoederen en het 

voldoen van de schulden.630 De afwikkelingsbewindvoerder ten slotte heeft de meest 

                                                 
626  Zie C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 217. 
627  Voorbeeld gebaseerd op C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches 

Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 217, die evenwel toepassing maakt van het Duitse en niet van het Nederlandse 

recht. 
628  Deze driedeling is in hoofdzaak gebaseerd op B.M.E.M. SCHOLS, Executele in Publicaties vanwege het 

Centrum voor Notarieel Recht, Deventer, Kluwer, 2007, 26-30. 
629  Hierover B.M.E.M. SCHOLS, Executele in Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, Deventer, 

Kluwer, 2007, 27. 
630  Zie verder S. PERRICK, Erfrecht en schenking in Asser, Deventer, Kluwer, 2013, 734-747 en B.M.E.M. 

SCHOLS, "Afdeling 6. Executeurs" in W.D. KOLKMAN, B.E. REINHARTZ, L.C.A. VERSTAPPEN en I.J.F.A. VAN 

VIJFEIJKEN (eds.), Erfrecht civiel en fiscaal, in Tekst & Commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, 213-215. 
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uitgebreide bevoegdheden.631 Zo kan aan de afwikkelingsbewindvoerder de bevoegdheid 

worden toegekend om de nalatenschap zelfstandig te verdelen.632 De testator dient derhalve in 

zijn testament te preciseren welke soort van executeur hij wil instellen. Het lijkt niet 

denkbeeldig dat een vreemde autoriteit die de beperkingen op een executeur bij toepassing van 

Nederlands recht moet stipuleren in de Europese erfrechtverklaring, zich zou vergissen van 

soort executeur. Zo kan men zich voorstellen dat een vreemde autoriteit voor de invulling van 

het mandaat van een executeur zonder beheer, er de afdeling over ‘Executeurs’ in het NBW op 

naslaat, die evenwel enkel handelt over de beheersexecuteur.633 Nog problematischer zou een 

verwarring tussen een beheersexecuteur en een afwikkelingsbewindvoerder zijn. In dergelijke 

gevallen riskeert de autoriteit van afgifte een verkeerde soort van executeur te attesteren in de 

Europese erfrechtverklaring, die ruimere bevoegdheden kent dan door de testator was gewild. 

Dergelijke errata kunnen resulteren in een verregaande beperking van de bevoegdheden van de 

erfgenamen. 

358. In dit verband is het opmerkelijk dat de vermelding van de voorwaarden en beperkingen 

in de Europese erfrechtverklaring veel verder gaat dan bij het Duitse Erbschein, dat hier toch 

ter voorbeeld diende. De beperkingen waarvan sprake is in § 2365 BGB doelen immers enkel 

op de limitatieve lijst van beperkingen vermeld in de §§ 2363-2364 BGB, waardoor het voor 

de autoriteit van afgifte bij het Erbschein veel eenvoudiger is om exhaustief alle beperkingen 

in het erfrechtcertificaat op te nemen (cf. supra nr. 277 en 310). Derhalve kan het vermoeden 

van juistheid bij het Erbschein ook veel minder ongewenste neveneffecten ressorteren dan bij 

de Europese erfrechtverklaring het geval is. 

359. Het is de vraag hoe de rechtspraktijk met deze problematiek zal omgaan. Het 

standaardformulier van de Europese erfrechtverklaring bevat thans een open ruimte waarin de 

autoriteit van afgifte de voorwaarden of beperkingen moet preciseren. Het is evenwel 

                                                 
631  Cf. E.A.A. LUIJTEN en W.R. MEIJER, "De taak van de 'executeur-afwikkelingsbewindvoerder'", TE 2014, 18-

23.  
632  S. PERRICK, Erfrecht en schenking in Asser, Deventer, Kluwer, 2013, 807-808, nr. 745 en M.J.A. VAN 

MOURIK, B.M.E.M. SCHOLS, F.W.J.M. SCHOLS, L.C.A. VERSTAPPEN, et al., Handboek Erfrecht, Deventer, 

Kluwer, 2011, 549-551. 
633  Afdeling 6 (‘Executeurs’) van Titel 5 (‘Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen’) van Boek 4 

(‘Erfrecht’) NBW. 
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onrealistisch om hier een exhaustieve lijst te verwachten.634 Eventueel kan op termijn worden 

gepoogd om een soort van check-list op te stellen, zoals bij vele andere vermeldingen in de 

erfrechtverklaring nu al het geval is (bijvoorbeeld supra nr. 314). Deze oplossing ligt ook in de 

lijn van het model van het Erbschein. 

C. Gelding tegenover derden en tussen partijen 

360. Naar analogie met de nationale referentiecertificaten, geldt het vermoeden van juistheid 

ook bij de Europese erfrechtverklaring zowel ten opzichte van derden als tussen partijen 

onderling (supra nr. 344). De formulering van artikel 69, 2e lid sluit een beroep op het 

vermoeden door alle betrokkenen niet uit. Evenzo kan de weerlegging van het vermoeden door 

een correctie, wijziging of intrekking van de erfrechtverklaring overeenkomstig artikel 71 

gebeuren op initiatief van alle belanghebbenden, en dus ook van de andere rechthebbenden in 

de nalatenschap (supra nr. 250). 

§3. Weerlegging 

A. Principiële weerlegbaarheid 

361. Bij de Europese erfrechtverklaring is de mogelijkheid tot tegenbewijs niet expliciet 

voorgeschreven in de Erfrechtverordening. De weerlegbaarheid van het vermoeden blijkt enkel 

uit de mogelijkheid om de Europese erfrechtverklaring te betwisten overeenkomstig de 

artikelen 71-73 (supra nr. 249 e.v.). Dit is opmerkelijk, des te meer omdat ten tijde van het 

Voorstel voor een Erfrechtverordening door sommige rechtsleer werd voorgesteld om in het 

toenmalige artikel 42, 2e lid te preciseren dat het vermoeden van juistheid slechts geldt tot 

bewijs van het tegendeel.635 Deze suggestie werd door de Europese wetgever om onduidelijke 

redenen niet nagevolgd. Desondanks is ook het vermoeden van juistheid dat artikel 69, 2e lid 

                                                 
634  Een dergelijke uitgebreide lijst kan ook een grote impact hebben op de eventuele vertaalkosten. C. DORSEL, 

"Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 217. 
635  MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, "Comments on the 

European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 

jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters 

of succession and the creation of a European Certificate of Succession", RabelsZ. 2010, 696. Volgens DUTTA 

heeft ook het Europees Parlement om een uitdrukkelijke regeling voor de weerlegbaarheid van het vermoeden 

van juistheid verzocht (A. DUTTA, "Art. 69 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag 

C.H. Beck, 2015, nr. 9). 
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Erfrechtverordening aan de Europese erfrechtverklaring toedicht een weerlegbaar 

vermoeden.636 

B. Modaliteiten van het tegenbewijs 

362. Omdat de weerlegbaarheid van het vermoeden niet in de Erfrechtverordening is 

ingeschreven, zijn ook de modaliteiten van het tegenbewijs onduidelijk. Kan het vermoeden 

van juistheid van artikel 69, 2e lid Erfrechtverordening enkel worden weerlegd door middel van 

de betwistingsmogelijkheden van artikel 71-73 (supra nr. 249 e.v.), of kan in geval van een 

geschil voor de bodemrechter een eenvoudig bewijs van het tegendeel volstaan, zoals bij de 

acte de notoriété en het Erbschein? De Erfrechtverordening geeft hierover geen uitsluitsel, en 

ook de rechtsleer is verdeeld. Hieronder wordt verdedigd dat het vermoeden van juistheid van 

de Europese erfrechtverklaring enkel kan worden weerlegd bij toepassing van de artikelen 71-

73 Erfrechtverordening.637 Deze stelling berust voornamelijk op twee argumenten. Het eerste 

is ontleend aan de bewoordingen van de Erfrechtverordening, het tweede aan de geest ervan. 

363. Vooreerst moet worden benadrukt dat de weerlegbaarheid van het vermoeden bij de 

Europese erfrechtverklaring niet expliciet in de Erfrechtverordening is opgenomen, maar blijkt 

uit de artikelen 71-73. Het lijkt dan ook behoorlijk verregaand om uit artikel 69, 2e lid 

Erfrechtverordening, dat niet eens de mogelijkheid tot tegenbewijs vermeldt, de mogelijkheid 

                                                 
636  Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 792; R. CRONE, "Le certificat successoral européen" in 

G. KHAIRALLAH en M. REVILLARD (eds.), Droit européen des successions internationales: le règlement du 

4 juillet 2012, Parijs, Defrénois, 2013, 183; C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches 

Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 216; A. DUTTA, "Das neue internationale Erbrecht der Europäischen Union -  

Eine erste Lektüre der Erbrechtsverordnung", FamRZ 2013, 15; A. DUTTA, "Art. 69 EuErbVO", Münchener 

Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 9; U. JANZEN, "Die EU-Erbrechtsverordnung", 

DNotZ 2012, 493; C. KOHLER en W. PINTENS, "Entwicklungen im europäischen Familien- und Erbrecht 

2011-2012", FamRZ 2012, 1429; K.W. LANGE, "Das Europäische Nachlasszeugnis" in A. DUTTA en S. 

HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 168; D. LÜBCKE, Das 

neue europäische Internationale Nachlassverfahrensrecht, Baden-Baden, Nomos, 2011, 533 en R. SÜß, "Das 

Europäische Nachlasszeugnis", ZEuP 2013, 745. 
637  In dezelfde zin A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement 

n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 791-792. Impliciet U. JANZEN, "Die EU-

Erbrechtsverordnung", DNotZ 2012, 493 (in het bijzonder de verwijzing in voetnoot 29) en C. KOHLER en 

W. PINTENS, "Entwicklungen im europäischen Familien- und Erbrecht 2011-2012", FamRZ 2012, 1429. 

Contra A. DUTTA, "Art. 69 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 

2015, nr. 9; A. KOUSOULA, Europäischer Erbschein. Vorschläge auf der Basis einer rechtsvergleichenden 

Untersuchung der deutschen und griechischen Regelung, Baden-Baden, Nomos, 2009, 269 en D. LÜBCKE, 

Das neue europäische Internationale Nachlassverfahrensrecht, Baden-Baden, Nomos, 2011, 533. Impliciet 

J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das 

Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 775. 
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tot een tegenbewijs met alle middelen af te leiden. Veeleer dient men – zoals voor de principiële 

weerlegbaarheid van het vermoeden – ook voor de concrete modaliteiten van het tegenbewijs 

uit te gaan van het regime van de Erfrechtverordening, dat enkel in een weerlegging conform 

de artikelen 71-73 voorziet.638 

364. Bovendien zou een dergelijk eenvoudig bewijs van het tegendeel voor de bodemrechter 

de waarde van de Europese erfrechtverklaring ondergraven. De Europese wetgever heeft met 

een extensief en uniform regime voor de behandeling van de aanvraag (cf. artikel 66 

Erfrechtverordening en supra nr. 239 e.v.) getracht om overal in de Europese Unie eenzelfde 

waarborgen voor kwaliteit en controle in te stellen. Het zou niet stroken met die benadering dat 

de nationale bodemrechter de rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring discretionair 

en zonder meer buiten toepassing zou kunnen laten, indien hij meent dat de erfrechtverklaring 

een fout bevat. Hetzelfde geldt voor de betwisting van de Europese erfrechtverklaring. De 

artikelen 71-73 Erfrechtverordening stellen een uniform regime van betwistingsmogelijkheden 

in. Indien elke individuele rechter de inhoud van de Europese erfrechtverklaring vrij kan 

appreciëren, zou dit impliceren dat de modaliteiten van de weerlegging van het vermoeden van 

juistheid zullen verschillen van lidstaat tot lidstaat. Deze benadering tast de autonomie en 

uniformiteit van het nieuwe regime aan. Uit deze elementen lijkt voort te vloeien dat het 

vermoeden van juistheid van de Europese erfrechtverklaring enkel kan worden weerlegd 

middels de rechtsmiddelen voorzien in de artikelen 71-73 Erfrechtverordening, en niet door een 

eenvoudig bewijs van het tegendeel voor de bodemrechter. 

365. Er zijn evenwel ook een aantal argumenten die pleiten tegen de stelling dat het 

vermoeden van juistheid enkel kan worden weerlegd bij toepassing van de artikelen 71-73 

Erfrechtverordening. Een eerste argument berust op het subsidiariteitsbeginsel. Men zou 

kunnen aanvoeren dat vermits de Erfrechtverordening niet expliciet stipuleert hoe het 

vermoeden van artikel 69, 2e lid Erfrechtverordening moet worden weerlegd, deze vraag wordt 

overgelaten aan het nationaal recht.639 Echter is de mogelijkheid tot tegenbewijs evenzeer niet 

                                                 
638  Zie A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 791: “Compte tenu de l’ambition européenne de mettre sur pied 

un document autonome qui puisse circuler librement au sein des États membres, il faut accepter que […] les 

moyens à mettre en œuvre pour opérer un tel renversement, ne peuvent être déduits que du seul Règlement.” 
639  In die zin J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung 

an das Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 775, die stelt dat aangezien de Erfrechtverordening zwijgt over de 

modaliteiten van het tegenbewijs, voor Duitsland een beroep kan worden gedaan op § 292 ZPO. 
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expliciet voorgeschreven, en wordt dit ook niet overgelaten aan de regelgeving in de lidstaten. 

Deze mogelijkheid blijkt evenwel uit de artikelen 71-73, die de rechtsmiddelen bevatten. 

Welnu, deze artikelen gelden als de regeling van het tegenbewijs, wat impliceert dat ook de 

weerlegging van het vermoeden van juistheid conform deze bepalingen moet geschieden. 

366. Een tweede argument is van proceseconomische aard. De hoger verdedigde stelling zou 

impliceren dat wanneer in een geding een Europese erfrechtverklaring wordt voorgelegd, de 

bodemrechter niet zelf de inhoud ervan kan appreciëren, maar dat integendeel eerst een bezwaar 

moet worden aangetekend volgens de artikelen 71-73 Erfrechtverordening. Dit leidt tot 

verhoogde kosten en vertraging van de procedure, terwijl de Europese erfrechtverklaring de 

afwikkeling van transnationale nalatenschappen net wou vereenvoudigen (zie overweging 67). 

Desalniettemin weegt dit pragmatisch tegenargument niet op tegen de hierboven toegelichte 

argumentatie, die is ontleend aan de juridische systematiek van de Erfrechtverordening. 

HOOFDSTUK III. BESCHERMING VAN PERSONEN DIE HANDELEN OP BASIS 

VAN HET ERFRECHTCERTIFICAAT 

AFDELING I. NATIONALE ERFRECHTCERTIFICATEN 

367. Een erfrechtcertificaat heeft weinig waarde indien het geen bescherming biedt aan de 

personen die zich erop beroepen. Alle nationale referentiecertificaten voorzien dan ook in een 

bescherming van de personen die te goeder trouw handelen op basis van het erfrechtcertificaat. 

Deze bescherming vormt een concretisering van het hoger geanalyseerde abstracte vermoeden 

van juistheid.  

368. Bij alle referentiecertificaten is het beschermingsregime opgebouwd vanuit dezelfde 

grondgedachte: een derde die te goeder trouw handelt op basis van de informatie in het 

erfrechtcertificaat is bevrijd, zelfs als die informatie nadien onjuist blijkt te zijn. Derhalve zijn 

derden beschermd tegen de aanspraken van een werkelijke erfgenaam die nog zou opduiken na 

afloop van een transactie met een in het erfrechtcertificaat genoemde schijnerfgenaam. Die 

kernidee raakt aan de bestaansreden van een erfrechtcertificaat. De concrete uitwerking van het 

beschermingsregime kent evenwel nuanceverschillen doorheen de verschillende 

referentiecertificaten. Er worden drie verschilpunten onderscheiden: het algemeen dan wel 

bijzonder karakter van het beschermingsregime; de groep van beschermde personen; en de 

beperkingen van het beschermingsregime. 
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§1. Algemeen versus bijzonder beschermingsregime 

A. Algemeen beschermingsregime 

369. Het merendeel van de referentiecertificaten stellen een algemene derdenbescherming in 

die niet is toegespitst op een specifieke situatie. Een algemeen beschermingsregime impliceert 

dat elke derde die handelingen stelt, betalingen uitvoert of goederen verkrijgt op basis van het 

erfrechtcertificaat wordt beschermd en bevrijd, zonder referentie aan een welbepaalde 

feitenconstellatie.  

370. De derdenwerking van het Duitse Erbschein is vervat in de §§ 2366-2367 BGB. Deze 

bepalingen verlenen het Erbschein ‘öffentlicher Glaube’: zij stellen een bescherming in voor 

derden te goeder trouw, waardoor eenieder die handelt met een persoon die in het Erbschein 

wordt vermeld, mag vertrouwen op de inhoudelijke juistheid van het erfrechtcertificaat (de 

zogenaamde ‘Richtigkeitsfiktion’).640 Door deze öffentlicher Glaube kunnen derden te goeder 

trouw bevrijdend handelen met de personen die in het Erbschein – al dan niet verkeerdelijk – 

zijn aangewezen als erfgenaam en zijn zij beschermd tegen de aanspraken van eventuele 

werkelijke erfgenamen die later nog zouden opduiken. § 2366 BGB regelt de verkrijging door 

een derde van een nalatenschapsgoed of -recht vanwege een persoon vermeld in het 

Erbschein.641 § 2367 BGB verklaart deze öffentlicher Glaube tevens van toepassing op 

prestaties die worden geleverd door de derde aan de in het Erbschein vermelde persoon, zoals 

betalingen, en op alle andere rechtshandelingen die buiten het bestek van § 2366 BGB vallen.642 

De derde is derhalve zowel beschermd wanneer hij optreedt als ontvangende partij 

(schuldeiser), als wanneer hij optreedt als agerende partij (schuldenaar).  

                                                 
640  Cf. W. BURANDT en D. ROJAHN, Erbrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2014, 1038. 
641  § 2366 BGB is getiteld ‘Öffentlicher Glaube des Erbscheins’ en kent de volgende bewoordingen: “Erwirbt 

jemand von demjenigen, welcher in einem Erbschein als Erbe bezeichnet ist, durch Rechtsgeschäft einen 

Erbschaftsgegenstand, ein Recht an einem solchen Gegenstand oder die Befreiung von einem zur Erbschaft 

gehörenden Recht, so gilt zu seinen Gunsten der Inhalt des Erbscheins, soweit die Vermutung des § 2365 

reicht, als richtig, es sei denn, dass er die Unrichtigkeit kennt oder weiß, dass das Nachlassgericht die 

Rückgabe des Erbscheins wegen Unrichtigkeit verlangt hat.” 
642  § 2367 BGB luidt als volgt: “Die Vorschrift des § 2366 findet entsprechende Anwendung, wenn an 

denjenigen, welcher in einem Erbschein als Erbe bezeichnet ist, auf Grund eines zur Erbschaft gehörenden 

Rechts eine Leistung bewirkt oder wenn zwischen ihm und einem anderen in Ansehung eines solchen Rechts 

ein nicht unter die Vorschrift des § 2366 fallendes Rechtsgeschäft vorgenommen wird, das eine Verfügung 

über das Recht enthält.” Zie W. BURANDT en D. ROJAHN, Erbrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2014, 

1041 en S. HERZOG, "§ 2367", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier 

- de Gruyter, 2010, nr. 2. 
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371. Beide zijden van de derdenbescherming komen ook aan bod bij de Franse acte de 

notoriété, maar de focus ligt daar veeleer op de bescherming van de derde als agerende partij. 

Het Franse artikel 730-4 CC bepaalt dat de erfgenamen die in de acte de notoriété als dusdanig 

zijn aangeduid, tegenover de derden-houders van erfgoederen geacht worden vrij over die 

goederen te kunnen beschikken en, indien het gaat over gelden, geacht worden hierover vrij te 

kunnen beschikken binnen de grenzen van de in de akte gepreciseerde erfdelen.643 Strikt 

genomen viseert het eerste luik van deze bepaling de hypothese waarin de derde een 

nalatenschapsgoed onder zich houdt en het overhandigt aan een persoon die in de acte de 

notoriété als erfgenaam wordt aangeduid (‘tiers détenteurs’). Men mag er evenwel vanuit gaan 

dat artikel 730-4 CC een bredere draagwijdte heeft en ook de hypothese omvat waarin een derde 

een goed verkrijgt van een schijnbare erfgenaam, en later de ware erfgenaam opduikt.644 In die 

benadering behelst de derdenbescherming van artikel 730-4 CC ook de derde als ontvangende 

partij. Het tweede luik van deze bepaling betreft voornamelijk de vrijgaven van tegoeden door 

een schuldenaar van de overledene in handen van een erfgenaam vermeld in de acte de 

notoriété.645 Dit artikel verzekert de toepassing van de jurisprudentiële ‘théorie de l’apparance’ 

(supra nr. 327), waardoor een derde te goeder trouw bescherming geniet in het geval dat er 

alsnog een ‘echte’ erfgenaam zou opduiken.646 Zo zal wanneer het foutief karakter van een acte 

de notoriété wordt aangetoond, de voorafgaandelijke verkoop door een ‘schijnerfgenaam’ aan 

                                                 
643  Artikel 730-4 CC: “Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, 

à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de 

fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.” 
644  In deze zin J. CHARLIN, Acte de notoriété in Répertoire de droit de procédure civile, V°, Parijs, Dalloz, 2006, 

14-15, nr. 97; M. DAGOT, "De la preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1221, nr. 42 en J. PICARD, 

"L'acte de notoriété preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1309, nr. 39. 
645  Cf. J.-F. PILLEBOUT, Fasc. 10: Successions - Des preuves de la qualité d'héritier - Acte de notoriété in 

Jurisclasseur Civil Code, Parijs, Lexisnexis, 2015, nr. 131. 
646  J.-F. PILLEBOUT, Fasc. 10: Successions - Des preuves de la qualité d'héritier - Acte de notoriété in 

Jurisclasseur Civil Code, Parijs, Lexisnexis, 2015, nr. 130. Hoewel artikel 730-4 CC aldus het oude regime 

van de ‘théorie de l’apparence’ bevestigt, is er toch een verschil. De rechtsbescherming van derden steunt 

nu immers niet meer op een jurisprudentiële theorie, maar vloeit voort uit twee wettelijke vermoedens. Dit 

heeft een verhoogde rechtsbescherming voor derden-houders tot gevolg: “ils ne traitent plus seulement avec 

un héritier apparent mais avec un héritier en possession d’un acte de notoriété le présentant, dès lors, comme 

‘verus dominus’ titulaire d’une prétention légitime attachée à l’‘animo domini’.” J. PICARD, "L'acte de 

notoriété preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1309, nr. 37. Zie ook J. CHARLIN, Acte de notoriété 

in Répertoire de droit de procédure civile, V°, Parijs, Dalloz, 2006, 14 en J. HERAIL, Acte de notoriété in 

Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2009, 8. 
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een derde toch geldig blijven, aangezien de derde te goeder trouw met een ‘héritier apparent’ 

heeft gehandeld.647  

372. Het beschermingsregime bij het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss spitst zich toe 

op handelingen gesteld door de schijnbare erfgenamen ten aanzien van derden (derde als 

ontvangende partij), en minder op handelingen vanwege de derden ten aanzien van de 

schijnbare erfgenamen (derde als agerende partij). Indien de ware erfgenamen hun 

erfrechtelijke aanspraken na het rechtskrachtig worden van het Einantwortungsbeschluss 

alsnog laten gelden middels de Erbschaftsklage (supra nr. 339), biedt § 824 ABGB 

bescherming aan derden te goeder trouw die in de tussentijd reeds nalatenschapsbestanddelen 

hebben verworven.648 De Legitimationswirkung heeft echter een bredere draawijdte dan de 

bewoordingen van § 824 BGB laten vermoeden en behelst beide zijden van de 

derdenbescherming. Zo vallen bijvoorbeeld ook derden die betalingen aan schijnbare 

erfgenamen uitvoeren onder het beschermingsregime.649  

373. Het beschermingsregime bij de Engelse grant of representation is anders gestructureerd 

dan bij de overige referentiecertificaten. De derdenbescherming bij de andere 

referentiecertificaten is uitgewerkt in één of twee wettelijke voorschriften. Daarentegen is de 

derdenwerking na herroeping van de grant (hierover supra nr. 206) niet gestoeld op één enkele 

bepaling, maar wordt deze beheerst door verscheidene voorschriften, voornamelijk uit de 

Administration of Estates Act, die elk een afzonderlijk aspect belichten en die samen een zeer 

complete derdenbescherming instellen.650 Zo specifieert Section 37 dat de overdracht van een 

nalatenschapsgoed aan een derde-verkrijger te goeder trouw ook na herroeping van de grant 

geldig blijft.651 Hetzelfde geldt krachtens Section 27 voor de betalingen aan en door de 

                                                 
647  P. MALAURIE, Les successions, les libéralités, Parijs, Defrénois, 2014, 148. 
648  § 824 in fine ABGB schrijft het volgende voor: “Ein dritter redlicher Besitzer ist für die in der Zwischenzeit 

erworbenen Erbstücke niemanden verantwortlich.” Zie hierover S. FERRARI en G.M. LIKAR-PEER, Erbrecht. 

Ein Handbuch für die Praxis, Wenen, Manz, 2007, 490-491. 
649  R. WELSER en B. ZÖCHLING-JUD, Grundriss des bürgerlichen Rechts II: Schuldrecht Allgemeiner Teil, 

Schuldrecht Besonderer Teil, Erbrecht, Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2015, 

660. Overigens kent het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss naast een algemene bepaling inzake de 

derdenwerking ook een specifiek voorschrift voor de deblokkering van banktegoeden. Zie § 179 AußStrG en 

supra nr. 102. 
650  Voor een overzicht, zie C.V. MARGRAVE-JONES, Mellows: The Law of Succession, Londen, Butterworths, 

1993, 314-316. 
651  Sec. 37, 1e lid Administration of Estates Act: “All conveyances of any interest in real or personal estate made 

to a purchaser either before or after the commencement of this Act by a person to whom probate or letters of 

administration have been granted are valid, notwithstanding any subsequent revocation or variation, either 
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voormalige personal representative.652 Ook uit deze bepalingen blijkt de aandacht voor de 

derde als agerende en als ontvangende partij. 

B. Bijzonder beschermingsregime 

374. In tegenstelling tot de overige referentiecertificaten, zijn de Belgische akte en het attest 

van erfopvolging geconceptualiseerd in het licht van een specifiek opzet, namelijk de wettelijke 

omkadering van de bevrijdende vrijgave van tegoeden (supra nr. 74). Ook de derdenwerking 

van de akte en het attest van erfopvolging is vanuit die doelstelling vormgegeven. Artikel 

1240bis, § 1, 1e lid BW bepaalt dat behoudens andersluidende bepalingen,653 een schuldenaar 

te goeder trouw bevrijdend tegoeden van de overledene vrijgeeft aan of op instructie van de 

personen aangewezen in een akte van erfopvolging.654 Aangezien de ‘théorie de l’apparance’ 

in de Belgische rechtsorde voor de wetswijziging van 2009 niet werd aanvaard (supra nr. 73), 

brengt de wettelijke verankering van het erfrechtcertificaat in België op dit punt veel 

ingrijpendere gevolgen teweeg dan in Frankrijk. Met name is de rechtsbescherming van en de 

rechtszekerheid voor derden te goeder trouw substantieel versterkt.  

375. Overeenkomstig de ontstaansgeschiedenis van artikel 1240bis BW, belicht de Belgische 

regeling de derdenbescherming uitsluitend vanuit het perspectief van de derde als schuldenaar 

van de erflater en derhalve als agerende partij. In een letterlijke lezing biedt artikel 1240bis BW 

                                                 
before or after the commencement of this Act, of the probate or administration.” BARLOW, KING en KING 

verduidelijken met betrekking tot het begrip ‘conveyance’ dat “a conveyance is widely defined in this context 

and includes almost all dealings with property”. Zie J.S. BARLOW, L.C. KING en A.G. KING, Wills, 

Administration and Taxation: A Practical Guide, Londen, Sweet & Maxwell, 1990, 199. Zie voor dit aspect 

ook sec. 204, 1e lid Law of Property Act 1925, dat bescherming verleent aan de purchaser zonder te vereisen 

dat deze te goeder trouw is: “An order of the court under any statutory or other jurisdiction shall not, as 

against a purchaser, be invalidated on the ground of want of jurisdiction, or of want of any concurrence, 

consent, notice, or service, whether the purchaser has notice of any such want or not.” 
652  Sec. 27 Administration of Estates Act: “(1) Every person making or permitting to be made any payment or 

disposition in good faith under a representation shall be indemnified and protected in so doing, 

notwithstanding any defect or circumstance whatsoever affecting the validity of the representation. (2) Where 

a representation is revoked, all payments and dispositions made in good faith to a personal representative 

under the representation before the revocation thereof are a valid discharge to the person making the same; 

and the personal representative who acted under the revoked representation may retain and reimburse 

himself in respect of any payments or dispositions made by him which the person to whom representation is 

afterwards granted might have properly made.” 
653  Zoals de notificatieprocedure voor fiscale en sociale schulden, zie supra nr. 279 en 320-321. 
654  De precieze tekst van artikel 1240bis, § 1, 1e lid BW luidt als volgt: “Behoudens andersluidende wettelijke 

bepalingen, geeft een schuldenaar te goeder trouw bevrijdend tegoeden van een overledene vrij, indien dit 

gebeurt aan of op instructie van de personen aangewezen in een attest van erfopvolging opgesteld door de 

ontvanger van het successiekantoor bevoegd voor de inlevering van de aangifte van nalatenschap van de 

overledene, of in een attest of in een akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris.” 
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geen bescherming aan de derde als ontvangende partij, die bijvoorbeeld erfgoederen van een 

schijnbare erfgenaam verwerft. Een en ander staat ook in verband met de plaats van artikel 

1240bis BW in het wetboek, met name in de afdeling over betaling (Hoofdstuk V Tenietgaan 

van de verbintenissen, Afdeling I Betaling). Het lijkt evenwel moeilijk te verantwoorden om 

een verhoogde rechtsbescherming voor de derden-schuldenaars van de overledene in te stellen, 

die op basis van artikel 1240bis BW bevrijdend kunnen betalen aan de personen aangeduid in 

de akte of het attest van erfopvolging, maar deze rechtsbescherming te ontzeggen aan 

bijvoorbeeld de derden-houders van de erfgoederen. Een wetgevend ingrijpen op dit vlak is dan 

ook aanbevolen.  

376. In afwachting van een wetswijziging lijkt het aangewezen om aan de rechtsgevolgen 

van de akte en het attest van erfopvolging een brede invulling te verlenen vanuit het oogpunt 

van de derdenbescherming. Waar de tekst van artikel 1240bis BW zou toelaten om de 

derdenbescherming toe te passen op alle betalingen te goeder trouw – ook deze buiten een 

bancaire context –, biedt deze bepaling onvoldoende juridisch houvast voor de bescherming 

van de derde als ontvangende partij. Het is aan de rechtspraak en de rechtspraktijk om hier naar 

analogie een voldoende derdenbescherming uit te werken.655 

§2. Beschermde personen 

A. Derden  

377. Het beschermingsregime van het erfrechtcertificaat geldt in alle referentiestelsels in de 

eerste plaats ten gunste van derden. Om die reden wordt naar deze thematiek ook verwezen met 

de term ‘derdenwerking’. 

B. Houders van het erfrechtcertificaat 

378. Het is niet denkbeeldig dat een persoon ervan overtuigd is dat hij erfgenaam of 

beheerder is en te goeder trouw een erfrechtcertificaat aanvraagt, maar dat er na enige tijd 

iemand anders opduikt die zijn erfaanspraken inperkt of zelfs uitsluit. In sommige stelsels wordt 

het beschermingsregime daarom uitgebreid tot de houder van het erfrechtcertificaat. Bij de 

referentiestelsels is dit enkel het geval bij de grant of representation uit Engeland en Wales, 

                                                 
655  Zie uitgebreid E. GOOSSENS, "Pleidooi voor de veralgemeende invoering van de Europese erfrechtverklaring 

in het Belgisch recht", NFM 2013, 205-207. 
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waar het beschermingsregime ook de schijnbare personal representatives omvat. Eenieder die 

handelingen stelt of goederen verkrijgt op basis van de grant wordt beschermd en bevrijd, zowel 

derden als de personal representative zelf.656 Indien de grant nadien zou worden herroepen 

(supra nr. 206), blijven derden en de voormalige personal representative beschermd met 

betrekking tot de handelingen die zij vóór de herroeping op basis van de grant hadden gesteld, 

voor zover zij hierbij te goeder trouw waren (infra nr. 389).657  

379. Daarentegen beperkt het specifieke beschermingsregime zich bij de Franse acte de 

notoriété, het Duitse Erbschein, het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss en de Belgische 

akte en het attest van erfopvolging tot derden. Artikel 730-4 CC is duidelijk geformuleerd 

vanuit het perspectief van de derde die vertrouwt op de inhoud van de acte de notoriété (supra 

nr. 371). Ook de öffentlicher Glaube van het Erbschein werkt krachtens de §§ 2366-2367 BGB 

louter in het voordeel van de derde; de schijnerfgenaam wordt hierdoor niet beschermd (supra 

nr. 370).658 Evenzo kent voor het Einantwortungsbeschluss § 824 ABGB expliciet enkel 

bescherming toe aan derden (supra nr. 372). Ten slotte voorziet artikel 1240bis, § 1 BW alleen 

in de bevrijding van derden die tegoeden van de erflater vrijgeven aan de personen vermeld in 

de akte of het attest van erfopvolging, en niet van de schijnbare erfgenamen (supra nr. 374).  

380. Wanneer derhalve zou blijken dat de derde op basis van het erfrechtcertificaat slechts 

gehandeld heeft met een schijnbare erfgenaam en later de werkelijke erfgenaam opduikt, kan 

de werkelijke erfgenaam in principe geen vordering instellen tegen de derde te goeder trouw, 

maar wel tegen de schijnerfgenaam.659 De schijnerfgenaam kan immers niet genieten van het 

                                                 
656  J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and 

Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 454 e.v. Zie ook M. GORÉ, L'administration des successions en 

droit international privé français, Parijs, Economica, 1994, 30 en C.V. MARGRAVE-JONES, Mellows: The 

Law of Succession, Londen, Butterworths, 1993, 250. 
657  Zie hierover R. KERRIDGE, Parry and Kerridge: The Law of Succession, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 

468-471. Cf. P. SCHROER, Europäischer Erbschein. Mit rechtsvergleichender Darstellung, Frankfurt am 

Main, Peter Lang, 2010, 76. 
658  In die zin S. HERZOG, "§ 2366", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier 

- de Gruyter, 2010, nr. 29. 
659  Bij het Duitse Erbschein wordt een uitzondering gemaakt voor het geval waarin de schijnerfgenaam ten 

kosteloze titel heeft beschikt over het nalatenschapsgoed. In dat geval zal de werkelijke erfgenaam ten 

aanzien van de derde te goeder trouw toch aanspraken kunnen laten gelden op basis van § 816, 1e lid BGB 

(“Trifft ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand eine Verfügung, die dem Berechtigten gegenüber 

wirksam ist, so ist er dem Berechtigten zur Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten verpflichtet. 

Erfolgt die Verfügung unentgeltlich, so trifft die gleiche Verpflichtung denjenigen, welcher auf Grund der 

Verfügung unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt.”). Zie A. FRIESER, Kompaktkommentar Erbrecht, 
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beschermingsregime. Indien het erfrechtcertificaat daarnaast echter een algemeen vermoeden 

van juistheid instelt – zoals bij de acte de notoriété, het Erbschein en het 

Einantwortungsbeschluss het geval is660 – kan de schijnbare erfgenaam zich wel nog steeds 

beroepen op dit algemene vermoeden, dat een bescherming van de houders van de 

erfrechtcertificaten niet uitsluit (supra nr. 344).661 Evenwel is dit vermoeden van juistheid 

weerlegbaar, terwijl de specifieke derdenbescherming enkel wordt begrensd door de goede 

trouw-vereiste (infra nr. 385 e.v.). De schijnbare erfgenaam is derhalve minder goed beschermd 

dan de derde: een werkelijke erfgenaam kan immers ageren tegenover een schijnerfgenaam van 

zodra hij zijn erfaanspraken aantoont en daardoor het vermoeden van juistheid weerlegt 

(hierover supra nr. 343), terwijl hij enkel kan ageren tegen een derde indien hij diens kwade 

trouw kan bewijzen. Dit is niet onlogisch. Indien de schijnbare erfgenaam dezelfde bescherming 

zou genieten als derden, zou de werkelijke erfgenaam na afgifte van het erfrechtcertificaat zijn 

aanspraken nagenoeg tegenover niemand kunnen laten gelden, indien de schijnbare erfgenaam 

en derden te goeder trouw waren. 

C. Andere rechthebbenden in de erfopvolging 

381. Tot slot kan men zich afvragen of ook andere rechthebbenden in de erfopvolging van 

het beschermingsregime van het erfrechtcertificaat kunnen genieten. De hypothese is de 

volgende. Een erfgenaam verkoopt een bepaald erfgoed dat aan hem werd toebedeeld aan een 

andere erfgenaam. Nadien duikt nog een andere erfgenaam op, waardoor de erfaanspraken van 

de overige erfgenamen worden beperkt en het verkochte goed niet meer tot het erfdeel van de 

erfgenaam-verkoper blijkt te behoren. Kan de erfgenaam-verkrijger van het erfgoed zich 

tegenover de werkelijke erfgenaam beroepen op het erfrechtcertificaat? De relevantie van deze 

vraag bestaat erin dat de erfgenaam-verkrijger in het laatste geval het verkregen goed slechts 

                                                 
Neuwied, Luchterhand, 2007, 991-992, nr. 8 en S. HERZOG, "§ 2366", J. von Staudingers Kommentar zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2010, nr. 34. 
660  De Belgische akte en het attest van erfopvolging zijn niet bekleed met een algemeen vermoeden van juistheid 

(supra nr. 332), waardoor de schijnerfgenaam zich er niet op kan beroepen. Een dergelijke idee blijkt wel 

latent uit de derdenwerking van artikel 1240bis, § 1 BW, maar deze bepaling biedt geen voldoende grond om 

naar analogie ook de schijnerfgenamen te beschermen. 
661  Zo kan het Richtigkeitsvermutung van § 2365 BGB – in tegenstelling tot de derdenbescherming van de §§ 

2366-2367 BGB (supra nr. 370 en 379) – zowel ten voordele als ten nadele van een erfgenaam werken. Zie 

e.g. W. BURANDT en D. ROJAHN, Erbrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2014, 1036. Bij de acte de notoriété 

is het algemeen vermoeden van juistheid zelfs geformuleerd vanuit het perspectief van de schijnbare 

erfgenaam die zich op de akte beroept. Zie de bewoordingen van artikel 730-3, 2e lid CC. In deze zin ook M. 

DAGOT, "De la preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1221, nr. 42. 
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moet teruggeven indien zijn kwade trouw wordt aangetoond, terwijl het in het andere geval 

volstaat dat de erfaanspraken van de werkelijke erfgenaam worden bewezen (supra nr. 343). 

382. Althans bij het Duitse Erbschein lijken de bewoordingen van § 2366-2367 BGB een 

bescherming van de erfgenaam-verkrijger op het eerste gezicht niet uit te sluiten. Zo verwijst  

§ 2366 BGB niet uitdrukkelijk naar derden, maar spreekt deze bepaling ruim van ‘jemand’ die 

een nalatenschapsgoed verwerft van een persoon die in het Erbschein als erfgenaam wordt 

benoemd (supra nr. 370). De Duitse literatuur zwijgt over deze hypothese. Evenwel lijkt de 

ratio van het erfrechtcertificaat zich tegen een dergelijke interpretatie te verzetten. De wetgever 

heeft immers in mechanismen voorzien die moeten verzekeren dat alle rechthebbenden worden 

geconsulteerd bij het opstellen van het Erbschein (supra nr. 185, 190 en 194). Alle betrokken 

erfgenamen kunnen derhalve de inhoud van het Erbschein mee bepalen en genieten van 

dezelfde rechtspositie. Het zou dan ook een onverantwoord verschil in behandeling creëren 

indien de ene erfgenaam het erfrechtcertificaat tegen een andere erfgenaam zou mogen 

tegenwerpen. Deze interpretatie wordt bevestigd door het feit dat erfgenamen die handelen met 

een testamentuitvoerder op basis van een Testamentsvollstreckerzeugnis ook niet van het 

beschermingsregime mogen genieten: de öffentlicher Glaube van het 

Testamentsvollstreckerzeugnis geldt enkel ten voordele van derden.662 Ook hier speelt het 

beschermingsregime niet in de onderlinge verhouding tussen de rechthebbenden in de 

nalatenschap. 

383. Bij de Franse acte de notoriété, het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss en de 

Belgische akte en het attest van erfopvolging sluit de formulering van de desbetreffende 

wetsbepalingen een bescherming van de erfgenaam-verkrijger uit.663 Ook bij de Engelse grant 

of representation stelt de vraag naar de beschermingswerking van het erfrechtcertificaat tussen 

personal representatives onderling zich niet. Tijdens de administration-fase is een verkoop van 

een erfgoed aan een personal representative in het kader van de vereffening niet toegelaten.664 

                                                 
662  J. MAYER, "§ 2368", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 49 en S. 

HERZOG, "§ 2368", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de 

Gruyter, 2010, nr. 26. 
663  Cf. voor de acte de notoriété de vermelding van ‘tiers détenteurs’ in artikel 730-4 CC; voor het 

Einantwortungsbeschluss van een ‘dritter redlicher Besitzer’ in § 824 ABGB; en voor de akte en het attest 

van erfopvolging van ‘een schuldenaar’ in artikel 1240bis, § 1 BW. 
664  J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and 

Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 934. 
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Indien een van de personal representatives ook erfgenaam is, is het wel mogelijk dat in de fase 

van de verdeling een erfgoed aan hem wordt toebedeeld, maar op dat moment is de 

administration reeds achter de rug (supra nr. 115). Aangezien de grant enkel een rol vervult 

tijdens de administration-fase, is deze problematiek bij een analyse van de rechtsgevolgen van 

de grant derhalve niet aan de orde.  

§3. Beperkingen 

A. Inhoud van het erfrechtcertificaat 

384. Het spreekt voor zich dat het beschermingsregime zich enkel uitstrekt tot de gegevens 

die in het erfrechtcertificaat zijn vermeld. Wanneer de derde handelt op een manier die niet 

door het erfrechtcertificaat wordt ondersteund en bijvoorbeeld goederen overdraagt aan een 

persoon die deze krachtens het erfrechtcertificaat niet mocht ontvangen, wordt hij niet bevrijd. 

De inhoud van het erfrechtcertificaat begrenst derhalve ook het beschermingsregime. Bij het 

Duitse Erbschein is dit principe uitdrukkelijk ingeschreven in de wet. § 2366 BGB bepaalt dat 

de derdenbescherming slechts reikt tot de grenzen van het Richtigkeitsvermutung van § 2365 

BGB.665 Dit impliceert dat de öffentlicher Glaube enkel betrekking heeft op het gegeven dat de 

in het Erbschein aangewezen persoon erfgenaam is en dat op zijn erfrecht geen andere 

beperkingen bestaan dan deze gespecifieerd in het Erbschein.666 Zo deelt bijvoorbeeld de vraag 

of een bepaald goed ook daadwerkelijk tot de nalatenschap behoort, niet in de öffentlicher 

Glaube van het Erbschein.667 Ook de wetgeving inzake de Franse acte de notoriété vermeldt 

zijdelings dat de inhoud van het erfrechtcertificaat tevens de grens vormt van het 

beschermingsregime. Met name preciseert artikel 730-4 CC dat een erfgenaam slechts wordt 

geacht over tegoeden te kunnen beschikken volgens de verhouding vermeld in de akte (supra 

nr. 263).  

                                                 
665  Zie de zinsnede “soweit die Vermutung des § 2365 reicht” in § 2366 BGB (supra nr. 370). Zie ook G.H. 

RAISER, "Abschnitt 8. Erbschein" in DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ERBRECHTSKUNDE (ed.), Deutscher 

Erbrechtskommentar, Keulen, Carl Heymanns Verlag, 2003, 1388, nr. 2. 
666  J. MAYER, "§ 2366", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 4. 
667  W. BURANDT en D. ROJAHN, Erbrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2014, 1038. 
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B. Goede trouw 

1. Invulling van de goede trouw-vereiste 

385. Het beschermingsregime van het erfrechtcertificaat geldt in alle referentiestelsels slechts 

voor zover men zich te goeder trouw op het erfrechtcertificaat beroept. De goede trouw-vereiste 

wordt doorheen de verschillende referentiestelsels evenwel anders ingevuld.  

386. Bij de Belgische akte en het attest van erfopvolging kan zowel de daadwerkelijke kennis 

van de onjuistheid van het erfrechtcertificaat als een schending van de zorgvuldigheidsplicht 

leiden tot de kwade trouw van de derde. Artikel 1240bis, § 1 BW biedt geen bijkomende 

precisering van de goede trouw-vereiste, waardoor deze overeenkomstig het gemeen recht 

wordt ingevuld.668 Aldus is een schuldenaar die zich beroept op de akte en het attest van 

erfopvolging bevrijd, tenzij hij weet of had moeten weten dat de inhoud van het 

erfrechtcertificaat niet overeenstemt met de juridische werkelijkheid. 

387. Daarentegen resulteert bij het Duitse Erbschein, het Oostenrijkse 

Einantwortungsbeschluss en de Franse acte de notoriété enkel de daadwerkelijke kennis van de 

derde van het foutief karakter van het erfrechtcertificaat in zijn kwade trouw. Dat de derde door 

zijn eigen nalatigheid niet op de hoogte is van de onjuistheid, brengt zijn goede trouw niet in 

het gedrang.669 Naar Duits recht preciseert § 2366 BGB dat niet alleen de kennis van de 

eigenlijke onjuistheid, maar ook de kennis dat het gerecht de teruggave van het Erbschein heeft 

bevolen conform § 2361 BGB (supra nr. 203) geldt als kwade trouw.670 Voor de overige 

                                                 
668  Cf. artikel 1240bis, § 1 BW: “Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, geeft een schuldenaar te 

goeder trouw bevrijdend tegoeden van een overledene vrij, indien dit gebeurt aan of op instructie van de 

personen aangewezen in een attest van erfopvolging opgesteld door de ontvanger van het successiekantoor 

bevoegd voor de inlevering van de aangifte van nalatenschap van de overledene, of in een attest of in een 

akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris.” Voor de gemeenrechtelijke invulling van de goede 

trouw-vereiste (in de zin van de zogenaamde ‘subjectieve goede trouw’), zie onder meer A. LENAERTS, Fraus 

omnia corrumpit in het privaatrecht, Brugge, die Keure, 2013, 42; S. STIJNS, Verbintenissenrecht 1, Brugge, 

Die Keure, 2005, 53, voetnoot 66; A. VAN OEVELEN, "De zgn. 'subjectieve' goede trouw in het Belgische 

materiële privaatrecht", TPR 1990, 1096. 
669  Voor het Erbschein: S. HERZOG, "§ 2366", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 

Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2010, nr. 10 en D. LEIPOLD, Erbrecht, Tubingen, Mohr Siebeck, 2014, 270. Voor 

het Einantwortungsbeschluss: B. ECCHER, Bürgerliches Recht, Band VI: Erbrecht, Wenen, Springer Verlag, 

2010, 111 en R. WELSER en B. ZÖCHLING-JUD, Grundriss des bürgerlichen Rechts II: Schuldrecht 

Allgemeiner Teil, Schuldrecht Besonderer Teil, Erbrecht, Wenen, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchhandlung, 2015, 660. Voor de acte de notoriété: J. PICARD, "L'acte de notoriété preuve de 

la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1309, nr. 43. 
670  § 2366 BGB: “Erwirbt jemand von demjenigen, welcher in einem Erbschein als Erbe bezeichnet ist, durch 

Rechtsgeschäft einen Erbschaftsgegenstand, ein Recht an einem solchen Gegenstand oder die Befreiung von 
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referentiecertificaten geldt naar analogie hetzelfde; indien de derde ervan op de hoogte is dat 

het erfrechtcertificaat gecontesteerd is, kan dit worden gelijkgesteld met een kennis van de 

onjuistheid.671  

388. Voor de acte de notoriété is deze invulling van de goede trouw opvallend, omdat 

volgens het Franse gemene recht een schending van de zorgvuldigheidsplicht in sommige 

gevallen wel tot kwade trouw kan leiden.672 Evenwel sanctioneert artikel 730-5 CC enkel 

diegene die zich ‘bewust en ter kwader trouw’ (‘sciemment et de mauvaise foi’) op een foutieve 

acte de notoriété beroept, waardoor een verhoogde drempel voor de kwade trouw wordt 

ingesteld.673 Een en ander kan worden verklaard doordat de wetgever een beroep te kwader 

trouw op een onjuiste acte de notoriété heeft verbonden met de sanctie van heling (infra nr. 

391). De formulering ‘bewust en te kwader trouw’ stemt overeen met de invulling van het 

intentioneel element bij heling (artikel 778 CC).674 

389. Bij de grant of representation uit Engeland en Wales ten slotte wordt geen eenvormige 

vereiste van goede trouw gehanteerd. De derdenbescherming van de grant wordt geregeld door 

verschillende voorschriften, die elk afzonderlijk een goede trouw-vereiste instellen. Zo vloeit 

de goede trouw-vereiste in het kader van Section 37 Administration of Estates Act, die 

bescherming biedt aan derden die nalatenschapsgoederen hebben verkregen op basis van een 

grant (supra nr. 373), voort uit Section 55, 1e lid, onder xviii), die deze incorporeert in de 

definitie zelf van een ‘purchaser’ in de zin van de Act.675 Voor betalingen door en aan de 

                                                 
einem zur Erbschaft gehörenden Recht, so gilt zu seinen Gunsten der Inhalt des Erbscheins, soweit die 

Vermutung des § 2365 reicht, als richtig, es sei denn, dass er die Unrichtigkeit kennt oder weiß, dass das 

Nachlassgericht die Rückgabe des Erbscheins wegen Unrichtigkeit verlangt hat.” 
671  Zie bijvoorbeeld in het kader van de Belgische akte en het attest van erfopvolging MAYEUR, die stelt dat er 

geen sprake is van goede trouw “[…] si – lors de son paiement – il est informé de l’incertitude, de la 

contestation ou du changement de la dévolution successorale indiquée dans le document qui lui est produit”. 

A. MAYEUR, "Succession - Libérations des avoirs et comptes du défunt - Principes - Exceptions en faveur du 

conjoint ou cohabitant légal survivant - Nouveaux articles 1240bis et 1240ter dans le Code civil - 

Modification des articles 95 et 97 du Code des droits de succession", Droits de succession 2009, afl. 8, 3.  
672  Cass. Fr. 24 maart 1981, JCP 1982, 19746, noot LE GUIDEC en A. BENABENT, Droit des obligations, Parijs, 

Montchrestien - Lextenso éditions, 2012, 363-364. 
673  Zie artikel 730-5 CC: “Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, 

encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.” 
674  J.-F. PILLEBOUT, Fasc. 10: Successions - Des preuves de la qualité d'héritier - Acte de notoriété in 

Jurisclasseur Civil Code, Parijs, Lexisnexis, 2015, nr. 137. Zie ook A. SERIAUX, Fasc. unique: Successions 

– L'option de l'héritier – Dispositions générales in Jurisclasseur Civil Code, Parijs, Lexisnexis, 2014, nr. 50 

e.v. 
675  Sec. 55, 1e lid, onder xviii) Administration of Estates Act luidt als volgt: ““Purchaser” means a lessee, 

mortgagee or other person who in good faith acquires an interest in property for valuable consideration, 
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personal representative is de goede trouw-vereiste dan weer vervat in Section 27 

Administration of Estates Act.676 De concrete invulling van deze ‘good faith’ wordt overgelaten 

aan de rechtspraak.677   

2. Sancties  

390. De voornaamste sanctie voor de kwade trouw van derden is vanzelfsprekend dat het 

beschermingsregime niet van toepassing is. Derhalve kan indien er nadien nog een andere 

erfgenaam opduikt, deze de derde aanspreken tot teruggave van de verworven goederen, of 

(opnieuw) tot betaling van de schuld aan de erflater. Daarnaast staan bij de nationale 

referentiecertificaten ook de gemeenrechtelijke sancties, zoals schadevergoeding, open voor de 

benadeelde erfgenamen.  

391. Verder heeft de Franse wetgever in een specifieke sanctie voorzien voor personen die 

zich bewust en te kwader trouw op een foutieve acte de notoriété beroepen. Onverminderd een 

eventuele schadevergoeding, riskeren zij bij toepassing van artikel 730-5 CC de zware straffen 

voor heling van erfgoederen op te lopen.678 Erfgenamen die zich schuldig hebben gemaakt aan 

heling worden niet alleen geacht de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard, maar verliezen 

ook elke aanspraak op de geheelde goederen (artikel 778 CC). Hoewel artikel 730-5 CC in 

algemene termen is opgesteld en dus iedereen viseert die zich bewust en te kwader trouw op de 

acte de notoriété wil beroepen, is deze sanctie in feite alleen pertinent voor de daadwerkelijke 

erfgenamen. De sancties van heling zijn immers niet van toepassing op iemand die zich valselijk 

                                                 
also an intending purchaser and “valuable consideration” includes marriage, but does not include a nominal 

consideration in money.” 
676  Sec. 27 Administration of Estates Act: “(1) Every person making or permitting to be made any payment or 

disposition in good faith under a representation shall be indemnified and protected in so doing, 

notwithstanding any defect or circumstance whatsoever affecting the validity of the representation. (2) Where 

a representation is revoked, all payments and dispositions made in good faith to a personal representative 

under the representation before the revocation thereof are a valid discharge to the person making the same; 

and the personal representative who acted under the revoked representation may retain and reimburse 

himself in respect of any payments or dispositions made by him which the person to whom representation is 

afterwards granted might have properly made.” 
677  Zie voor toepassingen J.G. ROSS MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, 

Administrators and Probate, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 454-458. 
678  Artikel 730-5 CC: “Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt 

les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.” Zie hierover uitgebreid 

C. JUBAULT, Droit civil - Les successions, les libéralités, Parijs, Montchrestien, 2010, 136-137. 
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de hoedanigheid van erfgenaam heeft aangemeten, noch op derden.679 In dergelijke gevallen 

zal men zijn toevlucht moeten nemen tot schadevergoeding. De sanctie van heling zorgt aldus 

voor een responsabilisering van de erfgenamen.680 

392. Een dergelijke responsabilisering wordt in het Duitse recht ook bereikt door het feit dat 

alle erfgenamen een aantal zaken onder ede moeten verklaren vooraleer het gerecht tot de 

afgifte van een Erbschein overgaat (supra nr. 190). Een valse verklaring onder ede kan 

strafrechtelijk worden gesanctioneerd.681 Aldus wordt een beroep te kwader trouw door een 

schijnerfgenaam op een foutief Erbschein reeds in een vroegere fase opgevangen. Evenwel is 

deze sanctie wederom niet van toepassing op derden, waardoor men ook hier moet terugvallen 

op de gemeenrechtelijke sancties. 

§4. Comparatief besluit 

A. Invulling van het beschermingsregime 

393. Bij alle nationale referentiecertificaten is het beschermingsregime opgebouwd vanuit 

dezelfde kernidee: een derde die te goeder trouw handelt op basis van de informatie in het 

erfrechtcertificaat is bevrijd, zelfs als die informatie nadien onjuist blijkt te zijn (supra nr. 368). 

Die grondgedachte is doorheen de referentiestelsels op verschillende wijze ingevuld. 

394. Een eerste verschilpunt betreft de keuze voor een algemeen dan wel een bijzonder 

beschermingsregime. Het merendeel van de referentiecertificaten stellen een algemeen 

beschermingsregime in, waarbij een derde die handelt op basis van het erfrechtcertificaat 

beschermd is, zonder referentie aan een welbepaalde feitenconstellatie. Dit is het geval bij het 

Duitse Erbschein (supra nr. 370), de Franse acte de notoriété (supra nr. 371), het Oostenrijkse 

Einantwortunsgbeschluss (supra nr. 372) en de grant of representation uit Engeland en Wales 

(supra nr. 373). Met betrekking tot de grant moet wel worden genuanceerd dat het 

beschermingsregime niet gestoeld is op één of twee algemene bepalingen, maar wel op 

                                                 
679  Cf. M. DAGOT, "De la preuve de la qualité d'héritier", JCP N 2002, art. 1221, nr. 46 en J.-F. PILLEBOUT, Fasc. 

10: Successions - Des preuves de la qualité d'héritier - Acte de notoriété in Jurisclasseur Civil Code, Parijs, 

Lexisnexis, 2015, nr. 138. 
680  J. CHARLIN, Acte de notoriété in Répertoire de droit de procédure civile, V°, Parijs, Dalloz, 2006, 14. 
681  Zie § 156 Strafgesetzbuch, dat een ‘Falsche Versicherung an Eides Statt’ als volgt bestraft: “Wer vor einer 

zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt 

oder unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 

oder mit Geldstrafe bestraft.” 
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verscheide specifieke voorschriften, die samen evenwel een zeer compleet beschermingsregime 

instellen. Om die reden wordt het regime van de grant hier getypeerd als een algemeen 

beschermingsregime. Daarentegen kennen de Belgische akte en het attest van erfopvolging om 

historische redenen een bijzonder beschermingsregime dat is gericht op een specifieke 

hypothese, namelijk de bevrijdende vrijgave van tegoeden door financiële instellingen (supra 

nr. 374-375).  

395. Een tweede verschilpunt heeft betrekking op de hoedanigheid van de partij die zich op 

het erfrechtcertificaat beroept. Geldt het beschermingsregime van het erfrechtcertificaat enkel 

wanneer de derde optreedt als ontvangende partij (schuldeiser), als agerende partij 

(schuldenaar), of in beide gevallen? Het Duitse Erbschein voorziet als enige 

referentiecertificaat uitdrukkelijk, in algemene termen en op evenredige wijze in een 

bescherming ten voordele van de derde als schuldeiser en als schuldenaar. De meerderheid van 

de overige referentiecertificaten leiden evenwel tot hetzelfde resultaat. De diverse voorschriften 

inzake het beschermingsregime bij de grant of representation uit Engeland en Wales viseren 

zowel handelingen vanwege de derde-schuldeiser als de derde-schuldenaar. Bij de Franse acte 

de notoriété kent de wet enkel uitdrukkelijk bescherming toe aan een derde-schuldenaar, maar 

er wordt algemeen aangenomen dat deze bescherming ook geldt voor een derde-schuldeiser. 

Bij het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss geldt het omgekeerde: de focus ligt op de 

bescherming van de derde-schuldeiser, maar impliciet omvat deze ook de derde-schuldenaar. 

Enkel de Belgische akte en het attest van erfopvolging bieden enkel bescherming aan de derde-

schuldenaar die tegoeden van de erflater vrijgeeft. Deze eigenheid wordt verklaard door de 

specifieke invalshoek van het bijzonder beschermingsregime. 

B. Quasi-exclusieve focus op de bescherming van derden 

396. Het uitgangspunt van het beschermingsregime was bij alle nationale 

referentiecertificaten de bescherming van derden (supra nr. 377). Uit het onderzoek is gebleken 

dat het beschermingsregime bij de verschillende referentiecertificaten bovendien bijna 

exclusief voor derden geldt. Enkel bij de grant of representation kan naast derden ook de 

personal representative zelf zich beroepen op het beschermingsregime van de grant (supra nr. 

378). Alle andere referentiecertificaten – het Duitse Erbschein, de Franse acte de notoriété, het 

Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss en de Belgische akte en het attest van erfopvolging – 
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bieden enkel bescherming aan derden. Houders van het erfrechtcertificaat en de overige 

rechthebbenden in de nalatenschap zijn derhalve uitgesloten van het beschermingsregime 

(supra nr. 379-383).  

C. Beperkingen 

397. In de eerste plaats wordt het beschermingsregime van de referentiecertificaten begrensd 

door de eigenlijke inhoud van het erfrechtcertificaat. Enkel derden die handelen op basis van 

de gegevens in het erfrechtcertificaat zijn bevrijd. Bij het Duitse Erbschein en de Franse acte 

de notoriété blijkt dit uit de wet, bij de overige referentiecertificaten is deze beperking impliciet 

begrepen in het beschermingsregime (supra nr. 384).  

398. In de tweede plaats vormt ook de goede trouw van de derde een belangrijke beperking 

op de uitwerking van het beschermingsregime. Bij het Duitse Erbschein, de Franse acte de 

notoriété en het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss kan enkel de daadwerkelijke kennis van 

de derde over de foutieve inhoud van het erfrechtcertificaat leiden tot zijn kwade trouw (supra 

nr. 387). Het Belgische recht is strenger en brengt ook de zorgvuldigheidsplicht in rekening. 

De derde is hier niet enkel te kwader trouw indien hij weet dat de inhoud van de akte of het 

attest van erfopvolging niet overeenstemmen met de juridische werkelijkheid, maar ook indien 

hij dat had moeten weten (supra nr. 386). Bij de grant of representation uit Engeland en Wales 

is er geen sprake van een overkoepelende goede trouw-vereiste, maar wordt de concrete 

invulling van de goede trouw overgelaten aan de rechtspraktijk (supra nr. 389). 

AFDELING II. EUROPESE ERFRECHTVERKLARING 

§1. Algemeen beschermingsregime 

399. Zoals het merendeel van de nationale referentiecertificaten stelt ook de Europese 

erfrechtverklaring een algemene derdenbescherming in, onafhankelijk van een concrete situatie 

(supra nr. 394). Artikel 69, 3e lid Erfrechtverordening viseert de hypothese waarin een derde 

een betaling verricht of een goed overdraagt aan een persoon die krachtens de Europese 

erfrechtverklaring bevoegd is om deze te ontvangen.682 Artikel 69, 4e lid vormt het spiegelbeeld 

                                                 
682  Artikel 69, 3e lid Erfrechtverordening: “Eenieder die, handelend op grond van de in de erfrechtverklaring 

geattesteerde informatie, betalingen verricht of een goed overdraagt aan een persoon die in de 

erfrechtverklaring wordt genoemd als bevoegd om betalingen of goederen in ontvangst te nemen, wordt 

geacht een transactie te hebben verricht met een persoon die bevoegd is betalingen of goederen te ontvangen, 
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van deze bepaling en handelt over de overdracht van een nalatenschapsgoed aan een derde door 

een conform de erfrechtverklaring bevoegde persoon.683 In het eerste geval is de derde derhalve 

de agerende partij (schuldenaar), in het tweede geval de ontvangende partij (schuldeiser). Hier 

blijkt de invloed van het Duitse Erbschein, dat als enige referentiecertificaat de handelingen 

door en aan een derde ook afzonderlijk en op evenredige wijze regelt (supra nr. 370).  

400. Vanuit de rechtsleer is kritiek gekomen op de formulering van artikel 69, 3e lid, die als 

te eng wordt ervaren, zeker in vergelijking met de draagwijdte van het beschermingsregime bij 

het Duitse Erbschein. Met name de verwijzing naar betalingen en de overdracht van goederen 

wordt te beperkt geacht, omdat zo niet alle schuldenaren van de erflater van het 

beschermingsregime kunnen genieten, maar slechts diegenen die hun schuld voldoen door 

betaling of overdracht van een goed.684 Bijvoorbeeld de schuldenaren die hun schuld inlossen 

door schuldvergelijking, zouden volgens een letterlijke interpretatie van artikel 69, 3e lid buiten 

het beschermingsregime vallen. Het was evenwel niet de bedoeling van de Europese wetgever 

om op dit vlak een onderscheid in te stellen. Er dient dan ook naar Duits voorbeeld te worden 

gepleit voor een ruime invulling van artikel 69, 3e lid, zodat alle prestaties van derden op grond 

van de erfrechtverklaring beschermd worden.685 

                                                 
tenzij hij weet, of door grove nalatigheid niet weet, dat de inhoud van de erfrechtverklaring niet met de 

werkelijkheid overeenstemt.” 
683  Artikel 69, 4e lid Erfrechtverordening: “Indien degene die in de erfrechtverklaring wordt genoemd als 

bevoegd om over goederen uit de nalatenschap te beschikken, deze goederen aan een ander overdraagt, dan 

wordt laatstgenoemde, handelend op grond van de in de verklaring geattesteerde informatie, geacht een 

rechtshandeling te hebben verricht met een persoon die bevoegd is om over de betrokken goederen te 

beschikken, tenzij hij weet, of door grove nalatigheid niet weet, dat de inhoud van de erfrechtverklaring niet 

met de werkelijkheid overeenstemt.” 
684  C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 217; A. 

DUTTA, "Art. 69 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 12-

15; J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das 

Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 778 en D. LÜBCKE, Das neue europäische Internationale 

Nachlassverfahrensrecht, Baden-Baden, Nomos, 2011, 538. 
685  Zie ook J. SCHMIDT, "Der Erbnachweis in Deutschland ab 2015: Erbschein vs. Europäisches 

Nachlasszeugnis", ZEV 2014, 392. 
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§2. Beschermde personen 

A. Derden 

401. Het beschermingsregime van de Europese erfrechtverklaring geldt in de eerste plaats 

voor derden. De rechtsleer beschouwt artikel 69, 3e en 4e lid Erfrechtverordening dan ook 

nagenoeg uitsluitend vanuit het perspectief van de derdenwerking.686  

B. Houders van het erfrechtcertificaat 

402. Naar analogie met de nationale referentiecertificaten rijst de vraag of naast derden ook 

de houder van de Europese erfrechtverklaring van het beschermingsregime kan genieten, als 

schijnerfgenaam tegenover de werkelijke erfgenaam (supra nr. 378). De bewoordingen van 

artikel 69, 3e en 4e lid Erfrechtverordening laten een bescherming van de houders van het 

erfrechtcertificaat niet toe. Deze bepalingen viseren immers uitsluitend handelingen gesteld 

tegenover personen genoemd in de Europese erfrechtverklaring, en niet door personen genoemd 

in de erfrechtverklaring. Derhalve is enkel de persoon die handelt met een schijnerfgenaam 

beschermd, en niet de schijnerfgenaam zelf. Naar analogie met de nationale 

referentiecertificaten (supra nr. 380), kan de schijnerfgenaam zich wel nog beroepen op het 

algemene vermoeden van juistheid van artikel 69, 2e lid Erfrechtverordening (supra nr. 360). 

Het vermoeden van juistheid van artikel 69, 2e lid is evenwel weerlegbaar, terwijl het 

beschermingsregime van artikel 69, 3e-4e lid enkel wordt begrensd door de goede trouw-

vereiste (infra nr. 411 e.v.). 

C. Andere rechthebbenden in de erfopvolging 

403. Tot slot kan men zich afvragen of het beschermingsregime van artikel 69, 3e en 4e lid 

Erfrechtverordening tevens kan gelden ten voordele van andere rechthebbenden in de 

nalatenschap, met name wanneer een erfgenaam een nalatenschapsgoed heeft verkregen 

vanwege een schijnerfgenaam genoemd in de Europese erfrechtverklaring, en de 

erfrechtverklaring wil inroepen tegen de werkelijke erfgenaam (supra nr. 381). De 

                                                 
686  E.g. A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 793-800; B. REINHARTZ, "Certificat successoral 

européen" in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY en B. REINHARTZ 

(eds.), Commentaire du règlement européen sur les successions, Parijs, Dalloz, 2015, 254-255 en M. 

SCHAUER, "Europäisches Nachlasszeugnis" in M. SCHAUER en E. SCHEUBA (eds.), Europäische 

Erbrechtsverordnung, Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchandlung, 2012, 93-94. 
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bewoordingen van artikel 69, 3e en 4e lid Erfrechtverordening lijken een ruime toepassing van 

het beschermingsregime in dit verband niet uit te sluiten. Deze bepalingen verwijzen immers 

niet uitdrukkelijk naar derden, maar stellen breder een bescherming in van ‘eenieder’ die op 

grond van de erfrechtverklaring handelt, respectievelijk goederen aan ‘een ander’ overdraagt 

(supra nr. 399).687 De bezwaren die in het kader van het Duitse Erbschein werden opgeworpen 

tegen het gebruik van het erfrechtcertificaat door een erfgenaam-verkrijger tegenover de 

werkelijke erfgenaam, gelden evenwel onverkort bij de Europese erfrechtverklaring (supra nr. 

382). Gelet op het feit dat de autoriteit van afgifte tracht om alle rechthebbenden te betrekken 

bij de afgifte van de Europese erfrechtverklaring en alle rechthebbenden dezelfde 

mogelijkheden genieten om hun rechten te laten gelden (supra nr. 241), zou het een 

onverantwoord verschil in behandeling uitmaken indien de ene erfgenaam het 

erfrechtcertificaat tegen een andere erfgenaam zou mogen tegenwerpen. Hetzelfde geldt naar 

analogie voor de erfgenaam die zich tegenover een executeur-testamentair of beheerder die 

houder is van een Europese erfrechtverklaring wil beroepen op de beschermingswerking van 

de erfrechtverklaring (cf. supra nr. 382). 

404. De rechtsleer wijst in dit verband nog op een bijkomende hypothese.688 Quid indien het 

niet een erfgenaam-verkrijger van een nalatenschapsgoed is die zich wil beroepen op de 

Europese erfrechtverklaring, maar wel een executeur-testamentair of beheerder van de 

nalatenschap die nalatenschapsgoederen overdraagt aan een schijnbare erfgenaam genoemd in 

de Europese erfrechtverklaring? Kan hij er door een werkelijke erfgenaam toe worden 

gehouden om deze goederen een tweede maal over te dragen, of ziet hij zich beschermd door 

artikel 69, 3e en 4e lid? De tweede optie lijkt hier de juiste te zijn. Wanneer een erfgenaam zijn 

erfrechtelijke hoedanigheid aantoont door middel van een Europese erfrechtverklaring, moet 

de executeur-testamentair of beheerder van de nalatenschap bij het overdragen van 

nalatenschapsgoederen aan die erfgenaam kunnen vertrouwen op de inhoud van de 

erfrechtverklaring.689 Een dergelijke overdracht van nalatenschapsgoederen werkt voor de 

                                                 
687  Frans: ‘toute personne’/‘une autre personne’; Engels: ‘any person’/‘another person’; Duits: ‘wer’/‘eines 

anderen’. 
688  C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 218. 
689  Zie ook C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 

218. In dezelfde zin argumenteert DORSEL dat ook een erfgenaam die een bijzonder legaat uitkeert aan een 

persoon die in de Europese erfrechtverklaring als erfgenaam is vermeld, bevrijd is. 
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executeur-testamentair of beheerder van de nalatenschap derhalve bevrijdend, voor zover deze 

plaatsvindt in het kader van zijn mandaat.  

405. Bijgevolg kan een erfgenaam die handelt met een andere erfgenaam of een executeur-

testamentair die houder is van een Europese erfrechtverklaring zich niet beroepen op het 

beschermingsregime van de erfrechtverklaring, terwijl een executeur-testamentair die handelt 

met een erfgenaam die houder is van een Europese erfrechtverklaring dat wel kan. Op het eerste 

gezicht kan dit verschil in behandeling ongerechtvaardigd lijken. Het betreft evenwel twee 

onderscheiden situaties. Indien de erfgenaam in het eerste geval zou kunnen genieten van het 

berschermingsregime, zou dat impliceren dat de ware erfgenaam hem niet kan aanspreken tot 

teruggave van het verkregen goed. Er is evenwel geen enkele reden om de ene erfgenaam hier 

gunstiger te behandelen dan de andere erfgenaam; beiden beschikken over dezelfde 

uitgangspositie. In het tweede geval gaat het daarentegen over een executeur-testamentair die 

in het kader van de uitvoering van zijn mandaat goederen overdraagt aan een schijnbare 

erfgenaam, die zijn hoedanigheid staaft door middel van de Europese erfrechtverklaring. In 

tegenstelling tot bij een eventuele bescherming van de erfgenaam-verkrijger van een 

nalatenschapsgoed tegenover de werkelijke erfgenaam, wordt er hier geen ongerechtvaardigd 

verschil in behandeling tussen de verschillende rechthebbenden ingesteld, aangezien de 

opdracht van de executeur-testamentair of de beheerder fundamenteel verschilt van die van de 

erfgenamen. Het volstaat voor de ware erfgenaam dan ook om in dit verband een vordering tot 

teruggave van het goed te kunnen instellen tegen de schijnbare erfgenaam. Een gelijkaardige 

vordering tegenover de executeur-testamentair die te goeder trouw heeft gehandeld op basis 

van de Europese erfrechtverklaring zou onbillijk zijn. 

§3. Beperkingen 

A. Kennis van het erfrechtcertificaat 

406. Een derde kan enkel genieten van het beschermingsregime van de Europese 

erfrechtverklaring indien hij ook daadwerkelijk handelt op basis van de erfrechtverklaring.690 

Dit impliceert dat de derde kennis moet hebben van het bestaan en de inhoud van de 

erfrechtverklaring, opdat hij zich zou kunnen beroepen op artikel 69, 3e en 4e lid 

                                                 
690  Zie artikel 69, 3e en 4e lid Erfrechtverordening: “[…] handelend op grond van de in de erfrechtverklaring 

geattesteerde informatie [...].” 
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Erfrechtverordening.691 Indien een derde derhalve betaalt aan een schijnerfgenaam zonder dat 

deze een Europese erfrechtverklaring voorlegt en later de werkelijke erfgenaam opduikt, kan 

de derde niet aanvoeren dat hij bevrijd is op basis van artikel 69, 3e lid, zelfs indien de 

schijnerfgenaam wel over een erfrechtverklaring beschikt. De derde heeft immers niet 

gehandeld op basis van de in de erfrechtverklaring geattesteerde informatie.  

407. De vraag rijst of het beschermingsregime van artikel 69 enkel geldt indien de Europese 

erfrechtverklaring – of althans een afschrift ervan692 – daadwerkelijk aan de derde wordt 

voorgelegd, dan wel of het volstaat dat de derde kennis heeft van de inhoud ervan, bijvoorbeeld 

door mondelinge toelichting. Overweging 71 preciseert alvast dat de bescherming moet worden 

verleend als geldige afschriften van de erfrechtverklaring worden overgelegd. Moet men hier a 

contrario uit afleiden dat de bescherming niet wordt verleend indien er geen afschriften zijn 

overgelegd? Een dergelijke voorwaarde wordt door artikel 69, 3e en 4e lid niet gesteld. Men kan 

zich evenwel afvragen in hoeverre de derde kan handelen op basis van de in de 

erfrechtverklaring geattesteerde informatie, zoals artikel 69, 3e en 4e lid vereist, wanneer de 

derde niet zelf heeft geverifieerd of deze informatie wel effectief in de erfrechtverklaring is 

opgenomen.693 Langs de andere kant lijkt het behoorlijk verregaand om derden de bescherming 

van artikel 69 te ontzeggen wanneer zij handelen op basis van de inhoud van de 

erfrechtverklaring, louter omdat zij zelf geen afschrift van de erfrechtverklaring hebben 

geverifieerd. Zo is het bijvoorbeeld niet denkbeeldig dat de notaris van de derde of een andere 

vertrouwenspersoon al dan niet als lasthebber kennis neemt van de erfrechtverklaring en aan de 

derde de inhoud ervan meedeelt, zonder dat de derde zelf de erfrechtverklaring zal bekijken. 

Om die reden moet worden verdedigd dat ook derden die handelen op basis van de inhoud van 

de erfrechtverklaring, zonder dat zij zelf een afschrift hebben geverifieerd, van het 

                                                 
691  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 794; A. DUTTA, "Art. 69 EuErbVO", Münchener Kommentar zum 

BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 22 en P.M. VOLLMER, "Die neue europäische 

Erbrechtsverordnung - ein Überblick", ZErb 2012, 233. 
692  Zie A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 795; M. BUSCHBAUM en U. SIMON, "EuErbVO: Das Europäische 

Nachlasszeugnis", ZEV 2012, 528 en R. SÜß, "Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEuP 2013, 746. 
693  In die zin M. SCHAUER, "Europäisches Nachlasszeugnis" in M. SCHAUER en E. SCHEUBA (eds.), Europäische 

Erbrechtsverordnung, Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchandlung, 2012, 94. 
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beschermingsregime van artikel 69, 3e en 4e lid kunnen genieten.694 In de rechtsleer wordt deze 

stelling evenwel betwist.695 

408. Wanneer de derde de erfrechtverklaring niet zelf consulteert maar vertrouwt op wat aan 

hem wordt gecommuniceerd, ligt het risico inzake de toepassing van het beschermingsregime 

evenwel bij hem. Indien de gecommuniceerde inhoud van de Europese erfrechtverklaring toch 

niet zou overeenstemmen met de daadwerkelijke inhoud, valt de derde niet binnen het bestek 

van het beschermingsregime, omdat hij dan niet heeft gehandeld op basis van de geattesteerde 

informatie. Hij kan in dat geval niet aanvoeren dat hij heeft gehandeld op grond van de aan hem 

gecommuniceerde inhoud. Hetzelfde geldt indien de geldigheidstermijn van het afschrift van 

de erfrechtverklaring reeds verstreken is wanneer de derde zich erop beroept. In dat geval kan 

de derde niet genieten van het beschermingsregime. Het is derhalve sterk aanbevolen dat de 

derde steeds zelf een afschrift van de erfrechtverklaring inkijkt. Merk op dat de derde zich in 

voorkomend geval eventueel wel kan wenden tot de persoon die de inhoud van de 

erfrechtverklaring foutief heeft gecommuniceerd. Deze vordering doet evenwel geen afbreuk 

aan de niet-toepasselijkheid van het beschermingsregime van artikel 69, 3e en 4e lid in dergelijke 

gevallen. 

409. De toepassing van het beschermingsregime is niet altijd gelinkt aan de effectieve kennis 

van de derde van het erfrechtcertificaat. Met name bij het Duitse Erbschein vereist de 

öffentlichter Glaube v an de §§ 2366-2367 BGB niet dat de derde handelt op grond van het 

erfrechtcertificaat. Het volstaat dat de derde handelingen stelt tegenover iemand die in het 

Erbschein als erfgenaam wordt vermeld om te kunnen genieten van het beschermingsregime. 

Of de derde daadwerkelijk op de hoogte was van het bestaan van het Erbschein of de inhoud 

                                                 
694  Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 794-795; M. BUSCHBAUM, "Die künftige 

Erbrechtsverordnung. Wegbereiter für den acquis im europäischen Kollisionsrecht" in R.M. BECKMANN, H.-

P. MANSEL en A. MATUSCHE-BECKMANN (eds.), Weitsicht in Versicherung und Wirtschaft. Gedächtnisschrift 

für Ulrich Hübner, Heidelberg, C.F. Müller, 2012, 599; J. SCHMIDT, "Der Erbnachweis in Deutschland ab 

2015: Erbschein vs. Europäisches Nachlasszeugnis", ZEV 2014, 393 en U. SIMON en M. BUSCHBAUM, "Die 

neue EU-Erbrechtsverordnung", NJW 2012, 2397-2398.  
695  Zie S. HERZOG, "Die EU-Erbrechtsverordnung", ErbR 2013, 13; J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: 

Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 779; K.W. 

LANGE, "Das Europäische Nachlasszeugnis" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische 

Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 169-170; M. SCHAUER, "Europäisches Nachlasszeugnis" 

in M. SCHAUER en E. SCHEUBA (eds.), Europäische Erbrechtsverordnung, Wenen, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchandlung, 2012, 94 en P.M. VOLLMER, "Die neue europäische Erbrechtsverordnung - ein 

Überblick", ZErb 2012, 233. Neutraal R. SÜß, "Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEuP 2013, 747. 
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daarvan, is hier niet relevant.696 Op dit vlak stelt het Erbschein aldus een uitgebreidere 

derdenbescherming in dan de Europese erfrechtverklaring.697 Desalniettemin was het bij de 

Europese erfrechtverklaring wenselijk om het beschermingsregime van het nieuwe instrument 

te beperken tot de personen die daadwerkelijk hebben gehandeld op basis van het nieuwe 

instrument. Zeker in lidstaten die niet vertrouwd zijn met een sterk erfrechtcertificaat, zou het 

een brug te ver zijn indien de rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring zich zouden 

uitstrekken tot personen die zelfs niet op de hoogte waren van de afgifte ervan. 

B. Inhoud van het erfrechtcertificaat 

410. Net zoals bij de nationale referentiecertificaten (supra nr. 384), geldt het 

beschermingsregime van artikel 69, 3e en 4e lid Erfrechtverordening enkel met betrekking tot 

de gegevens die in de Europese erfrechtverklaring zijn vermeld.698 In het bijzonder strekt de 

bewijskracht van de erfrechtverklaring zich overeenkomstig overweging 71 niet uit tot 

elementen die niet door de Erfrechtverordening worden geregeld, zoals het initieel 

eigendomsrecht van de erflater (supra nr. 349). 

C. Goede trouw 

1. Invulling van de goede trouw-vereiste 

411. In tegenstelling tot de nationale referentiecertificaten, maakt de Europese wetgever geen 

gebruik van de overkoepelende term ‘goede trouw’ om de grenzen van de derdenwerking aan 

te duiden, maar geeft artikel 69, 3e en 4e lid Erfrechtverordening meteen een concrete invulling. 

Op deze manier vermijdt de Europese wetgever dat de lidstaten hun eigen nationaalrechtelijke 

                                                 
696  D. LÜBCKE, Das neue europäische Internationale Nachlassverfahrensrecht, Baden-Baden, Nomos, 2011, 

541 en J. SCHMIDT, "Der Erbnachweis in Deutschland ab 2015: Erbschein vs. Europäisches 

Nachlasszeugnis", ZEV 2014, 392. 
697   Zie ook J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an 

das Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 778-779. Impliciet K.W. LANGE, "Das geplante Europäische 

Nachlasszeugnis", DNotZ 2012, 177. 
698  Cf. de zinsnede “handelend op grond van de in de erfrechtverklaring geattesteerde informatie” in artikel 69, 

3e en 4e lid Erfrechtverordening. 



 

205 

 

invulling projecteren op het containerbegrip goede trouw.699 De term goede trouw komt 

overigens wel voor in overweging 71.700 

412. Volgens artikel 69, 3e en 4e lid Erfrechtverordening geldt het beschermingsregime van 

de Europese erfrechtverklaring tenzij de derde weet of door grove nalatigheid niet weet dat de 

inhoud van de erfrechtverklaring niet met de werkelijkheid overeenstemt. Enkel een grove 

schending van de zorgvuldigheidplicht kan derhalve kwade trouw veroorzaken. Deze ‘grove 

nalatigheid’ moet autonoom worden uitgelegd, finaal door het Hof van Justitie.701 Aldus volgt 

de Europese erfrechtverklaring een gelijkaardige invulling van de goede trouw-vereiste als de 

Belgische akte en het attest van erfopvolging, dat als enige referentiecertificaat onderschrijft 

dat een schending van de zorgvuldigheidsplicht kan leiden tot de kwade trouw van de derde 

(supra nr. 386). Waar bij de Europese erfrechtverklaring voor kwade trouw evenwel een grove 

schending van de zorgvuldigheidsplicht is vereist, volstaat bij de akte en het attest van 

erfopvolging een gewone schending. 

413. Doordat bij de Europese erfrechtverklaring een grove nalatigheid van de derde 

voldoende is voor zijn kwade trouw, reikt de derdenbescherming van de Europese 

erfrechtverklaring minder ver dan bij het Duitse Erbschein en de Franse acte de notoriété, waar 

enkel de daadwerkelijke kennis van de derde van het foutief karakter van het erfrechtcertificaat 

leidt tot zijn kwade trouw (supra nr. 387). Het is opmerkelijk dat de Europese wetgever op dit 

vlak een andere weg koos dan de twee meest invloedrijke nationale erfrechtcertificaten en 

zodoende een limiet stelde aan de derdenwerking. Dit geldt des te meer omdat in het Voorstel 

voor een Erfrechtverordening wel enkel positieve kennis van de onjuistheid tot kwade trouw 

kon leiden.702 Verschillende auteurs wijzen erop dat de begrensde derdenwerking het gebruik 

                                                 
699  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 798. 
700  Overweging 71: “[…] Hij die betalingen verricht of goederen uit de nalatenschap overdraagt aan iemand 

die in de erfrechtverklaring wordt aangeduid als gerechtigd om de betaling of het goed als erfgenaam of 

legataris in ontvangst te nemen, moet afdoende worden beschermd indien hij, op basis van de in de 

erfrechtverklaring bevestigde informatie, te goeder trouw heeft gehandeld. […]” 
701  A. DUTTA, "Art. 69 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 

19. 
702  Zie artikel 42, 3e en 4e lid Voorstel voor een Erfrechtverordening: “[…] tenzij die persoon weet dat de inhoud 

van de erfrechtverklaring niet met de werkelijkheid overeenstemt.” Over de reden van deze 

positieverandering, zie J. SCHMIDT, "Der Erbnachweis in Deutschland ab 2015: Erbschein vs. Europäisches 

Nachlasszeugnis", ZEV 2014, 393. 
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van de Europese erfrechtverklaring kan aantasten in vergelijking met nationale 

erfrechtcertificaten die een dergelijke begrenzing niet kennen.703 

2. Sancties  

414. Artikel 69, 3e en 4e lid Erfrechtverordening voorziet als sanctie voor kwade trouw enkel 

in het buiten toepassing laten van het beschermingsregime, en maakt geen melding van andere 

sancties. Hieruit moet worden afgeleid dat een bijkomende sanctie bij toepassing van het 

nationaal recht in dit verband niet mogelijk is. Een andere interpretatie zou ertoe leiden dat de 

sancties in geval van kwade trouw bij de Europese erfrechtverklaring per lidstaat zouden 

kunnen verschillen, terwijl de Europese erfrechtverklaring net een uniform regime wil instellen. 

In tegenstelling tot bij de nationale referentiecertificaten (supra nr. 390), is het derhalve bij de 

Europese erfrechtverklaring niet mogelijk om een bijkomende schadevergoeding te bekomen 

in geval van kwade trouw. 

§4. Gevolgen 

A. Bescherming van de derde te goeder trouw 

415. Krachtens artikel 69, 3e en 4e lid Erfrechtverordening wordt een derde die handelt op 

grond van de informatie geattesteerd in de Europese erfrechtverklaring met een conform de 

erfrechtverklaring bevoegde persoon, geacht te hebben gehandeld met een bevoegde persoon. 

Voor artikel 69, 3e lid, dat de bescherming van de derde als schuldenaar regelt, impliceert dit 

dat de voldoening van de schuld door de derde bevrijdend is. Indien de schijnerfgenaam nadien 

niet de ware erfgenaam blijkt, kan de ware erfgenaam de derde niet aanspreken tot voldoening 

van de schuld. De bevrijding van de derde-schuldenaar die handelt op basis van het 

                                                 
703  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 799; M. BUSCHBAUM, "Die künftige Erbrechtsverordnung. 

Wegbereiter für den acquis im europäischen Kollisionsrecht" in R.M. BECKMANN, H.-P. MANSEL en A. 

MATUSCHE-BECKMANN (eds.), Weitsicht in Versicherung und Wirtschaft. Gedächtnisschrift für Ulrich 

Hübner, Heidelberg, C.F. Müller, 2012, 600; M. BUSCHBAUM, "Europäische Nachlasszeugnis und Annahme 

öffentlicher Urkunden - neue Mechanismen zur grenzüberschreitenden Nachlassabwicklung und ihr 

Verhältnis zum materiellen Sachenrecht" in J. HAGER (ed.), Die neue europäische Erbrechtsverordnung, in 

DEUTSCHEN NOTARRECHTLICHEN VEREINIGUNG (ed.) Schriften zum Notarrecht, 36, Baden-Baden, Nomos, 

2013, 60; A. DUTTA, "Art. 69 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 

2015, nr. 19; K.W. LANGE, "Das Europäische Nachlasszeugnis" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die 

Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 169; U. SIMON en M. BUSCHBAUM, "Die 

neue EU-Erbrechtsverordnung", NJW 2012, 2397 en R. SÜß, "Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEuP 

2013, 745. 



 

207 

 

erfrechtcertificaat behoort tot de common core van de nationale referentiecertificaten, die hetzij 

uitdrukkelijk alle prestaties door derde-schuldenaars omvatten (zoals het Duitse Erbschein, zie 

supra nr. 370), hetzij zich toespitsen op de hypothese van betaling (zoals bij de Franse acte de 

notoriété, zie supra nr. 371, en de Belgische akte en het attest van erfopvolging, zie supra nr. 

374).  

416. De concrete implicaties van artikel 69, 4e lid zijn minder evident. In geval van artikel 

69, 3e lid is het duidelijk dat de derdenwerking van de Europese erfrechtverklaring louter 

verbintenisrechtelijke gevolgen heeft: de derde-schuldenaar wordt geacht zijn schuld te hebben 

voldaan.704 De toepassing van artikel 69, 4e lid veronderstelt echter dat de derde een goed heeft 

verkregen vanwege een schijnerfgenaam die eigenlijk niet bevoegd was om hierover te 

beschikken. Impliceert artikel 69, 4e lid dan dat de werkelijke erfgenaam het goed niet kan 

revindiceren van de derde-verkrijger? En wat is de invloed van nationaalrechtelijke 

mechanismen die de publiciteit en tegenwerpelijkheid van een dergelijke overdracht regelen, 

zoals het Belgische artikel 2279 BW (voor roerende goederen) en artikel 1 Hypotheekwet (voor 

onroerende goederen)?  

417. In wezen is het enige gevolg van artikel 69, 4e lid dat bij een transactie met een derde 

een onbevoegde partij toch bevoegd wordt geacht om de desbetreffende handelingen te hebben 

gesteld. Ten aanzien van de derde wordt de onbevoegde partij als het ware fictief vervangen 

door een bevoegde partij.705 Voor het overige is de verkrijging van het goed onderworpen aan 

de regels van het recht dat in casu van toepassing is. Het toepasselijke recht zal hier niet de lex 

successionis zijn – aangezien de zakenrechtelijke overdracht van nalatenschapsgoederen onder 

de levenden op derden buiten het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening valt (zie artikel 

1, 2e lid, onder g) en artikel 23, 2e lid) –, maar wel een ander toepasselijk recht, in beginsel de 

lex rei sitae.706 Of de zakenrechtelijke overdracht van het nalatenschapsgoed rechtsgeldig is 

voltrokken, wordt derhalve geregeld door de lex rei sitae, met de nuance dat de handelende 

schijnerfgenaam ten aanzien van de derde als werkelijke erfgenaam wordt beschouwd binnen 

                                                 
704  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 795. 
705  Zie ook A. DUTTA, "Art. 69 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 

2015, nr. 23. 
706  Zie ook A. DUTTA, "Art. 69 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 

2015, nr. 23. 
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de grenzen van de inhoud van de Europese erfrechtverklaring (artikel 69, 4e lid).707 Deze stelling 

wordt bevestigd door overweging 71, die in het kader van de derdenwerking van de Europese 

erfrechtverklaring verduidelijkt dat de vraag of de derde de goederen in eigendom werkelijk 

heeft verkregen, niet door de Erfrechtverordening wordt geregeld.708 Bijgevolg stelt artikel 69, 

4e lid dan ook geen nieuwe wijze van eigendomsverkrijging in, waar sommige auteurs709 voor 

waarschuwen.710  

418. Deze analyse vindt steun in de derdenwerking van het Duitse Erbschein, dat met § 2366 

BGB een vergelijkbare bescherming instelt als artikel 69, 4e lid Erfrechtverordening (supra nr. 

370). Een voorwaarde voor de öffentlicher Glaube van § 2366 BGB, is dat de verkrijging van 

het nalatenschapsgoed of -recht door de derde rechtsgeldig is gebeurd.711 Ook hier legitimeert 

het erfrechtcertificaat dus niet een gebrekkige eigendomsoverdracht, maar dient het 

beschermingsregime te worden beschouwd in het bredere juridische kader.  

419. De concrete vorderingsmogelijkheden van de werkelijke erfgenaam tegenover de derde 

en de schijnerfgenaam in het kader van de Europese erfrechtverklaring hangen verder af van 

het nationaal recht. In die zin dient het beschermingsregime van artikel 69, 4e lid 

Erfrechtverordening te worden ingepast in de nationaalrechtelijke mechanismen, die hun 

uitwerking zullen sorteren alsof de derde met een bevoegde persoon heeft gehandeld. Vaak zal 

een revindicatie van het overgedragen goed door de werkelijke erfgenaam aldus niet mogelijk 

zijn, voor zoverre het goed initieel tot de nalatenschap behoorde en alle overige 

nationaalrechtelijke vereisten voor een rechtsgeldige eigendomsoverdracht vervuld zijn. 

Vanzelfsprekend verhindert dit de werkelijke erfgenaam niet om een vordering in te stellen 

tegen de schijnerfgenaam, maar deze vordering zal in de regel slechts verbintenisrechtelijk van 

aard kunnen zijn, en niet zakenrechtelijk. 

                                                 
707  In dezelfde zin J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als 

Herausforderung an das Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 777. 
708  Overweging 71: “[…] Of de derde persoon de goederen in eigendom werkelijk heeft verkregen, moet niet in 

deze verordening worden geregeld.” 
709  L. BARNICH, "Présentation du Règlement successoral européen" in A. NUYTS (ed.), Actualités en droit 

international privé, Brussel, Bruylant, 2013, 30. 
710  In dezelfde zin A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement 

n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 797. 
711  W. BURANDT en D. ROJAHN, Erbrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2014, 1039-1040. 
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B. Mag een derde weigeren te handelen op basis van de Europese erfrechtverklaring? 

420. Volgens artikel 69, 3e en 4e lid Erfrechtverordening kan de derde die handelt op basis 

van de Europese erfrechtverklaring genieten van een uitgebreid beschermingsregime. Men kan 

zich evenwel afvragen of een derde verplicht is te handelen wanneer hem een erfrechtverklaring 

wordt aangeboden, dan wel of hij de voorlegging van andere of bijkomende documenten mag 

vereisen. Deze vraag is het meest pertinent met betrekking tot artikel 69, 3e lid, waar de derde 

optreedt als schuldenaar. Is een bank bijvoorbeeld verplicht om tegoeden van de erflater vrij te 

geven na voorlegging van een erfrechtverklaring? Voor de toepassing van artikel 69, 4e lid, dat 

bescherming verleent aan de derde-schuldeiser die goederen verkrijgt vanwege een schijnbare 

erfgenaam, is deze kwestie minder relevant. Een derde kan immers niet worden gedwongen om 

een nalatenschapsgoed te verwerven van een erfgenaam.  

421. Overweging 69 Erfrechtverordening sluit alvast uit dat de derde een voorgelegde 

Europese erfrechtverklaring kan weigeren en in de plaats een nationaal erfrechtcertificaat kan 

eisen: “[…] Een persoon of autoriteit die een in een andere lidstaat afgegeven 

erfrechtverklaring voorgelegd krijgt, kan evenwel niet vragen dat in plaats daarvan een 

beslissing, authentieke akte of gerechtelijke schikking wordt verstrekt.” In combinatie met het 

vermoeden van juistheid van artikel 69, 2e lid (supra nr. 345), lijkt dit te impliceren dat een 

derde-schuldenaar niet kan weigeren zijn schuld te voldoen indien hem een erfrechtverklaring 

wordt voorgelegd door een erfgenaam van de schuldeiser en indien de erfrechtverklaring een 

dergelijk handelen ondersteunt.712 Evenzo is het niet toegelaten om de voldoening van de schuld 

afhankelijk te maken van de voorlegging van bijkomende documenten om de inhoud van de 

erfrechtverklaring te bewijzen,713 tenzij de inhoud van de erfrechtverklaring in het licht van de 

desbetreffende transactie onduidelijk of onvolledig zou zijn.714 In het andere geval zou de 

Europese erfrechtverklaring in het internationale rechtsverkeer haar waarde verliezen. 

422. Sommige rechtsleer leidt uit het gebruik van de formulering ‘een in een andere lidstaat 

afgegeven erfrechtverklaring’ in overweging 69 af dat een derde wel een Europese 

                                                 
712  A. DUTTA, "Art. 69 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 

19. 
713  Contra M. SCHAUER, "Europäisches Nachlasszeugnis" in M. SCHAUER en E. SCHEUBA (eds.), Europäische 

Erbrechtsverordnung, Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchandlung, 2012, 93. 
714  Zie in dit verband ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du 

Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 795-796. 
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erfrechtverklaring kan weigeren die is opgesteld door een autoriteit van de eigen lidstaat.715 

Deze interpretatie druist evenwel in tegen de geest van de Erfrechtverordening en kan niet 

worden weerhouden. De erfrechtverklaring is onderworpen aan een uniform regime en 

ressorteert in alle lidstaten op gelijke wijze autonome rechtsgevolgen. Het zou derhalve een 

onverantwoord verschil in behandeling uitmaken dat derden in de eigen lidstaat zouden kunnen 

weigeren te handelen op basis van de erfrechtverklaring, terwijl derden in andere lidstaten dit 

niet kunnen. 

423. Evenmin kan een bepaalde instantie weigeren de Europese erfrechtverklaring te 

aanvaarden met als reden dat de geattesteerde informatie niet volgens de vereisten van het eigen 

recht is aangetoond.716 Zo kan een Duitse instantie niet weigeren om gevolg te verlenen aan de 

erfrechtverklaring op grond van het feit dat de geattesteerde informatie niet onder ede is 

verklaard, zoals vereist is voor het Duitse Erbschein (supra nr. 190). De behandeling van de 

aanvraag van een erfrechtverklaring vormt immers het voorwerp van artikel 66 

Erfrechtverordening, dat een autonoom regime instelt waarbij het al dan niet vereisen van een 

verklaring onder ede is overgelaten aan het recht van de lidstaat van de autoriteit van afgifte 

(zie artikel 66, 3e lid en supra nr. 238).  

424. Wel is het gerechtvaardigd om te weigeren een gevolg te geven aan een Europese 

erfrechtverklaring, wanneer tegelijkertijd een document wordt voorgelegd dat toelaat te 

twijfelen aan de inhoud van de erfrechtverklaring, zoals een conflicterend nationaal 

erfrechtcertificaat (infra nr. 734 e.v.). In dat geval riskeert de derde immers zijn goede trouw te 

ondermijnen wanneer hij zonder meer toch handelt op basis van de erfrechtverklaring. 

HOOFDSTUK IV. REGISTERPUBLICITEIT 

425. Het laatste en meest controversiële rechtsgevolg van de Europese erfrechtverklaring 

betreft de registerpubliciteitswerking. Artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening verleent aan de 

Europese erfrechtverklaring een zekere waarde bij de registratie van goederen: “Onverminderd 

artikel 1, lid 2, onder k) en l), is de erfrechtverklaring een geldig document voor de inschrijving 

                                                 
715  R. SÜß, "Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEuP 2013, 744-745. 
716  Contra M. BUSCHBAUM, "Europäische Nachlasszeugnis und Annahme öffentlicher Urkunden - neue 

Mechanismen zur grenzüberschreitenden Nachlassabwicklung und ihr Verhältnis zum materiellen 

Sachenrecht" in J. HAGER (ed.), Die neue europäische Erbrechtsverordnung, in DEUTSCHEN 

NOTARRECHTLICHEN VEREINIGUNG (ed.) Schriften zum Notarrecht, 36, Baden-Baden, Nomos, 2013, 61-62. 
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van goederen uit de nalatenschap in het desbetreffende register in een lidstaat.” De precieze 

draagwijdte van deze bepaling is bijzonder omstreden, niet in het minst omdat de registratie 

van goederen behoort tot de kern van het goederenrecht en een Europees ingrijpen op dit vlak 

zeer gevoelig ligt in de lidstaten. De grootste problemen stellen zich bij de inschrijving717 van 

onroerende goederen in de nationale registers. Om die reden wordt de draagwijdte van artikel 

69, 5e lid Erfrechtverordening voornamelijk vanuit het perspectief van onroerende 

registerpubliciteit onderzocht. 

426. Om de problematiek afdoende te kunnen duiden, worden hieronder vooreerst de 

basiskenmerken van registerpubliciteit in de verschillende referentiestelsels geschetst, evenals 

de rol die nationale referentiecertificaten in dit verband spelen. Daarna wordt dieper ingegaan 

op de implicaties van de Europese erfrechtverklaring voor de registerpubliciteit in de lidstaten.  

AFDELING I. BASISKENMERKEN VAN REGISTERPUBLICITEIT IN DE NATIONALE 

REFERENTIESTELSELS 

427. De Europese rechtsstelsels worden gekenmerkt door een grote diversiteit in de regeling 

van onroerende registerpubliciteit. Uitgaande van de Europese erfrechtverklaring is een 

toelichting van twee basisonderscheiden inzake registerpubliciteit noodzakelijk om de 

problematiek te kunnen begrijpen: het onderscheid tussen een perceels- en een 

persoonsgebonden register enerzijds, en tussen een constitutief en een declaratief register 

anderzijds.718 Andere klassieke tegenstellingen, zoals het onderscheid tussen positieve en 

negatieve registerpubliciteit, zijn in het licht van de Europese erfrechtverklaring minder 

relevant en worden dan ook niet verder meegenomen.719 

                                                 
717  Sommige rechtsstelsels, zoals Frankrijk en België, maken een onderscheid tussen de ‘inschrijving’ en de 

‘overschrijving’ in een register. Het verschil tussen beide concepten komt later aan bod (infra nr. 456-459). 

In dit proefschrift wordt ‘inschrijving’ in de regel echter als overkoepelende term voor elke invoering in een 

register gebruikt. 
718  Deze basiskenmerken van registerpubliciteit zijn hoofdzakelijk gebaseerd op C.S. RUPP, "Germanisches 

Grundbuch und romanisches Register", AcP 2014, 567-601. 
719  Zie voor een uitgebreider overzicht J. BYTTEBIER, Publiciteit en onroerende zakelijke rechten - 

Rechtsvergelijkend onderzoek en kritische analyse van het Belgisch recht, doctoraatsthesis Rechten 

Katholieke Universiteit Leuven, 2006, 4 e.v.; M.E. STORME, "Het Grondboek: De vereiste hervorming van 

de regels betreffende de verkrijging van onroerende zakelijke rechten", RW 1997-1998, 1174-1180 en M.E. 

STORME, Onroerend goed in Handboek vermogensrecht: Goederen- en insolventierecht, VIII, Gent, M.E. 

Storme, 2010, 1282 e.v. 
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§1. Organisatie: perceelsgebonden vs. persoonsgebonden 

428. Een basisonderscheid bij de organisatie van onroerende publiciteit doorheen de lidstaten 

is de tweedeling tussen perceelsgebonden registers (‘realfolium’) en persoonsgebonden 

registers (‘personalfolium’). Een perceelsgebonden register ordent de informatie naargelang het 

onroerende goed, een persoonsgebonden register naargelang de betrokken persoon.720 

Overeenkomstig bevatten perceelsgebonden registers per onroerend goed een precisering van 

de zakelijke rechten die erop gelden, terwijl persoonsgebonden registers de overeenkomsten 

vermelden die een persoon ten aanzien van onroerende goederen heeft gesteld. De focus ligt bij 

een perceelsgebonden register derhalve op het onroerend goed zelf, waar deze bij een 

persoonsgebonden register op de rechtsbetrekkingen tussen partijen rust.721 Binnen de 

referentiestelsels kennen Duitsland (Grundbuch)722, Oostenrijk (Grundbuch)723 en Engeland en 

Wales (land register)724 een perceelsgebonden register, en Frankrijk (système de publicité 

                                                 
720  J. BYTTEBIER, Publiciteit en onroerende zakelijke rechten - Rechtsvergelijkend onderzoek en kritische 

analyse van het Belgisch recht, doctoraatsthesis Rechten Katholieke Universiteit Leuven, 2006, 8-9; S.K. 

WAGEMANN, Funktion und Bedeutung von Grundstücksregistern. Eine rechtsvergleichende Studie zum 

Liegenschaftsrecht von Deutschland, England und Frankreich, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2002, 153 

en J. WILHELM, Sachenrecht, Berlijn, De Gruyter, 2010, 252. 
721  F. BAUR, J.F. BAUR en R. STÜRNER, Sachenrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2009, 186 en C.S. RUPP, 

"Germanisches Grundbuch und romanisches Register", AcP 2014, 571-572. 
722  Cf. § 3, 1e lid Grundbuchordnung (hierna GBO): “Jedes Grundstück erhält im Grundbuch eine besondere 

Stelle (Grundbuchblatt).” 
723   Cf. § 2 Allgemeines Grundbuchsgesetz 1955 (hierna GBG): “(1) Das Hauptbuch wird aus den 

Grundbuchseinlagen gebildet. (2) Die Grundbuchseinlagen sind bestimmt zur Eintragung: 1. der 

Grundbuchskörper und ihrer Änderungen; 2. der sich auf die Grundbuchskörper beziehenden dinglichen 

Rechte und ihrer Änderungen.” Zie ook H. KOZIOL, R. WELSER en A. KLETECKA, Grundriss des bürgerlichen 

Rechts I: Allgemeiner Teil, Sachenrecht, Familienrecht, Wenen, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchhandlung, 2014, 388. 
724  De structuur van het land register uit Engeland en Wales is complex. In feite wordt het land register primair 

niet geordend volgens perceel, maar wel volgens het type van recht (hier ‘estate’ genoemd) dat moet worden 

ingeschreven in het land register. Deze complexiteit wordt verklaard doordat het Engels recht geen 

overkoepelend eigendomsbegrip kent (K. GRAY en F. GRAY, Elements of Land Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2008, 56), zodat gedifferentieerd wordt naar gelang het precieze recht waarover de titularis 

beschikt. Section 2 Land Registration Act 2002 geeft een overzicht van de verschillende ‘estates’ die in het 

land register worden opgenomen (bijvoorbeeld ‘rentcharge’, een concept vergelijkbaar met erfpacht). Per 

‘estate’ wordt een afzonderlijk register gehouden, dat uit drie delen bestaat: een ‘property register’, waarin 

onder meer moet worden gepreciseerd over welk onroerend goed het gaat, met verwijzing naar een plan, een 

‘proprietorship register’, met informatie over de titularis van het geregistreerd recht, en een ‘charges 

register’, met onder meer de beperkingen van het geregistreerd recht (zie hierover Rules 4-9 Land 

Registration Rules 2003 en E. BURN en J. CARTWRIGHT, Cheshire and Burn's Modern Law of Real Property, 

Oxford, Oxford University Press, 2011, 1072-1073). Aangezien de focus ook bij het land register uit 

Engeland en Wales aldus op het onroerend goed en de hierop rustende rechten ligt (cf. het property register) 

en niet op de overeenkomsten tussen partijen, wordt het land register hier gekenmerkt als een 

perceelsgebonden register. Zie ook S.K. WAGEMANN, Funktion und Bedeutung von Grundstücksregistern. 

Eine rechtsvergleichende Studie zum Liegenschaftsrecht von Deutschland, England und Frankreich, 

Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2002, 153. 
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foncière – evenwel genuanceerd infra nr. 431)725 en België (hypotheekregister)726 een 

persoonsgebonden register. 

429. Voor een goed begrip moet kort worden ingegaan op de organisatie van onroerende 

publiciteit in Frankrijk. Bemerk dat bij alle referentiestelsels wordt verwezen naar één 

welbepaald register, terwijl voor Frankrijk de algemene term ‘système de publicité foncière’ 

wordt gebruikt. Om historische redenen kent Frankrijk immers niet één, maar vier 

persoonsgebonden registers.727 Het eerste register bevat inschrijvingen van hypotheken 

(registre des inscriptions), het tweede register overschrijvingen van akten met betrekkingen tot 

onroerende goederen (registre des publications), het derde register is een bijzonder register 

voor bevelschriften tot onroerend beslag (registre des saisies immobilières), en het vierde 

register preciseert de volgorde waarin de verschillende documenten zijn aangeboden ter 

publicatie, wat de basis vormt voor de rangorde (registre des dépôts).728 In 1955 voerde de 

Franse wetgever met het fichier immobilier nog een bijkomend (deels persoonsgebonden, deels 

perceelsgebonden) register in (zie ook infra nr. 431), waardoor Frankrijk thans vijf registers 

inzake onroerende publiciteit kent. Dit verklaart de afwijkende terminologie. 

430. Louter op vlak van de organisatiestructuur lijkt een perceelsgebonden register beter 

aangepast aan de hedendaagse noden dan een persoonsgebonden register.729 Wanneer men 

vandaag een register raadpleegt, doet men dit voornamelijk om het zakenrechtelijk statuut van 

                                                 
725  P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil - Les sûretés, la publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2012, 753. 
726  Artikel 125 Hypotheekwet: “De bewaarders houden bovendien een register; daarin vermelden zij bij 

uittreksel en naarmate de aanbieding van de akten geschiedt, onder de namen van ieder bezwaarde eigenaar, 

en in een voor hem bestemd vak, de inschrijvingen, doorhalingen en andere akten die hem aangaan. Zij 

wijzen ook de registers aan waarin elke akte is opgenomen, en het nummer waaronder zij is ingeschreven.” 
727  Zie voor de historische evolutie van de Franse onroerende registerpubliciteit M.-N. JOBARD-BACHELLIER en 

V. BREMOND, Sûretés, publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2014, 210-213 en P. SIMLER en P. DELEBECQUE, 

Droit civil - Les sûretés, la publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2012, 745-749, 801-802. 
728  L. AYNES en P. CROCQ, Les sûretés. La publicité foncière in P. MALAURIE en L. AYNES (eds.), Droit civil, 

Parijs, Defrénois, 2011, 290 en P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil - Les sûretés, la publicité foncière, 

Parijs, Dalloz, 2012, 801-803, 807-809. 
729  Zie ook E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2006, 105-106; C.S. RUPP, "Germanisches Grundbuch und romanisches Register", AcP 2014, 573, 

600; P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil - Les sûretés, la publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2012, 749-

750; M.E. STORME, "Het Grondboek: De vereiste hervorming van de regels betreffende de verkrijging van 

onroerende zakelijke rechten", RW 1997-1998, 1184; A. VERBEKE en J. BYTTEBIER, "Onroerende en 

hypothecaire publiciteit. Organisatie en tegenwerpelijkheid.", RW 1997-1998, 1100-1101 en S.K. 

WAGEMANN, Funktion und Bedeutung von Grundstücksregistern. Eine rechtsvergleichende Studie zum 

Liegenschaftsrecht von Deutschland, England und Frankreich, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2002, 153-

154.  
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een onroerend goed te kennen (wie is eigenaar, rusten er nog andere zakelijke rechten of 

zakelijke zekerheden op het goed, etc.).730 Een perceelsgebonden register verleent op 

efficiëntere wijze toegang tot de benodigde informatie dan een persoonsgebonden register, waar 

men alle akten ten aanzien van een bepaald onroerend goed in een zekere tijdspanne moet 

raadplegen om een volledig beeld te krijgen van de juridische situatie.731 Het hoeft geen betoog 

dat men bij een persoonsgebonden register gemakkelijker vitale informatie, zoals een lang 

geleden toegestane erfdienstbaarheid, kan missen. Daarenboven maakt een onroerend goed een 

veel stabieler criterium uit dan de personen die rechten kunnen laten gelden ten aanzien van een 

onroerend goed.732  

431. Om de gebreken van een persoonsgebonden register op te vangen, wordt het register 

inzake onroerende publiciteit zowel in Frankrijk als in België aangevuld met andere registers, 

die wel (minstens gedeeltelijk) perceelsgebonden zijn opgesteld. Zo kent Frankrijk sinds 1955 

bijkomend ook nog het fichier immobilier, waarin de informatie uit de overige registers per 

eigenaar (persoonsgebonden) en per onroerend goed (perceelsgebonden) wordt gegroepeerd.733 

In de Franse praktijk fungeert de fichier immobilier thans als voornaamste bron van informatie, 

waardoor sommige auteurs argumenteren dat de Franse registerpubliciteit niet meer als een 

louter persoonsgebonden systeem mag worden gekenmerkt, maar als een gemengd systeem.734 

In België bestaat een dergelijk fichier immobilier niet, maar kan bijkomend informatie worden 

verkregen uit het (perceelsgebonden) kadaster. Het kadaster heeft veeleer een fiscaalrechtelijk 

                                                 
730  C.S. RUPP, "Germanisches Grundbuch und romanisches Register", AcP 2014, 573. 
731  Zie in die zin voor het Belgisch hypotheekregister E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen 

van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 105-106 en A. VERBEKE en J. BYTTEBIER, "Onroerende 

en hypothecaire publiciteit. Organisatie en tegenwerpelijkheid.", RW 1997-1998, 1101. In dezelfde zin voor 

het Franse systeem S.K. WAGEMANN, Funktion und Bedeutung von Grundstücksregistern. Eine 

rechtsvergleichende Studie zum Liegenschaftsrecht von Deutschland, England und Frankreich, Heidelberg, 

C.F. Müller Verlag, 2002, 153-154. 
732  E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 

2006, 105 en A. VERBEKE en J. BYTTEBIER, "Onroerende en hypothecaire publiciteit. Organisatie en 

tegenwerpelijkheid.", RW 1997-1998, 1101. In dezelfde zin C.S. RUPP, "Germanisches Grundbuch und 

romanisches Register", AcP 2014, 573. 
733  Zie artikel 1, 1e lid Decreet 4 januari 1955: “Il est tenu, pour chaque commune, par les services chargés de 

la publicité foncière, un fichier immobilier sur lequel, au fur et à mesure des dépôts, sont répertoriés, sous 

le nom de chaque propriétaire, et, par immeuble, des extraits des documents publiés, avec référence à leur 

classement dans les archives.” Zie over het fichier immobilier verder P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit 

civil - Les sûretés, la publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2012, 803-806. 
734  L. AYNES en P. CROCQ, Les sûretés. La publicité foncière in P. MALAURIE en L. AYNES (eds.), Droit civil, 

Parijs, Defrénois, 2011, 287; C.S. RUPP, "Germanisches Grundbuch und romanisches Register", AcP 2014, 

573 en P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil - Les sûretés, la publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2012, 

753. 
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opzet en strekt er voornamelijk toe om een inventaris op te maken van alle in België gelegen 

onroerende goederen als basis voor belastingheffing.735 De praktische bruikbaarheid van deze 

bijkomende registers ten spijt, ressorteren het Franse fichier immobilier en het Belgische 

kadaster niet dezelfde civielrechtelijke gevolgen als de eigenlijke registers,736 waardoor ze 

slechts als ‘hulpregister’ kunnen dienen.737 Overigens kennen ook stelsels met een 

perceelsgebonden register vaak bijkomende registers, zoals een kadaster, die evenwel een 

onderscheiden – doorgaans fiscaalrechtelijke – rol vervullen en niet moeten compenseren voor 

de structurele gebreken van het burgerrechtelijk register.738 

§2. Functie: constitutief vs. declaratief 

A. Overgang inter vivos 

432. Een van de grootste verschilpunten inzake registerpubliciteit in de lidstaten, is de vraag 

of registratie van onroerende goederen constitutief dan wel declaratief is voor het ontstaan of 

de overdracht van zakelijke rechten inter vivos. In landen die het Germaanse registersysteem 

aanhangen, zoals Duitsland en Oostenrijk, is de inschrijving in het Grundbuch in de regel 

constitutief voor overgangen onder de levenden.739 Hetzelfde geldt voor de inschrijving in het 

                                                 
735  E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 

2006, 136-138 en A. VERBEKE en J. BYTTEBIER, "Onroerende en hypothecaire publiciteit. Organisatie en 

tegenwerpelijkheid.", RW 1997-1998, 1118-1119. 
736  Voor Frankrijk: P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil - Les sûretés, la publicité foncière, Parijs, Dalloz, 

2012, 753 (“Cet instrument [le fichier immobilier], qui n’est juridiquement qu’une voie d’accès à la publicité 

proprement dite, résultant de l’inscription au registre, […].”), 782, 787. In dezelfde zin M.-N. JOBARD-

BACHELLIER en V. BRÉMOND, Sûretés, publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2014, 236. Voor België: A. 

VERBEKE en J. BYTTEBIER, "Onroerende en hypothecaire publiciteit. Organisatie en tegenwerpelijkheid.", 

RW 1997-1998, 1119. 
737  Cf. C.S. RUPP, "Germanisches Grundbuch und romanisches Register", AcP 2014, 572 en S.K. WAGEMANN, 

Funktion und Bedeutung von Grundstücksregistern. Eine rechtsvergleichende Studie zum Liegenschaftsrecht 

von Deutschland, England und Frankreich, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2002, 153, die met betrekking 

tot het Franse fichier immobilier de term ‘Hilfsregister’ gebruiken. 
738  Cf. M.E. STORME, "Het Grondboek: De vereiste hervorming van de regels betreffende de verkrijging van 

onroerende zakelijke rechten", RW 1997-1998, 1178-1179. Men kan zich afvragen of het historisch gegroeide 

onderscheid tussen privaatrechtelijk grondboek en publiekrechtelijk kadaster in deze rechtsstelsels in de 

toekomst niet zal vervagen en beide registers zullen samensmelten. Zo vermeldt ZEVENBERGEN dat het 

Oostenrijkse register (i.e. het Grundbuch) en kadaster nu reeds nauw samenwerken en zelfs gebruik maken 

van dezelfde databank (J. ZEVENBERGEN, "Registration of Property Rights: a Systems Approach - Similar 

Tasks, but Different Roles", Notarius International 2003, 129). Zie voor een overzicht van de co-existentie 

tussen register en kadaster in de verschillende lidstaten EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE en DEUTSCHES 

NOTARINSTITUT, Real Property Law and Procedure in the European Union. General Report, 2005, 

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/ResearchAndTeaching/ResearchThemes/ProjectRealPrope

rtyLaw.aspx, Synopsis Tables. 
739  Voor Duitsland, zie § 873, 1e lid BGB: “Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, zur Belastung 

eines Grundstücks mit einem Recht sowie zur Übertragung oder Belastung eines solchen Rechts ist die 

Einigung des Berechtigten und des anderen Teils über den Eintritt der Rechtsänderung und die Eintragung 
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land register in Engeland en Wales.740 Zonder inschrijving in het register kan de eigendom over 

een onroerend goed derhalve niet onstaan of overgaan. Op deze manier wordt het actueel en 

volledig karakter van het register gewaarborgd.741  

433. De systematiek van een constitutieve registratie wordt hieronder geïllustreerd aan de 

hand van het Duitse en Oostenrijkse Grundbuch. De zakenrechtelijke overdracht van 

onroerende goederen verloopt in het Duitse en in het Oostenrijkse recht grotendeels parallel. 

Het grootste verschilpunt bestaat erin dat naar Duits recht de zakenrechtelijke overgang 

onafhankelijk opereert van de verbintenisrechtelijke verhouding tussen partijen (abstract 

stelsel, cf. het ‘Abstraktionsprinzip’), terwijl in Oostenrijk de rechtsgeldigheid van de 

zakenrechtelijke overgang wel afhankelijk is van de onderliggende verbintenisrechtelijke 

verhouding (causaal stelsel).742  

434. De eigenlijke zakenrechtelijke overgang van onroerende goederen kent naar Duits recht 

twee fasen (zie § 873, 1e lid BGB). De eerste fase, de Einigung, betreft de zakenrechtelijke 

overeenkomst die strekt tot overdracht van het zakelijk recht, ook Auflassung genoemd. Uit § 

925 BGB juncto § 29 GBO vloeit voort dat de Auflassung in authentieke vorm moet worden 

                                                 
der Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.” Voor 

Oostenrijk, zie § 431 ABGB met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht: “Zur Uebertragung 

des Eigenthumes unbeweglicher Sachen muß das Erwerbungsgeschäft in die dazu bestimmten öffentlichen 

Bücher eingetragen werden. Diese Eintragung nennt man Einverleibung (Intabulation).”; § 445 ABGB met 

betrekking tot de overdracht van de overige zakelijke rechten: “Nach den in diesem Hauptstücke über die 

Erwerbungs- und Erlöschungsart des Eigenthumsrechtes unbeweglicher Sachen gegebenen Vorschriften hat 

man sich auch bey den übrigen, auf unbewegliche Sachen sich beziehenden, dinglichen Rechten zu 

verhalten.”; en § 4 Allgemeines Grundbuchsgesetz 1955 (hierna GBG): “Die Erwerbung, Übertragung, 

Beschränkung und Aufhebung der bücherlichen Rechte […] wird nur durch ihre Eintragungen in das 

Hauptbuch erwirkt.” 
740  Section 27, 1e lid Land Registration Act 2002: “If a disposition of a registered estate or registered charge is 

required to be completed by registration, it does not operate at law until the relevant registration 

requirements are met.” Zie ook M. HINTEREGGER en L. VAN VLIET, "Transfer" in S. VAN ERP en B. 

AKKERMANS (eds.), Cases, Materials and Text on Property Law, in W. VAN GERVEN (ed.) Ius Commune 

Casebooks for the Common Law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, 891. 
741  C.S. RUPP, "Germanisches Grundbuch und romanisches Register", AcP 2014, 576. 
742  Voor Duitsland e.g. F. BAUR, J.F. BAUR en R. STÜRNER, Sachenrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2009, 

41-42, 55-56. Voor Oostenrijk e.g. H. KOZIOL, R. WELSER en A. KLETECKA, Grundriss des bürgerlichen 

Rechts I: Allgemeiner Teil, Sachenrecht, Familienrecht, Wenen, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchhandlung, 2014, 130-132, 339-340 (‘Titel und Modus’). Zie over het verschil tussen 

abstracte en causale stelsels verder J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende 

lichamelijke goederen in Property Law Series, Antwerpen, Intersentia, 2013, 26-28 en M. HINTEREGGER en 

L. VAN VLIET, "Transfer" in S. VAN ERP en B. AKKERMANS (eds.), Cases, Materials and Text on Property 

Law, in W. VAN GERVEN (ed.) Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe, Oxford, Hart 

Publishing, 2012, 823-843. 
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opgesteld, in principe door een notaris, teneinde tot registerpubliciteit te kunnen leiden.743 In de 

praktijk wordt deze zakenrechtelijke overeenkomst tot overdracht van een goed vaak tegelijk 

opgetekend met de verbintenisrechtelijke overeenkomst, die hier strikt genomen aan vooraf 

gaat.744 In een tweede fase vindt de Eintragung of inschrijving in het Grundbuch plaats, die de 

verkrijging van het zakelijk recht vervolledigt.745 De zakenrechtelijke overgang van onroerende 

goederen naar Oostenrijks recht volgt grotendeels dezelfde structuur, met het verschil dat men 

geen duidelijk onderscheid maakt tussen beide fasen. Veeleer dient de Einigung zich te 

veruitwendigen door middel van een Eintragung in het Grundbuch om rechtsgeldig te zijn.746 

Zowel in Duitsland als in Oostenrijk heeft de inschrijving in het Grundbuch derhalve 

constitutieve werking: het zakelijk recht ontstaat pas door de Eintragung.747  

435. Ook de zakenrechtelijke overgang van een bijzonder legaat geldt naar Duits en 

Oostenrijks recht als een overgang inter vivos. Een dergelijk Damnationslegaat kent immers 

slechts een vorderingsrecht toe (supra nr. 170, 172). De bijzondere legataris verkrijgt de 

eigendom over het onroerend goed hier niet rechtstreeks van de erflater, maar wel van de 

overige erfgenamen. Derhalve geschiedt de zakenrechtelijke overgang van het legaat van de 

erfgenamen op de bijzondere legataris niet krachtens het erfrecht, maar krachtens het 

goederenrecht. Naar Duits recht maakt dit een verkrijging door middel van een rechtshandeling 

in de zin van § 873 BGB uit, waardoor voor de zakenrechtelijke overgang van een bijzonder 

                                                 
743  § 925 1e lid BGB: “Die zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück nach § 873 erforderliche 

Einigung des Veräußerers und des Erwerbers (Auflassung) muss bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile 

vor einer zuständigen Stelle erklärt werden. Zur Entgegennahme der Auflassung ist, unbeschadet der 

Zuständigkeit weiterer Stellen, jeder Notar zuständig. Eine Auflassung kann auch in einem gerichtlichen 

Vergleich oder in einem rechtskräftig bestätigten Insolvenzplan erklärt werden.” 

 § 29 GBO: “Eine Eintragung soll nur vorgenommen werden, wenn die Eintragungsbewilligung oder die 

sonstigen zu der Eintragung erforderlichen Erklärungen durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte 

Urkunden nachgewiesen werden. Andere Voraussetzungen der Eintragung bedürfen, soweit sie nicht bei dem 

Grundbuchamt offenkundig sind, des Nachweises durch öffentliche Urkunden.” 
744  H.-A. WEIRICH, Grundstücksrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2006, 31, 34. Zie ook J. BYTTEBIER, 

Publiciteit en onroerende zakelijke rechten - Rechtsvergelijkend onderzoek en kritische analyse van het 

Belgisch recht, doctoraatsthesis Rechten Katholieke Universiteit Leuven, 2006, 50. 
745  Zie over de Einigung en de Eintragung uitgebreid F. BAUR, J.F. BAUR en R. STÜRNER, Sachenrecht, 

München, Verlag C.H. Beck, 2009, 237-246 en H.-A. WEIRICH, Grundstücksrecht, München, Verlag C.H. 

Beck, 2006, 29-42. Zie verder ook J. BYTTEBIER, Publiciteit en onroerende zakelijke rechten - 

Rechtsvergelijkend onderzoek en kritische analyse van het Belgisch recht, doctoraatsthesis Rechten 

Katholieke Universiteit Leuven, 2006, 49-52.  
746  Cf. H. KOZIOL, R. WELSER en A. KLETECKA, Grundriss des bürgerlichen Rechts I: Allgemeiner Teil, 

Sachenrecht, Familienrecht, Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2014, 264. 
747  Zie verder ook M. HINTEREGGER en L. VAN VLIET, "Transfer" in S. VAN ERP en B. AKKERMANS (eds.), Cases, 

Materials and Text on Property Law, in W. VAN GERVEN (ed.) Ius Commune Casebooks for the Common 

Law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, 846-847, 854-855. 
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legaat wel een inschrijving in het Grundbuch vereist is.748 In Oostenrijk moet de bijzondere 

legataris voor de inschrijving in het Grundbuch een aanvraag tot het Verlassenschaftsgericht 

richten, dat slechts tot inschrijving kan overgaan mits voorafgaandelijke toestemming van alle 

erfgenamen.749 De inschrijving in het Grundbuch van een bijzonder legaat is aldus constitutief, 

aangezien de bijzondere legataris de eigendom over het gelegateerde onroerend goed slechts op 

dat moment verwerft.750  

436. Daarentegen werkt de inschrijving in de lidstaten die een register volgens het Romaanse 

model aanhangen, zoals Frankrijk en België, slechts declaratief.751 Dit impliceert dat een 

inschrijving in het register in deze rechtsstelsels geen invloed heeft op de rechtsbetrekkingen 

tussen de partijen, maar hoogstens effect sorteert tegenover derden. In de regel wordt de niet-

inschrijving in de Franse of Belgische registers gesanctioneerd door de niet-tegenwerpelijkheid 

van een bepaalde transactie tegenover derden.752 Evenwel is de registratie van sommige akten 

in de Franse registers niet voorgeschreven op straffe van niet-tegenwerpelijkheid, maar zijn er 

                                                 
748  Zie K. MUSCHELER, Universalsukzession und Vonselbsterwerb: die rechtstechnischen Grundlagen des 

Deutschen Erbrechts in Jus privatum, Tubingen, Mohr Siebeck, 2002, 18. 
749  Zie § 182, 3e lid in initio AußStrG: “Erwerben Personen Rechte auf bücherlich zu übertragende Sachen nicht 

auf Grund der Einantwortung, sondern als Vermächtnisnehmer oder rechtsgeschäftlich, so hat das 

Verlassenschaftsgericht auf deren Antrag und mit Zustimmung aller Erben mit Beschluss zu bestätigen, dass 

sie in den öffentlichen Büchern als Eigentümer eingetragen werden können.” 
750  Voor Oostenrijk: S. FERRARI en G.M. LIKAR-PEER, Erbrecht. Ein Handbuch für die Praxis, Wenen, Manz, 

2007, 176 en J. SCHILCHEGGER en K. GRUBER, Österreichisches Verlassenschaftsverfahren. Leitfaden für die 

Praxis, Wenen, LexisNexis, 2012, 137, 139. 
751  Voor Frankrijk, zie L. AYNÈS en P. CROCQ, Les sûretés. La publicité foncière in P. MALAURIE en L. AYNES 

(eds.), Droit civil, Parijs, Defrénois, 2011, 287-288 en P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil - Les sûretés, 

la publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2012, 753-754. Voor België, zie M.E. STORME, "Het Grondboek: De 

vereiste hervorming van de regels betreffende de verkrijging van onroerende zakelijke rechten", RW 1997-

1998, 1175. Zie verder ook C.S. RUPP, "Germanisches Grundbuch und romanisches Register", AcP 2014, 

577. 
752  Voor Frankrijk, zie artikel 30, 1e lid Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité 

foncière, JORF 7 januari 1955 (hierna Decreet 4 januari 1955): “Les actes et décisions judiciaires soumis à 

publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur 

le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions 

soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. 

Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, 

invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.” Zie verder L. AYNÈS en P. CROCQ, Les sûretés. La 

publicité foncière in P. MALAURIE en L. AYNÈS (eds.), Droit civil, Parijs, Defrénois, 2011, 292 e.v. Voor 

België, zie artikel 1 Hypotheekwet: “Alle akten onder de levenden, om niet of onder bezwarende titel, tot 

overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten, andere dan voorrechten en hypotheken, […] 

worden geheel overgeschreven in een daartoe bestemd register, op het kantoor van bewaring der hypotheken 

van het arrondissement waar de goederen zijn gelegen. Tot dan toe kan men zich op die akten niet beroepen 

tegen derden die zonder bedrog gecontracteerd hebben.” Zie verder A. VERBEKE en J. BYTTEBIER, 

"Onroerende en hypothecaire publiciteit. Organisatie en tegenwerpelijkheid.", RW 1997-1998, 1119 e.v.  
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in dit verband andere sancties voorzien (infra nr. 439).753 De rechtsgevolgen van registratie 

situeren zich hier echter altijd op het niveau van de verbintenisrechtelijke verhoudingen met 

derden, en nooit op het niveau van de zakenrechtelijke verhoudingen tussen partijen, zoals met 

name in Duitsland en Oostenrijk wel het geval is: de zakenrechtelijke overgang van het goed 

blijft rechtsgeldig, ook indien deze niet werd geregistreerd.  

437. Omdat verbintenisrechtelijke sancties een minder krachtige stimulans vormen voor 

inschrijving in de registers dan het constitutief karakter van een dergelijke inschrijving, hebben 

sommige landen met een declaratief register voorzien in bijkomende maatregelen die de 

volledigheid van het register moeten verzekeren. Specifiek voor het Franse recht vervult het 

beginsel van het effet relatif, zoals omschreven in artikel 3 Decreet 4 januari 1955, in dit 

verband een belangrijke rol. Dit beginsel houdt in dat geen enkele akte of beslissing in het 

fichier immobilier mag worden gepubliceerd tenzij de titel van de vorige titularis of beschikker 

voorafgaandelijk ook is gepubliceerd.754 Op deze manier worden lacunes in het register 

vermeden en kan men eenvoudiger de opeenvolgende zakenrechtelijke overdrachten van een 

bepaald onroerend goed raadplegen.755 

B. Overgang mortis causa 

438. Essentieel maar vaak over het hoofd gezien, is dat het constitutief karakter van de 

inschrijving in Duitsland, Oostenrijk en Engeland en Wales enkel geldt voor transacties onder 

de levenden. Voor zakenrechtelijke overgangen mortis causa is de inschrijving ook in deze 

landen declaratief. De Duitse systematiek van de Einigung en de Eintragung is enkel van 

toepassing op de overdracht van onroerende rechten door middel van een overeenkomst, zoals 

een koop-verkoop, maar niet op een overgang krachtens de wet, zoals bij een erfopvolging het 

geval is.756 De eigendom over de erfgoederen is volgens § 1922 BGB immers reeds overgegaan 

                                                 
753  Voor een overzicht, zie P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil - Les sûretés, la publicité foncière, Parijs, 

Dalloz, 2012, 791-797. 
754  Artikel 3, 1e lid Decreet 4 januari 1955: “Aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service 

chargé de la publicité foncière ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou dernier 

titulaire n'a pas été préalablement publié, conformément aux dispositions du présent décret.” 
755  L. AYNES en P. CROCQ, Les sûretés. La publicité foncière in P. MALAURIE en L. AYNES (eds.), Droit civil, 

Parijs, Defrénois, 2011, 291 en M.-N. JOBARD-BACHELLIER en V. BREMOND, Sûretés, publicité foncière, 

Parijs, Dalloz, 2014, 239. Zie verder ook J. LAFOND, Guide de la publicité foncière, Parijs, LexisNexis, 2011, 

726 e.v. 
756  F. BAUR, J.F. BAUR en R. STÜRNER, Sachenrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2009, 223 en J. HOLZER en 

A. KRAMER, Grundbuchrecht, München, Verlag C.H. Beck, 1994, 23-24.  
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op de erfgenamen bij het openvallen van de nalatenschap.757 Hetzelfde geldt voor Oostenrijk: 

aangezien de eigendom over de nalatenschap reeds op de erfgenamen is overgegaan door 

middel van de Einantwortung, is de inschrijving in het Grundbuch slechts declaratief.758 Tot 

slot is registratie in het land register in geval van een erfovergang mortis causa slechts 

facultatief in Engeland en Wales, en is deze derhalve ook niet constitutief.759 Dit geldt echter 

enkel voor de overgang van de nalatenschap op de personal representative (eerste fase). Bij de 

overgang van de erfgoederen op de uiteindelijke bestemmelingen (tweede fase) is de registratie 

wel constitutief, daar hiervoor een daad van de personal representative vereist is en deze 

derhalve geen overgang mortis causa meer uitmaakt (infra nr. 445).  

439. Naar Frans recht zijn zowel de registratie van zakenrechtelijke overgangen inter vivos 

als van overgangen mortis causa declaratief (voor het Belgisch recht, zie infra nr. 452). De 

registratie van akten mortis causa is in Frankrijk evenwel niet voorgeschreven op straffe van 

niet-tegenwerpelijkheid, zoals bij akten onder de levenden doorgaans het geval is (supra nr. 

436). De verplichte publiciteit voor zakenrechtelijke overgangen mortis causa is immers 

veeleer ingegeven vanuit een streven naar centralisatie van alle nuttige informatie inzake 

onroerende goederen dan vanuit het oogpunt van bescherming van derden bij onroerende 

transacties, waardoor een sanctie van niet-tegenwerpelijkheid niet nodig werd geacht.760 Het 

tegendeel zou neerkomen op een ontkenning van het overlijden van de erflater en de 

erfrechtelijke gevolgen ervan tegenover derden, wat tot absurde situaties zou leiden.761 Het 

gebrek aan een (tijdige) registratie van akten mortis causa wordt in de regel gesanctioneerd 

door het effet relatif (supra nr. 437) en de aansprakelijkheid van de betrokken erfgenaam 

                                                 
757  § 1922, 1e lid BGB: “Mit dem Tode einer Person (Erbfall) geht deren Vermögen (Erbschaft) als Ganzes auf 

eine oder mehrere andere Personen (Erben) über.” 
758  S. FERRARI en G.M. LIKAR-PEER, Erbrecht. Ein Handbuch für die Praxis, Wenen, Manz, 2007, 476 en R. 

WELSER en B. ZÖCHLING-JUD, Grundriss des bürgerlichen Rechts II: Schuldrecht Allgemeiner Teil, 

Schuldrecht Besonderer Teil, Erbrecht, Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2015, 

647. 
759   Section 27, 5e lid Land Registration Act 2002: “This section applies to dispositions by operation of law as it 

applies to other dispositions, but with the exception of the following (a) a transfer on the death or bankruptcy 

of an individual proprietor, […]” 
760  Cf. P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil - Les sûretés, la publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2012, 743-

745, 753-754, 785 e.v. Zie ook J. BYTTEBIER, Publiciteit en onroerende zakelijke rechten - 

Rechtsvergelijkend onderzoek en kritische analyse van het Belgisch recht, doctoraatsthesis Rechten 

Katholieke Universiteit Leuven, 2006, 95. 
761  P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil - Les sûretés, la publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2012, 785. Zie 

ook M.-N. JOBARD-BACHELLIER en V. BREMOND, Sûretés, publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2014, 223. 
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tegenover derden die schade hebben geleden door de niet-registratie.762 Een uitzondering wordt 

in dit verband gemaakt voor bijzondere legaten, waar de registratie wel geldt op straffe van 

niet-tegenwerpelijkheid.763 Bij een conflict tussen de bijzondere legataris van een gelegateerd 

onroerend goed en de derde-koper van dit onroerend goed wordt derhalve de voorkeur gegeven 

aan diegene die zijn titel als eerste heeft gepubliceerd. In die zin leunt de registratie van 

bijzondere legaten naar Frans recht aan bij de registratie van overgangen onder de levenden, en 

dit terwijl het Franse Vindikationslegaat wel degelijk een zakenrechtelijke overgang mortis 

causa voltrekt (supra nr. 171).764 

440. Bijgevolg vervalt in de referentiestelsels het onderscheid tussen het constutitief versus 

declaratief karakter van de inschrijving in het register voor zakenrechtelijke overgangen mortis 

causa. Een dergelijke inschrijving is in de referentiestelsels altijd declaratief – tenminste voor 

zover een overgang mortis causa het voorwerp kan uitmaken van een inschrijving in het register 

(hierover infra nr. 452). Belangrijk is wel dat de zakenrechtelijke overgang van bijzondere 

legaten in geval van een Damnationslegaat geldt als een overgang inter vivos – waarvan de 

registratie naar Duits en Oostenrijks recht constitutief is – en niet als een overgang mortis causa 

(supra nr. 435). 

AFDELING II. REGISTERPUBLICITEITSWERKING VAN DE NATIONALE 

REFERENTIECERTIFICATEN 

441. In sommige lidstaten vormt het nationale erfrechtcertificaat een basis voor inschrijving 

in het register. Mede om die reden verleent artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening ook aan de 

Europese erfrechtverklaring registerpubliciteitswerking: als de Europese erfrechtverklaring een 

volwaardig alternatief wil zijn voor de nationale erfrechtcertificaten, moet zij immers ook op 

dit vlak een tegenhanger bieden. Evenwel knopen niet alle lidstaten registerpubliciteitsgevolgen 

                                                 
762  Artikel 30, 4e lid, 1e alinea Decreet 4 januari 1955 en L. AYNES en P. CROCQ, Les sûretés. La publicité 

foncière in P. MALAURIE en L. AYNES (eds.), Droit civil, Parijs, Defrénois, 2011, 299 en P. SIMLER en P. 

DELEBECQUE, Droit civil - Les sûretés, la publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2012, 792-797.  
763  Artikel 30, 4e lid, 2e alinea Decreet 4 januari 1955: “Toutefois, le légataire particulier de droits immobiliers 

peut, sous réserve de l'application des articles 1035 et suivants du code civil, se prévaloir de la publication 

de l'attestation notariée à l'égard des ayants cause du défunt qui n'ont pas publié antérieurement les actes 

ou décisions judiciaires établissant, à leur profit, des droits concurrents.” Zie hierover verder M.-N. JOBARD-

BACHELLIER en V. BREMOND, Sûretés, publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2014, 221 en P. SIMLER en P. 

DELEBECQUE, Droit civil - Les sûretés, la publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2012, 760-761, 786. 
764  P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil - Les sûretés, la publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2012, 760-761, 

786. 
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vast aan het nationale erfrechtcertificaat. Bij de referentiecertificaten kan een tweedeling 

worden gemaakt tussen het Duitse Erbschein, het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss en de 

grant of representation uit Engeland en Wales enerzijds, die wel een rol vervullen bij 

registerpubliciteit, en de Franse acte de notoriété en de Belgische akte en het attest van 

erfopvolging anderzijds, die om verscheidene redenen geen basis vormen voor inschrijving in 

het nationale register. 

§1. Registerpubliciteit op basis van het referentiecertificaat 

442. Het Duitse Erbschein, het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss en de grant of 

representation uit Engeland en Wales vormen een basis voor registratie in het nationale register 

inzake onroerende publiciteit.  

A. Al dan niet verplicht 

443. Naar Duits recht is de registratie van het Erbschein in het Grundbuch niet verplicht. Ten 

gevolge van de erfovergang is het Grundbuch, dat de erflater vermeldt als eigenaar van de 

onroerende nalatenschapsgoederen, niet meer correct.765 De erfgenamen kunnen het Grundbuch 

laten verbeteren door de erfopvolging te bewijzen, maar zij moeten dit niet doen.766 Desondanks 

vormen de rechtsgevolgen van de registratie een sterke stimulans om de erfovergang van 

onroerende goederen toch te laten registreren (infra nr. 446). Het Duitse hypotheekkantoor (het 

Grundbuchamt) aanvaardt in principe enkel het Erbschein als bewijs van erfopvolging. Een 

uitzondering wordt evenwel gemaakt indien de erfopvolging is geregeld door middel van een 

uiterste wilsbeschikking opgenomen in een authentieke akte.767 Het betreft hier in eerste 

                                                 
765  A. FRIESER, Kompaktkommentar Erbrecht, Neuwied, Luchterhand, 2007, 148. 
766  § 894 Grundbuchordnung (hierna GBO): “Steht der Inhalt des Grundbuchs in Ansehung eines Rechts an dem 

Grundstück, eines Rechts an einem solchen Recht oder einer Verfügungsbeschränkung der in § 892 Abs. 1 

bezeichneten Art mit der wirklichen Rechtslage nicht im Einklang, so kann derjenige, dessen Recht nicht oder 

nicht richtig eingetragen oder durch die Eintragung einer nicht bestehenden Belastung oder Beschränkung 

beeinträchtigt ist, die Zustimmung zu der Berichtigung des Grundbuchs von demjenigen verlangen, dessen 

Recht durch die Berichtigung betroffen wird.” Zie hierover F. BAUR, J.F. BAUR en R. STÜRNER, Sachenrecht, 

München, Verlag C.H. Beck, 2009, 223, 224, 228 e.v.; J. HOLZER en A. KRAMER, Grundbuchrecht, München, 

Verlag C.H. Beck, 1994, 89-90; H.-A. WEIRICH, Grundstücksrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2006, 162-

164 en J. WILHELM, Sachenrecht, Berlijn, De Gruyter, 2010, 288-290. 
767  § 35, 1e lid GBO: “Der Nachweis der Erbfolge kann nur durch einen Erbschein geführt werden. Beruht 

jedoch die Erbfolge auf einer Verfügung von Todes wegen, die in einer öffentlichen Urkunde enthalten ist, 

so genügt es, wenn an Stelle des Erbscheins die Verfügung und die Niederschrift über die Eröffnung der 

Verfügung vorgelegt werden; erachtet das Grundbuchamt die Erbfolge durch diese Urkunden nicht für 

nachgewiesen, so kann es die Vorlegung eines Erbscheins verlangen.” Opgelet: teneinde de stand van zaken 

in het Duitse recht voorafgaandelijk aan de invoering van de Europese erfrechtverklaring te kunnen duiden, 
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instantie een notarieel testament, maar ook een gemeenschappelijk notarieel testament of een 

erfovereenkomst.768 In dat geval kan de voorlegging van de uiterste wilsbeschikking samen met 

het Eröffnungsniederschrift – de rechterlijke kennisname van de uiterste wilsbeschikking769 – 

volstaan.770 

444. In tegenstelling tot in het Duitse recht, is de verbetering van het Grundbuch na 

zakenrechtelijke overgangen mortis causa naar Oostenrijks recht wel wettelijk verplicht.771 

Nochtans werkt de registratie van erfovergangen in het Grundbuch ook hier slechts declaratief 

(supra nr. 438). Na afloop van de Einantwortung moet de inschrijving van de vererfde 

onroerende rechten in het Grundbuch worden verbeterd.772 De erfgenamen dienen hiertoe een 

verzoek te richten tot het Grundbuchsgericht.773 Indien zij een jaar nadat het 

Einantwortungsbeschluss Rechtskraft heeft verworven nog steeds geen verzoek hebben 

ingediend, zal de Gerichtskommissär dit in hun plaats doen.774 De rechtbank zal slechts 

                                                 
betreft het hier de formulering van § 35 GBO van vóór de inwerkintreding van de Uitvoeringswet. Zie infra 

nr. 605. 
768  W. BURANDT en D. ROJAHN, Erbrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2014, 998. 
769  Overeenkomstig § 348 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) dient er indien een uiterste wilsbeschikking voorhanden is een 

Eröffnung van de wilsbeschikking door het Nachlassgericht te geschieden vooraleer deze rechtsgevolgen kan 

ressorteren. De term Eröffnung verwees oorspronkelijk naar de effectieve openmaking van een gesloten 

wilsbeschikking, maar impliceert vandaag slechts een kennisname door de rechter, gevolgd door een 

kennisgave aan de deelgenoten van de nalatenschap, zodat zij de mogelijkheid hebben om hun aanspraken te 

laten gelden. De rechter stelt van deze Eröffnung een geschreven weerslag op: het Eröffnungsniederschrift. 

Zie T. KEIDEL, Kommentar zum Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit, München, C.H.Beck, 2011, nr. 1, 2, 34. 
770  Zie § 35 GBO, 1e lid, 2e zin GBO: “Beruht jedoch die Erbfolge auf einer Verfügung von Todes wegen, die in 

einer öffentlichen Urkunde enthalten ist, so genügt es, wenn an Stelle des Erbscheins die Verfügung und die 

Niederschrift über die Eröffnung der Verfügung vorgelegt werden; erachtet das Grundbuchamt die Erbfolge 

durch diese Urkunden nicht für nachgewiesen, so kann es die Vorlegung eines Erbscheins verlangen.” 
771  Zie § 819 juncto 436 ABGB en § 136 GBG. 
772  Cf. § 819 ABGB (“Sobald über die eingebrachte Erbantrittserklärung der rechtmäßige Erbe vom Gerichte 

erkannt, und von demselben die Erfüllung der Verbindlichkeiten geleistet ist, wird ihm die Erbschaft 

eingeantwortet und die Abhandlung geschlossen. Uebrigens hat der Erbe, um die Uebertragung des 

Eigenthumes unbeweglicher Sachen zu erwirken, die Vorschrift des §. 436 zu befolgen.”) juncto § 436 ABGB 

(“Wenn das Eigentum unbeweglicher Sachen oder eines Bauwerkes zufolge rechtskräftigen Urteils, 

gerichtlicher Teilung oder Einantwortung einer Erbschaft übertragen werden soll, ist ebenfalls die 

Einverleibung (§§ 431 bis 433) oder die Hinterlegung der Urkunde (§§ 434, 435) erforderlich.”). Specifiek 

over de verbetering, zie § 136 GBG en J. SCHILCHEGGER en K. GRUBER, Österreichisches 

Verlassenschaftsverfahren. Leitfaden für die Praxis, Wenen, LexisNexis, 2012, 137-138. 
773  § 182, 1e lid AußStrG: “Über Anträge auf Eintragungen in das Grundbuch, die auf Grund der Einantwortung 

erforderlich werden, hat das Grundbuchsgericht zu entscheiden.” 
774  Zie § 182, 2e lid AußStrG: “Stellen die Berechtigten innerhalb angemessener, ein Jahr nicht erheblich 

übersteigender Frist nach Rechtskraft des Einantwortungsbeschlusses keinen Antrag, so hat der 

Gerichtskommissär an ihrer Stelle die geeigneten Anträge beim Grundbuchsgericht einzubringen.” 
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overgaan tot inschrijving in het Grundbuch indien voorafgaandelijk een bewijs wordt 

voorgelegd dat de desbetreffende erfbelasting werd betaald.775  

445. De zakenrechtelijke overgang van de nalatenschap gebeurt in Engeland en Wales in 

twee fasen (supra nr. 115). Bij de eerste fase, namelijk de overgang op de personal 

representative, kan de personal representative om een registerwijziging verzoeken, maar dit is 

niet verplicht.776 Indien hij toch de nalatenschap op zijn naam wil laten registreren in het land 

register, moet de aanvraag vergezeld gaan van de originele grant of representation.777 In een 

tweede fase draagt de personal representative de nalatenschapsgoederen over aan de eigenlijke 

bestemmelingen. Dit zijn hetzij de erfgenamen, hetzij derden wanneer de personal 

representative bij de administration van de nalatenschap een of meerdere erfgoederen zou 

vervreemden, bijvoorbeeld ter aanzuivering van nalatenschapsschulden. Een dergelijke 

overdracht moet verplicht worden geregistreerd in het land register.778 Indien de personal 

representative niet voorafgaandelijk zijn titel heeft laten registreren, moet de aanvraag tot 

registratie van een overdracht door een personal representative de originele grant of 

representation bevatten.779 

B. Rechtsgevolgen van de registratie 

446. De inschrijving in of verbetering van het Duitse Grundbuch sorteert rechtsgevolgen naar 

derden toe. Overeenkomstig § 891 BGB stelt het Grundbuch een vermoeden van juistheid in.780 

Krachtens de §§ 892-893 BGB is het Grundbuch bekleed met öffentlicher Glaube, zodat derden 

                                                 
775  De ‘Unbedenklichkeitsbescheinigung’. Zie S. FERRARI en G.M. LIKAR-PEER, Erbrecht. Ein Handbuch für 

die Praxis, Wenen, Manz, 2007, 476. 
776   Section 27, 5e lid Land Registration Act 2002 sluit erfovergangen mortis causa uitdrukkelijk uit van 

verplichte registratie: “This section applies to dispositions by operation of law as it applies to other 

dispositions, but with the exception of the following (a) a transfer on the death or bankruptcy of an individual 

proprietor, […]” 
777  Section 163, 2e lid Land Registration Rules 2003. 
778  Section 27, 2e lid Land Registration Act 2002 (een dergelijke overdracht kwalificeert als een ‘transfer’ in de 

zin van deze bepaling). 
779  Section 162, 1e lid Land Registration Rules 2003: “An application to register a transfer by a personal 

representative, who is not already registered as proprietor, must be accompanied by the original grant of 

probate or letters of administration showing him as the personal representative.” Zie hierover J.G. ROSS 

MARTYN en N. CADDICK, Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators and Probate, 

Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 716-717. 
780  § 891 BGB: “(1) Ist im Grundbuch für jemand ein Recht eingetragen, so wird vermutet, dass ihm das Recht 

zustehe. (2) Ist im Grundbuch ein eingetragenes Recht gelöscht, so wird vermutet, dass das Recht nicht 

bestehe.” 
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te goeder trouw beschermd zijn indien zij handelen op basis van het Grundbuch.781 Deze 

bepalingen vormen het spiegelbeeld van de §§ 2366-2367 BGB, die een zeer vergelijkbaar 

beschermingsregime bevatten voor derden die zich te goeder trouw beroepen op het Erbschein 

(supra nr. 370).782 De derdenbescherming onder het Erbschein en onder het Grundbuch maken 

derhalve toepassing van dezelfde beginselen.783 Hoewel de verbetering van het Grundbuch na 

erfovergang niet verplicht is, vormen deze rechtsgevolgen een sterke stimulans om de 

erfovergang van onroerende goederen toch te registreren. Indien het Grundbuch immers foutief 

een andere titularis van een onroerend goed zou vermelden, zijn derden te goeder trouw 

beschermd wanneer zij handelen op basis van deze informatie, wat de rechten van de werkelijke 

titularis (de erfgenaam) kan aantasten.784 

447. Ook een inschrijving in het Oostenrijkse Grundbuch stelt een bescherming in van 

derden te goeder trouw, vergelijkbaar aan die bij het Duitse Grundbuch. Derden te goeder trouw 

mogen erop vertrouwen dat de inhoud van het Grundbuch overeenstemt met de waarheid. 785 

448. In Engeland en Wales gaan de rechtsgevolgen van een inschrijving in het land register 

nog een stap verder dan registratie in het Grundbuch in Duitsland en Oostenrijk.786 Niet alleen 

biedt het register bescherming aan derden te goeder trouw die zich erop beroepen, maar de 

                                                 
781  § 892, 1e lid BGB schrijft het volgende voor: “Zugunsten desjenigen, welcher ein Recht an einem Grundstück 

oder ein Recht an einem solchen Recht durch Rechtsgeschäft erwirbt, gilt der Inhalt des Grundbuchs als 

richtig, es sei denn, dass ein Widerspruch gegen die Richtigkeit eingetragen oder die Unrichtigkeit dem 

Erwerber bekannt ist. Ist der Berechtigte in der Verfügung über ein im Grundbuch eingetragenes Recht 

zugunsten einer bestimmten Person beschränkt, so ist die Beschränkung dem Erwerber gegenüber nur 

wirksam, wenn sie aus dem Grundbuch ersichtlich oder dem Erwerber bekannt ist.” 

 § 893 BGB breidt deze principes uit tot andere rechtshandelingen: “Die Vorschrift des § 892 findet 

entsprechende Anwendung, wenn an denjenigen, für welchen ein Recht im Grundbuch eingetragen ist, auf 

Grund dieses Rechts eine Leistung bewirkt oder wenn zwischen ihm und einem anderen in Ansehung dieses 

Rechts ein nicht unter die Vorschrift des § 892 fallendes Rechtsgeschäft vorgenommen wird, das eine 

Verfügung über das Recht enthält.” 
782  W. BURANDT en D. ROJAHN, Erbrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2014, 1038 en D. LEIPOLD, Erbrecht, 

Tubingen, Mohr Siebeck, 2014, 269-270. 
783  Cf. S. HERZOG, "§ 2366", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlijn, Sellier - de 

Gruyter, 2010, nr. 38 e.v., die ook de nuanceverschillen aangeeft. 
784  F. BAUR, J.F. BAUR en R. STÜRNER, Sachenrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2009, 224. 
785  Zie hierover H. KOZIOL, R. WELSER en A. KLETECKA, Grundriss des bürgerlichen Rechts I: Allgemeiner 

Teil, Sachenrecht, Familienrecht, Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2014, 399-

402. 
786  Zie ook M. HINTEREGGER en L. VAN VLIET, "Transfer" in S. VAN ERP en B. AKKERMANS (eds.), Cases, 

Materials and Text on Property Law, in W. VAN GERVEN (ed.) Ius Commune Casebooks for the Common 

Law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, 908. 
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registratie heelt ook eventuele gebreken in de titel van de geregistreerde eigenaar 

(‘conclusiveness of the register’).787 

§2. Geen registerpubliciteit op basis van het referentiecertificaat 

449. Noch de Franse acte de notoriété, noch de Belgische akte en het attest van erfopvolging 

vormen een basis voor overschrijving in het register. De reden hiervoor verschilt. In Frankrijk 

vereist men een ander, bijkomend document om tot inschrijving in de registers over te gaan. In 

het Belgische recht worden overgangen mortis causa hoe dan ook niet ingeschreven in het 

hypotheekregister. 

A. Gebruik van een ander document voor registerpubliciteit 

450. Sinds 1935 moet elke overgang of instelling van onroerende zakelijke rechten door 

overlijden worden ingeschreven in de Franse registers.788 Dit gebeurt door voorlegging van een 

attestation notariée immobilière, een authentieke akte waarin de notaris de erfrechtelijke 

overgang van onroerende zakelijke rechten vaststelt, met vermelding van de uitoefening van 

het optierecht, en in voorkomend geval tevens van de modaliteiten van de aanvaarding.789 Een 

acte de notoriété wordt niet aanvaard als basis voor inschrijving in het register, omdat het 

voorwerp van de acte de notoriété verschilt van dat van de attestation notariée immobilière in 

de zin van artikel 29, 1e lid Decreet 4 januari 1955. Terwijl het voornaamste doeleinde van de 

acte de notoriété is om een bewijs van erfgerechtigdheid te leveren (artikel 730-1 CC; supra 

nr. 97), strekt de attestation notariée immobolière ertoe de zakenrechtelijke overgang van een 

onroerend erfgoed aan bepaalde personen te attesteren.790 De attestation notariée immobilière 

                                                 
787  Section 58, 1e lid Land Registration Act 2002 (“If, on the entry of a person in the register as the proprietor 

of a legal estate, the legal estate would not otherwise be vested in him, it shall be deemed to be vested in him 

as a result of the registration.”) en E. BURN en J. CARTWRIGHT, Cheshire and Burn's Modern Law of Real 

Property, Oxford, Oxford University Press, 2011, 1079-1080 en J. STEVENS en R. PEARCE, Land Law, 

Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 62. 
788  Décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant le régime de la transcription, JORF 31 oktober 1935, 11463, 

afgeschaft door artikel 46 Decreet 4 januari 1955. Thans vervat in artikel 28, 3° Decreet 4 januari 1955: “Sont 

obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles: […] 3° Les 

attestations notariées, établies en exécution de l'article 29 en vue de constater la transmission ou la 

constitution par décès de droits réels immobiliers; […]”  
789  Artikel 29, 1e lid Decreet 4 januari 1955: “Dans les délais fixés à l'article 33, toute transmission ou 

constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant 

obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de 

cette acceptation.” Zie ook P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil - Les sûretés, la publicité foncière, 

Parijs, Dalloz, 2012, 787. 
790  Zie ook E. JACOBY, "Le certificat successoral européen et les registres fonciers", JCP N 2013, art. 343. 
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veronderstelt dat deze personen hun erfrechtelijke aanspraken vooreerst terdege staven. Dit 

laatste kan onder meer door middel van de acte de notoriété geschieden.791 De acte de notoriété 

kan derhalve wel een rol spelen bij de inschrijving van erfgoederen in de nationale registers, 

maar slechts onrechtstreeks als basis voor het opstellen van de attestation notariée immobilière. 

De eigenlijke inschrijving kan slechts gebeuren op grond van dit laatste document. 

451. Conform artikel 33 Decreet 4 januari 1955 moeten de erfgerechtigden binnen de zes 

maanden na het overlijden van de erflater een notaris aanstellen om de attestation notariée 

immobilière op te stellen, waarna de akte binnen vier maanden moet worden aangeboden ter 

registratie.792 Indien de erfgerechtigden dit niet (tijdig) doen, kunnen zij burgerrechtelijk 

aansprakelijk worden gesteld door eenieder die hierdoor schade heeft geleden.793 In 

tegenstelling tot bij de meeste andere verplichte overschrijvingen, wordt een gebrek aan 

(tijdige) publiciteit hier echter niet gesanctioneerd door de niet-tegenwerpelijkheid van de 

transactie aan derden (supra nr. 439). 

B. Geen gebruik van een erfrechtcertificaat voor registerpubliciteit 

452. De Belgische akte en het attest van erfopvolging vormen geen grond tot overschrijving 

in het hypotheekregister, om de eenvoudige reden dat in België enkel akten onder de levenden 

worden overgeschreven in de registers van de hypotheekbewaarder. Aldus zijn alle vormen van 

eigendomsverkrijging mortis causa uitgesloten uit het toepassingsgebied van artikel 1 Hyp. 

W.794 Initieel was ook in het Franse regime, dat aan de basis ligt van het Belgische 

hypotheekregister, publiciteit van overgangen mortis causa uitgesloten, maar reeds in 1935 

                                                 
791  M. GRIMALDI, Droit civil - Successions, Parijs, Litec, 2001, 507-509. Zie verder over de attestation 

immobilière C. JUBAULT, Droit civil - Les successions, les libéralités, Parijs, Montchrestien, 2010, 126-129. 
792   Artikel 33, 1e lid Decreet 4 januari 1955: “Les délais d'accomplissement de la formalité sont fixés comme 

suit: A. - Pour les attestations notariées, quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis. La 

responsabilité des successibles peut être engagée, conformément au premier alinéa de l'article 30-4 si le 

notaire est requis plus de six mois après le décès, ou, dans les cas où un événement ultérieur modifie la 

dévolution de la succession, la masse héréditaire ou l'option des successibles, plus de six mois après cet 

événement. […]”. Zie verder J. LAFOND, Guide de la publicité foncière, Parijs, LexisNexis, 2011, 175. 
793  Artikel 30, 4e lid, 1e alinea Decreet 4 januari 1955: “Toute personne intéressée qui, ayant publié son propre 

droit, prouve qu'elle a subi un préjudice à raison soit du défaut de publication avant l'expiration du délai 

légal, soit de la publicité incomplète ou irrégulière d'un des actes visés aux 3° à 9° de l'article 28, peut 

demander des dommages et intérêts. […]” Zie in in dit verband verder M.-N. JOBARD-BACHELLIER en V. 

BRÉMOND, Sûretés, publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2014, 223-224. 
794  K. BYTTEBIER, Voorrechten en hypotheken, Antwerpen, Maklu, 2005, 78-80; E. DIRIX en R. DE CORTE, 

Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 113 en C.-A. LEUNEN, 

"Commentaar bij art. 1 Hyp. W." in E. DIRIX, A. CUYPERS en L. LANOYE (eds.), Voorrechten en hypotheken. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2005, 16-17. 
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voerde de Franse wetgever op dit punt een wetswijziging door (supra nr. 450). Bijkomend is 

de publiciteit van erfovergangen ab intestato tevens niet mogelijk op grond van het feit dat deze 

niet steunt op een ‘akte’, zoals artikel 1 en 2 Hyp.W. vereisen. De overschrijving van een 

testamentaire erfovergang zou op dit vlak evenwel geen beletsel ontmoeten.795 Desalniettemin 

sluit artikel 1 Hyp.W. categoriek alle overgangen mortis causa uit van publiciteit in het 

hypotheekregister. 

453. De rechtsleer beschouwt het gebrek aan onroerende publiciteit inzake overgang door 

overlijden algemeen als een tekortkoming.796 In het verleden werden er een aantal (wetgevende) 

initiatieven gelanceerd om in een publiciteit van overgangen mortis causa te voorzien, evenwel 

zonder resultaat.797 Deze lacune wordt in de praktijk slechts beperkt gecompenseerd door de 

aangiften van nalatenschap die door de ontvanger van het successiekantoor worden 

bijgehouden798 of door de overschrijving van de verdelingsakte in het hypotheekregister.799 

                                                 
795  K. BYTTEBIER, Voorrechten en hypotheken, Antwerpen, Maklu, 2005, 79. 
796  J. BYTTEBIER, Publiciteit en onroerende zakelijke rechten - Rechtsvergelijkend onderzoek en kritische 

analyse van het Belgisch recht, doctoraatsthesis Rechten Katholieke Universiteit Leuven, 2006, 231-233; K. 

BYTTEBIER, Voorrechten en hypotheken, Antwerpen, Maklu, 2005, 79; E. DIRIX en R. DE CORTE, 

Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 113; C.-A. LEUNEN, 

"Commentaar bij art. 1 Hyp. W." in E. DIRIX, A. CUYPERS en L. LANOYE (eds.), Voorrechten en hypotheken. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2005, 17; A. 

VERBEKE en J. BYTTEBIER, "Onroerende en hypothecaire publiciteit. Organisatie en tegenwerpelijkheid.", 

RW 1997-1998, 1099-1127 en A. VERHAEGEN, Publiciteitsproblemen bij de vererving van vastgoed, 

masterscriptie KU Leuven, 2010-2011, 113 p.  
797  Voor een overzicht, zie A. VERHAEGEN, Publiciteitsproblemen bij de vererving van vastgoed, masterscriptie 

KU Leuven, 2010-2011, 39-43. Ook de regering MICHEL I heeft de problematiek in het Regeerakkoord van 

9 oktober 2014 terug op de politieke agenda geplaatst (zie p. 88). 
798  De informatie in een dergelijke aangifte biedt evenwel geen juridische waarborg op juistheid of 

derdenbescherming. Zie hierover J. BYTTEBIER, Publiciteit en onroerende zakelijke rechten - 

Rechtsvergelijkend onderzoek en kritische analyse van het Belgisch recht, doctoraatsthesis Rechten 

Katholieke Universiteit Leuven, 2006, 231. Bovendien is de informatie in de aangiften slechts onder bepaalde 

voorwaarden toegankelijk. Zie A. VERBEKE en J. BYTTEBIER, "Onroerende en hypothecaire publiciteit. 

Organisatie en tegenwerpelijkheid.", RW 1997-1998, 1118. 
799  Cf. K. BYTTEBIER, Voorrechten en hypotheken, Antwerpen, Maklu, 2005, 94 en E. DIRIX en R. DE CORTE, 

Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 113. De overschrijving 

van de verdelingsakte in het hypotheekregister werd door het oude artikel 1224 Ger.W. uitdrukkelijk 

voorgeschreven. De Wet van 13 augustus 2011 houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke 

vereffening-verdeling (1), BS 14 september 2011, 59603 heeft dit voorschrift opgeheven. Evenwel impliceert 

dit niet dat een dergelijke overschrijving niet meer vereist is, maar wel dat een afzonderlijke regel niet nodig 

is, omdat deze verplichting reeds wordt gedekt door de algemene regel van artikel 1 Hyp. W. Zie 

Wetsvoorstel houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling, Parl. St. 

Senaat 2010-2011, nr. 5-405/1, 59. 
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AFDELING III. EUROPESE ERFRECHTVERKLARING 

454.  Artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening kent de Europese erfrechtverklaring 

rechtsgevolgen toe op het gebied van registerpubliciteit: “Onverminderd artikel 1, lid 2, onder 

k) en l), is de erfrechtverklaring een geldig document voor de inschrijving van goederen uit de 

nalatenschap in het desbetreffende register in een lidstaat.” Voornamelijk omwille van de 

interpretatie van het voorbehoud, vormt dit artikel een van de meest complexe en controversiële 

bepalingen uit de Erfrechtverordening. Hieronder worden de verschillende elementen van dit 

voorschrift toegelicht en de draagwijdte van artikel 69, 5e lid geduid. 

§1.  ‘Geldig document’ 

455.  Krachtens artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening vormt de Europese erfrechtverklaring 

een ‘geldig document’ voor de inschrijving van nalatenschapsgoederen in de registers van de 

lidstaten.800 De term ‘document’ verschijnt slechts in de definitieve versie van de 

Erfrechtverordening; het Voorstel tot een Erfrechtverordening sprak van een geldige ‘titel’, en 

niet van een ‘document’.801 Het gebruik van de term ‘titel’ was evenwel sterk gecontesteerd in 

de doctrine.802 Indien de Europese erfrechtverklaring een titel zou uitmaken, zou dit impliceren 

dat de erfrechtverklaring zelf de rechtsgrond voor de inschrijving zou constitueren. De 

rechtsgrond voor de inschrijving is evenwel niet de erfrechtverklaring, maar wel de 

onderliggende rechtsverhouding, waarvan de erfrechtverklaring een bewijs vormt. Als ‘titel’ 

                                                 
800  Frans: ‘un document valable’; Engels: ‘a valid document’; Duits: ‘ein wirksames Schriftstück’. 
801  Artikel 42, 5e lid Voorstel tot een Erfrechtverordening: “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.” Frans: ‘un titre 

valable’; Engels: ‘a valid document’; Duits: ‘einen gültigen Titel’. 
802  Zie onder meer M. BUSCHBAUM en M. KOHLER, "Vereinheitlichung des Erbkollisionsrechts in Europa (II)", 

GPR 2010, 169; M. BUSCHBAUM en M. KOHLER, "Le certificat successoral européen et les certificats 

successoraux nationaux: une coexistence source de tension", GPR 2010, 213; R. CRÔNE, "Le certificat 

successoral européen" in G. KHAIRALLAH en M. REVILLARD (eds.), Perspectives du droit des successions 

européennes et internationales: Étude de la proposition de règlement du 14 octobre 2009, Parijs, Defrénois, 

2010, 168; COUNCIL OF THE NOTARIATS OF THE EUROPEAN UNION, Position on the proposal for a Regulation 

on jurisdiction, applicable law, the recognition and enforcement of decisions and authentic instruments and 

the creation of a European Certificate of Succession, 11 december 2009, www.cnue.eu, 6-7; COUNCIL OF 

THE NOTARIATS OF THE EUROPEAN UNION, Position paper regarding the proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of 

decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of 

Succession, 24 november 2010, www.cnue.eu, 12-13; C. KOHLER en M. BUSCHBAUM, "La "reconnaissance" 

des actes authentiques prévue pour les successions transfrontalières. Réflexions critiques sur une approache 

douteuse entamée dans l'harmonisation des règles de conflits de lois", RCDIP 2010, 639 en K.W. LANGE, 

"Das geplante Europäische Nachlasszeugnis", DNotZ 2012, 176, voetnoot 33. 
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zou de erfrechtverklaring strikt genomen constitutief zijn voor de inschrijving in de registers, 

terwijl deze als ‘document’ slechts een declaratief karakter heeft en louter het bewijs vormt van 

de erin geattesteerde gegevens, die op hun beurt volgens de voorwaarden van het nationaal recht 

de basis vormen voor een inschrijving in de registers.803 Evenwel was dit laatste steeds de 

bedoeling, waardoor het gebruik van de term ‘titel’ in het Voorstel niet accuraat was.804 De 

definitieve versie van de Erfrechtverordening bracht de bewoordingen van artikel 69, 5e lid dan 

ook in overeenstemming met het intrinsiek opzet en concept van de Europese 

erfrechtverklaring. De nieuwe terminologie vermindert bovendien het risico op verwarring 

inzake de uitvoerbaarheid van de Europese erfrechtverklaring, gelet op het feit dat de 

erfrechtverklaring volgens overweging 71 geen zelfstandige executoriale titel uitmaakt.805 

§2. ‘Inschrijving van goederen uit de nalatenschap’  

456. Overeenkomstig artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening biedt de Europese 

erfrechtverklaring een basis voor ‘de inschrijving van goederen uit de nalatenschap’ in de 

nationale registers.806 Door het gebruik van de termen ‘inschrijving’ en ‘goederen’ ent de 

Erfrechtverordening zich op de registerpubliciteitstradities in sommige lidstaten. Niet alle 

lidstaten spreken immers in alle gevallen van ‘inschrijving’; soms gebeurt de registratie door 

een ‘overschrijving’. De term ‘inschrijving’ wordt in dit onderzoek breed gebruikt voor elke 

invoering in een register (supra nr. 425), zodat niet steeds moet worden gedifferentieerd tussen 

‘inschrijving’ en ‘overschrijving’ in hun technische betekenis. In het licht van de 

registerpubliciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring is dit onderscheid immers 

minder relevant. Enkel in dit luik worden beide concepten afzonderlijk geschetst. Daarenboven 

                                                 
803  In dezelfde zin W. RECHBERGER, "Das Europäische Nachlasszeugnis und seine Wirkungen", ÖJZ 2012, 16-

17. Zie ook M. BUSCHBAUM en M. KOHLER, "Vereinheitlichung des Erbkollisionsrechts in Europa (II)", GPR 

2010, 168; K.W. LANGE, "Das geplante Europäische Nachlasszeugnis", DNotZ 2012, 175 
804  Cf. M. BUSCHBAUM en M. KOHLER, "Le certificat successoral européen et les certificats successoraux 

nationaux: une coexistence source de tension", GPR 2010, 213; W. FABER en S. GRÜNBERGER, "Vorschlag 

der EU-Kommission zu einer Erbrechts-Verordnung", NZ 2011, 113 en H. ROSOUX, "Successions 

internationales: perspectives d'avenir" in Y.-H. LELEU (ed.), Chroniques notariales, 55, Brussel, Larcier, 

2012, 405, voetnoot 227. 
805  Cf. C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 212. 
806  Frans: ‘l'inscription d'un bien successoral’; Engels: ‘recording of succession property’; Duits: ‘die 

Eintragung des Nachlassvermögens’. 
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vormen goederen – of meer precies, de rechten die rusten op een goed807 – niet in alle lidstaten 

het voorwerp van de inschrijving; sommige lidstaten schrijven daarentegen akten over.  

457. Het onderscheid tussen inschrijving en overschrijving staat in verband met de 

tweedeling tussen goederen en akten. De referentiestelsels met een Germaans of Engels 

(perceelsgebonden) register – Duitsland, Oostenrijk, Engeland en Wales – schrijven steeds 

rechten op een bepaald onroerend goed in in het Grundbuch, respectievelijk het land register. 

Artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening is in die zin onzorgvuldig, aangezien niet het onroerend 

goed zelf, maar wel een recht op een bepaald goed het voorwerp vormt van de inschrijving.808 

Daarentegen vormen in de referentiestelsels met een (in essentie persoonsgebonden) Romaans 

register, met name Frankrijk en België, niet rechten op een goed het voorwerp van de registratie, 

maar wel akten (supra nr. 428).  

458. Bijkomend maken landen met een Romaans register traditioneel een onderscheid tussen 

de ‘overschrijving’ en de ‘inschrijving’ in een register. Bij een ‘overschrijving’ 

(‘transcription’) wordt de akte in haar geheel overgenomen in het register. De term 

‘inschrijving’ (‘inscription’) is gereserveerd voor de invoering van voorrechten en hypotheken 

in het register, waarbij slechts een samenvatting van de akte (‘borderel’) in het register wordt 

opgenomen, en niet de gehele akte, zoals bij de overschrijving het geval is. Dit onderscheid 

tussen overschrijving en inschrijving is in België nog altijd geldend recht.809 In Frankrijk wordt 

de term ‘inscription’ nog steeds gebruikt voor voorrechten en hypotheken, wat ook blijkt uit de 

benaming van het overeenkomstige register (‘registre des inscriptions’). Daarentegen is voor 

de overige akten de term ‘transcription’ vervangen door het neutralere ‘publication’. Ook de 

                                                 
807  Vergelijk met artikel 1, 2e lid, onder l) Erfrechtverordening, dat melding maakt van ‘de inschrijving van 

rechten op onroerende en roerende zaken in een register’. 
808  Zie voor een overzicht van het voorwerp van de inschrijving voor het merendeel van de Europese lidstaten 

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE en DEUTSCHES NOTARINSTITUT, Real Property Law and Procedure in the 

European Union. General Report, 2005, 

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/ResearchAndTeaching/ResearchThemes/ProjectRealPrope

rtyLaw.aspx, Synopsis Tables. Hieruit blijkt tevens de geschetste tweedeling tussen de inschrijving van 

rechten op goederen en van akten. Geen enkele onderzochte lidstaat schrijft echter het onroerend goed zelf 

in. 
809  Zie E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 

2006, 122. 
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benaming van het toenmalige ‘registre des transcriptions’ werd reeds in 1955 overeenkomstig 

aangepast naar het huidige ‘registre des publications’ (zie supra nr. 429).810 

459. Waar men kan argumenteren dat het onderscheid tussen overschrijving en inschrijving 

in deze context minder van belang is, is de tweedeling tussen (rechten op) goederen en akten 

fundamenteel. Het is duidelijk dat de Europese wetgever bij de vormgeving van artikel 69, 5e 

lid op dit punt voornamelijk is uitgegaan van de lidstaten met een perceelsgebonden register. 

Omdat een perceelsgebonden register het meest modern wordt geacht en ook bij lidstaten met 

een persoonsgebonden registers een trage evolutie naar een werkelijk grondboek kan worden 

ontwaard (supra nr. 430-431), is deze benadering verdedigbaar. Evenwel mag uit de 

bewoordingen van artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening niet worden afgeleid dat de 

registerpubliciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring enkel geldt voor de lidstaten met 

een perceelsgebonden register. De rechtsgevolgen van de erfrechtverklaring gelden integendeel 

in alle lidstaten op dezelfde manier (onverminderd het voorbehoud voor het nationaal recht in 

artikel 1, 2e lid, onder k) en l), zie infra nr. 461 e.v.). De verwijzing naar ‘de inschrijving van 

goederen uit de nalatenschap’ in artikel 69, 5e lid moet aldus functioneel worden ingevuld, zodat 

zij principieel alle invoeringen in de nationale registers van de lidstaten kan omvatten. 

§3.  ‘In het desbetreffende register in een lidstaat’ 

460. Artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening spreekt ruim van een inschrijving van 

nalatenschapsgoederen ‘in het desbetreffende register in een lidstaat’. Deze bepaling viseert 

alle publieke registers in de lidstaten, dit zijn alle registers die zijn georganiseerd krachtens de 

wet.811 In de eerste plaats gaat het over het register inzake onroerende publiciteit in de lidstaten. 

Daarnaast kunnen ook andere registers binnen deze bepaling vallen, zoals registers voor 

roerende goederen. Men kan hier bijvoorbeeld denken aan pandregisters, scheepsregisters, 

aandelenregisters, beslagregisters, handelsregisters en zo verder.812 Principieel komen alle 

                                                 
810  Zie P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil - Les sûretés, la publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2012, 808. 
811  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 125. In dezelfde zin J. MAYER, "§ 2353", Münchener Kommentar 

zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 195 (‘in die öffentlichen Register’). 
812  In die zin met betrekking tot het Duitse handelsregister onder meer M. BUSCHBAUM en U. SIMON, "EuErbVO: 

Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEV 2012, 529; S. HERZOG, "Die EU-Erbrechtsverordnung", ErbR 2013, 

13; K.W. LANGE, "Das Europäische Nachlasszeugnis" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische 

Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 171 en J. SCHMIDT, "Der Erbnachweis in Deutschland ab 

2015: Erbschein vs. Europäisches Nachlasszeugnis", ZEV 2014, 393. 
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nationale registers waarin nalatenschapsgoederen kunnen worden ingeschreven in aanmerking, 

onder de hierna toegelichte voorwaarden. Aangezien artikel 69, 5e lid hoofdzakelijk werd 

opgesteld in het licht van onroerende publiciteit en de registratie van roerende goederen nergens 

dusdanige problemen veroorzaakt dat deze een afzonderlijke behandeling zou vereisen, wordt 

de draagwijdte van artikel 69, 5e lid in dit proefschrift uitsluitend vanuit het perspectief van 

onroerende registerpubliciteit geanalyseerd. 

§4. ‘Onverminderd artikel 1, lid 2, onder k)’ 

461.  Artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening stelt dat de Europese erfrechtverklaring een 

geldig document is voor de inschrijving van de nalatenschapsgoederen in de registers van de 

lidstaten, evenwel onverminderd artikel 1, 2e lid, onder k) en l). Er wordt derhalve een dubbel 

voorbehoud gemaakt. Dit dubbele voorbehoud vormt de kern van de problematiek inzake de 

draagwijdte van artikel 69, 5e lid. Het voorbehoud inzake artikel 1, 2e lid, onder k) wordt hier 

nader onderzocht, het voorbehoud inzake artikel 1, 2e lid, onder l) vormt het voorwerp van een 

afzonderlijke titel (infra nr. 522 e.v.).  

462.  Artikel 1 handelt over het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening; in het 2e lid, 

onder k) wordt “de aard van zakelijke rechten” uitgesloten uit het toepassingsgebied. Om de 

draagwijdte van het voorbehoud voor artikel 1, 2e lid, onder k) in artikel 69, 5e lid te kunnen 

duiden, is het noodzakelijk om de relevante problematiek eerst in algemenere bewoordingen te 

schetsen. Daarna worden de concrete implicaties van het gebruik van de Europese 

erfrechtverklaring voor publiciteit in de nationale registers geanalyseerd.  

A. Schets van de problematiek 

463.  Het is mogelijk dat aan registerhouders wordt gevraagd om een goed in te schrijven 

waarop een vreemd zakelijk recht rust, dat in de eigen rechtsorde niet gekend is. Een dergelijke 

situatie kan voorkomen wanneer het recht dat de erfopvolging beheerst, niet samenvalt met het 

recht van de lidstaat waarin het register wordt gehouden.813 Indien een buitenlandse lex 

successionis een bepaald zakelijk recht toekent en het nationaal recht van een andere lidstaat 

                                                 
813  Zie ook A. DUTTA, "Art. 31 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 

2015, nr. 3-4 en L. WEYTS, "L'adaptation des droits réels selon le Règlement européen sur les successions 

internationales", RNB 2014, 766. 
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vereist dat het vererfd goed wordt ingeschreven in de nationale registers, zal de registerhouder 

worden geconfronteerd met een vreemd zakelijk recht. 

464. Stel bijvoorbeeld dat een man met de Engelse nationaliteit en een laatste gewone 

verblijfplaats in Duitsland overlijdt. In zijn testament heeft hij een rechtskeuze gemaakt voor 

het Engelse recht en een trust ingesteld ten aanzien van zijn gezinswoning gelegen te Duitsland. 

De figuur van de trust is onbekend in het Duitse recht.814 De erfgenamen willen het Grundbuch 

laten verbeteren en vragen een Europese erfrechtverklaring aan, die melding maakt van de trust 

op het onroerend goed. De erfgenamen leggen de Europese erfrechtverklaring voor aan de 

Duitse registerautoriteit ter inschrijving in het Grundbuch.  

465. Hoe moet de registerhouder omgaan met een vreemd zakelijk recht? Theoretisch zijn er 

drie mogelijkheden. Ten eerste kan hij het vreemde zakelijk recht ongewijzigd opnemen in het 

register, waardoor een nieuw zakelijk recht wordt geïntroduceerd in de nationale rechtsorde. 

Ten tweede kan hij ervoor kiezen het vreemde zakelijk recht in gewijzigde vorm in te schrijven. 

In dat geval stelt zich de vraag naar de omvang en het concrete verloop van een dergelijke 

wijziging. Ten derde kan de registerhouder de registratie volledig weigeren, waarbij hij een 

rechtsgrond zal moeten kunnen aanvoeren voor de weigering. Deze drie theoretische 

mogelijkheden worden hieronder getoetst aan de Erfrechtverordening. 

B. Optie 1: ongewijzigde inschrijving van een vreemd zakelijk recht 

466.  De eerste optie bestaat erin dat de registerhouder een vreemd zakelijk recht ongewijzigd 

zal opnemen in het nationale register, wat leidt tot de introductie van een nieuw zakelijk recht 

binnen de eigen rechtsorde. Deze benadering vindt evenwel geen steun in de 

Erfrechtverordening. Artikel 69, 5e lid maakt immers een voorbehoud voor artikel 1, 2e lid, 

onder k), waarin de aard van zakelijke rechten wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van 

de Erfrechtverordening. De registratie van de Europese erfrechtverklaring overeenkomstig 

artikel 69, 5e lid verloopt aldus onverminderd de uitsluiting van de aard van zakelijke rechten 

                                                 
814  Het Duitse recht kent wel de figuur van de Treuhand (hierover C. SCHUBERT, "§ 164", Münchener 

Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 50-56). In tegenstelling tot de Engelse trust is 

de Duitse Treuhand evenwel een contract en geen onafhankelijke bron van rechten (A. BRAUN en W. 

SWADLING, "Management: Trust, Treuhand and Fiducie" in S. VAN ERP en B. AKKERMANS (eds.), Cases, 

Materials and Text on Property Law, in W. VAN GERVEN (ed.) Ius Commune Casebooks for the Common 

Law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, 555, 563, 612-613). 
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uit het toepassingsgebied van de verordening, wat impliceert dat de erfrechtverklaring niet kan 

leiden tot de invoering van een vreemd zakelijk recht in de lidstaten. Dit wordt bevestigd in 

overweging 15, die stelt dat de Erfrechtverordening het beperkte aantal zakelijke rechten 

(‘numerus clausus’), zoals gekend in sommige lidstaten, onverlet moet laten. Aan een lidstaat 

mag dus niet worden opgelegd om een zakelijk recht op een goed dat zich in die lidstaat bevindt 

te erkennen, als zijn recht een dergelijk zakelijk recht niet kent. Evenwel staat het een lidstaat 

vanzelfsprekend vrij om zelf te beslissen om een vreemd zakelijk recht onverkort toepassing te 

laten vinden binnen de eigen rechtsorde, wat in feite neerkomt op de uitbreiding of zelfs de 

afschaffing van de nationale numerus clausus van zakelijke rechten (zie ook infra nr. 503). 

C. Optie 2: gewijzigde inschrijving van een vreemd zakelijk recht – de aanpassing van 

zakelijke rechten conform artikel 31 Erfrechtverordening 

1. Principe 

467.  Als tweede optie zou de registerhouder een vreemd zakelijk recht in gewijzigde vorm 

kunnen inschrijven in het nationale register. De Europese wetgever heeft met artikel 31 

Erfrechtverordening gekozen voor deze oplossing. Artikel 31 schrijft het volgende voor: 

“Indien een persoon zich op een zakelijk recht beroept, waartoe hij onder het op de erfopvolging 

toepasselijke recht gerechtigd is, en het recht van de lidstaat waar het recht wordt ingeroepen, 

het betreffende zakelijk recht niet kent, wordt dit zakelijk recht, indien noodzakelijk en voor 

zover mogelijk, in overeenstemming gebracht met het meest gelijkwaardige zakelijk recht in die 

lidstaat, waarbij rekening wordt gehouden met de door dat specifieke zakelijk recht 

nagestreefde doelstellingen en belangen en de daaraan verbonden rechtsgevolgen.” Indien het 

toepasselijke recht derhalve aan een rechthebbende in de nalatenschap een zakelijk recht 

toekent dat onbekend is in de lidstaat waar het register wordt gehouden, voorziet artikel 31 in 

een aanpassing van dit zakelijk recht aan het recht van de lidstaat van registratie.  

468.  De techniek van de aanpassing van vreemde zakelijke rechten is niet nieuw, maar vormt 

een gekende techniek binnen het internationaal privaatrecht.815 Zo hanteren verschillende 

                                                 
815  “[…] [I]n order to recognize and enforce a foreign proprietary right, a transformation of this right into the 

equivalent right existing under the law of the state of recognition and enforcement is inevitable. The lex rei 

sitae rule and the transformation mechanism are Siamese twins indeed.” M.V. POLAK, "Recognition, 

Enforcement and Transformation of Foreign Proprietary Rights - a handful of observations and suggestions" 

in U. DROBNIG, H.J. SNIJDERS en E.-J. ZIPPRO (eds.), Divergences of Property Law, an Obstacle to the 

Internal Market?, München, Sellier European Law Publishers, 2006, 128. 
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landen een soortgelijke techniek om vreemde zakelijke zekerheidsrechten om te zetten in het 

nationale functionele equivalent.816 Op internationaal niveau strekt het Haags Verdrag van 1 

juli 1985 inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (‘Haags 

Trustverdrag’) tot voorbeeld.817 Artikel 15 van dit Verdrag stelt dat wanneer een bepaalde regel 

van nationaal recht de erkenning van een trust in een lidstaat in de weg staat, de rechter op 

andere wijze aan het doel van de trust gevolg tracht te geven. In zekere zin diende deze bepaling 

ook tot inspiratie van artikel 31 Erfrechtverordening.818 

2. Werking 

469.  Ondanks de vroegere toepassingen van de techniek van de aanpassing van zakelijke 

rechten en de preciseringen in de Erfrechtverordening roept de concrete werking van artikel 31 

Erfrechtverordening nog veel vragen op. Hierna worden de verschillende aspecten van artikel 

31 vooreerst theoretisch toegelicht en vervolgens geïllustreerd aan de hand van de Engelse trust. 

a. Toepassingsvoorwaarden 

470.  Artikel 31 stelt twee toepassingsvoorwaarden voorop: ten eerste moet het toepasselijke 

recht een bepaald zakelijk recht toekennen, en ten tweede moet dit zakelijk recht onbekend zijn 

in het recht van de lidstaat waar het recht wordt ingeroepen. Beide toepassingsvoorwaarden 

geven aanleiding tot onduidelijkheden. 

                                                 
816  Zie e.g. voor Duitsland U. DROBNIG, "Recognition and Adaptation of Foreign Security Rights" in U. 

DROBNIG, H.J. SNIJDERS en E.-J. ZIPPRO (eds.), Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal 

Market?, München, Sellier European Law Publishers, 2006, 112-113. Voor een pleidooi om dit mechanisme 

ook te gebruiken bij de erkenning van vreemde zakelijke zekerheidsrechten naar Frans recht, zie M. ATTAL, 

La reconnaissance des sûretés mobilières conventionnelles étrangères dans l'ordre juridique français, Parijs, 

Defrénois, 2005, 307-311 (conclusie).  
817  In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland en Luxemburg, is België net zoals de meeste Europese landen 

geen partij bij het Haags Trustverdrag. 
818  Het Voorstel voor een Erfrechtverordening bevatte geen voorschrift inzake de aanpassing van zakelijke 

rechten. De invoering van een dergelijke bepaling werd voorgesteld door het Max Planck Instituut te 

Hamburg, dat hierbij specifiek verwees naar het voorbeeld van artikel 15 van het Haags Trustverdrag (MAX 

PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, "Comments on the European 

Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, 

applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession 

and the creation of a European Certificate of Succession", RabelsZ. 2010, 637, 642). Zie hierover A. BONOMI 

en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 

2012, Brussel, Bruylant, 2013, 488. De uiteindelijke tekst van artikel 31 Erfrechtverordening wijkt evenwel 

sterk af van het ontwerp van het Max Planck Instituut en van artikel 15 Haags Trustverdrag. 
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i. Zakelijk recht 

a) Kwalificatie als zakelijk recht 

471. Op het eerste zicht lijkt het verifiëren van de eerste toepassingsvoorwaarde vrij 

eenvoudig: men moet enkel controleren of het toepasselijke recht een bepaald recht heeft 

toegekend, en zo ja, of dit een zakelijk recht is.819 Evenwel rijst de vraag welk recht instaat voor 

de kwalificatie van het toegekende subjectieve recht als een zakelijk recht. Moet het 

desbetreffende subjectieve recht een zakelijk recht uitmaken overeenkomstig het recht van de 

lidstaat waarin men zich op het subjectief recht beroept, overeenkomstig het recht dat van 

toepassing is op de erfopvolging, of betreft het hier een Europeesrechtelijke notie van ‘zakelijk 

recht’, los van de nationaalrechtelijke begrippenkaders, die autonoom moet worden ingevuld? 

472. Zeker is dat de kwalificatie van een bepaald subjectief recht als een zakelijk recht niet 

kan afhangen van het recht van de lidstaat waarin men zich op het subjectief recht beroept. Per 

definitie speelt artikel 31 Erfrechtverordening immers enkel indien het desbetreffende 

subjectief recht niet kwalificeert als een zakelijk recht in de zin van de lidstaat waar men zich 

erop beroept. Indien het subjectieve recht ook een zakelijk recht zou uitmaken overeenkomstig 

het recht van de lidstaat waar het wordt ingeroepen, vervalt de noodzaak tot een omzetting in 

de zin van artikel 31. De eerste optie moet bijgevolg worden afgewezen. 

473. De keuze voor de tweede optie lijkt initieel voor de hand te liggen. Artikel 31 heeft 

immers tot doel om een zakelijk recht dat is toegekend door de lex successionis maar niet bestaat 

in een andere lidstaat om te zetten in een gelijkaardig zakelijk recht dat wel gekend is in deze 

laatste lidstaat. Het lijkt derhalve logisch dat de kwalificatie van het toegekende subjectieve 

recht als een zakelijk recht afhangt van de lex successionis. Deze gevolgtrekking kan evenwel 

tot problemen leiden indien de lex successionis het recht is van een derde land.820 Quid 

bijvoorbeeld indien de lex successionis het recht is van een land dat niet redeneert in termen 

van persoonlijke versus zakelijke rechten? Het is mogelijk dat het recht van het derde land wel 

functioneel dezelfde eigenschappen aan een bepaald recht toekent als bij zakelijke rechten het 

geval is, maar dat dit rechtsstelsel geen gebruik maakt van een tweedeling tussen persoonlijke 

                                                 
819  Frans: ‘un droit réel’; Engels: ‘a right in rem’; Duits: ‘ein dingliches Recht’. 
820  Artikel 20 Erfrechtverordening bepaalt immers dat het krachtens de Erfrechtverordening aangeduide recht 

van universele toepassing is, ongeacht of dit het recht is van een lidstaat of niet.  
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en zakelijke rechten. Kan het omzettingsmechanisme van artikel 31 dan geen toepassing vinden 

omdat de lex successionis het concept ‘zakelijk recht’ niet kent?821 Het omgekeerde is ook 

mogelijk. Quid indien het recht van het land dat de erfopvolging beheerst wel een soort van 

‘zakelijk recht’ of ‘right in rem’ kent, maar aan dit concept een geheel andere invulling geeft 

dan continentaal-Europese rechtsstelsels? Mist een toepassing van artikel 31 in dergelijk geval 

zijn doel, met name de Europese lidstaten toelaten om buitenlandse rechten ingang te laten 

vinden in de eigen rechtsorde, zonder hierbij het eigen numerus clausus-beginsel te schaden? 

Men kan zich derhalve afvragen of een kwalificatie als zakelijk recht door de lex successionis 

niet te veel zou uitgaan van de eigenheden van de continentaal-Europese rechtsregimes. 

474. Bovendien gaat de tweede optie ook voorbij aan het feit dat artikel 31 een 

verordeningsbepaling is, waardoor het begrip ‘zakelijk recht’ in principe deel uitmaakt van het 

Europees rechtskader. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moeten termen uit 

het Europees recht autonoom worden uitgelegd; slechts wanneer uitdrukkelijk naar het 

nationale recht wordt terugverwezen, moet een begrip worden ingevuld overeenkomstig het 

nationaal recht.822 Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Insolventieverordening,823 waar het 

rapport Virgos/Schmit expliciet bepaalt dat de kwalificatie als zakelijk recht moet gebeuren 

overeenkomstig het nationaal recht (‘lex causa’).824 Een dergelijke precisering ontbreekt 

evenwel bij de Erfrechtverordening. In dezelfde zin oordeelde het Hof van Justitie eerder al dat 

de zinsnede ‘ten aanzien van zakelijke rechten op onroerende goederen’ in artikel 16, 1e lid 

                                                 
821  Deze problematiek wordt gedeeltelijk ondervangen door overweging 17, die stelt dat de aanpassing van 

zakelijke rechten krachtens artikel 31 andere vormen van aanpassing in het kader van de Erfrechtverordening 

onverlet moet laten. Evenwel is er in dat geval geen verplichting tot omzetting. 
822  Zie onder meer HvJ 18 januari 1984, Ekro BV Vee- en Vleeshandel v. Produktschap voor Vee en Vlees, C-

327/82, nr. 11, HvJ 6 maart 2008, Nordania Finans A/S en BG Factoring A/S v. Skatteministeriet, C-98/07, 

nr. 17 en HvJ 2 april 2009, A., C‑523/07, nr. 34. Zie ook B. HESS, Europäisches Zivilprozessrecht, 

Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2010, 150. 
823  Verordening van de Raad nr. 1346/2000, 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures, Pb. L. 30 juni 2000, 

afl. 160, 1-18. 
824  Het rapport Virgos/Schmit werd weliswaar opgesteld als voorbereiding op het Europees Verdrag betreffende 

Insolventieprocedures van 1995, dat om politieke redenen nooit is goedgekeurd (V. SAGAERT, "De 

verworvenheden van het Europese goederenrecht" in A.S. HARTKAMP, C.H. SIEBURGH en L.A.D. KEUS 

(eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2007, 308, in 

het bijzonder voetnoot 19). Aangezien de tekst van de huidige Insolventieverordening grotendeels overeen 

stemt met het ontwerp van het Verdrag, wordt algemeen aanvaard dat het rapport Virgos/Schmit ook ter 

uitlegging van de Insolventieverordening kan worden gebruikt (zie bijvoorbeeld de toelichting onder nr. 4 in 

de Nederlandse Circulaire Inwerkingtreding EG-Insolventieverordening, Staatscourant 27 augustus 2002). 
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Verdrag van Brussel,825 de voorganger van de Brussel I-Verordening, autonoom moet worden 

uitgelegd.826 Mijns inziens is de derde optie, met name de autonome Europeesrechtelijke 

interpretatie van de notie ‘zakelijk recht’, de juiste.827 Aldus zal de kwalificatie van een bepaald 

subjectief recht als een zakelijk recht in de zin van de Erfrechtverordening finaal gebeuren door 

het Hof van Justitie.  

475. Desalniettemin moeten ook bij de autonome interpretatie een aantal kanttekeningen 

worden geplaatst. Vanuit praktisch oogpunt kan men de bedenking maken dat het Europees 

goederenrecht in het algemeen en het concept ‘zakelijk recht’ in het bijzonder op 

Europeesrechtelijk niveau nog onontwikkeld is. De notie ‘zakelijk recht’ komt fragmentarisch 

wel voor in het Europees recht, maar van een systematische benadering is actueel geen 

sprake.828 Het kan bijgevolg nog jaren duren vooraleer er een autonome Europeesrechtelijke 

catalogus van zakelijke rechten is ontwikkeld en gedefinieerd, wat tot rechtsonzekerheid bij de 

toepassing van artikel 31 kan leiden.  

476. Een meer fundamentele kwestie in dit verband is de vraag of de notie ‘zakelijk recht’ 

autonoom moet worden ingevuld binnen de context van de Erfrechtverordening, of breder 

binnen de context van de Europese IPR-verordeningen. Zo maken ook de Rome I-

Verordening829 en de (hervormde) Brussel Ibis-Verordening830 gebruik van de term ‘zakelijk 

recht’, evenwel telkens zonder een definitie te geven. Bij gebrek aan wettelijke definitie gebeurt 

                                                 
825  Verdrag van Brussel nr. 72/454/EEG, 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Pb. L. 31 december 1972, afl. 299, 32. 
826   HvJ 10 januari 1990, Reichert e.a. v. Dresdner Bank, C-115/88, nr. 8: “Om te beginnen moet ter verzekering 

van de grootst mogelijke gelijkheid en eenvormigheid van de rechten en verplichtingen die voor de 

verdragsluitende staten en de belanghebbende personen uit het Executieverdrag voortvloeien, op autonome 

wijze worden bepaald welke betekenis de uitdrukking „ten aanzien van zakelijke rechten op onroerende 

goederen" heeft in het gemeenschapsrecht.” Zie E. RAMAEKERS, European Union Property Law. From 

Fragments to a System, Antwerpen, Intersentia, 2013, 173. 
827  Zie ook A. DUTTA, "Art. 31 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 

2015, nr. 6. Zie meer algemeen A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. 

Commentaire du Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 43-44 en C. NOURISSAT, 

"Le champ d'application du règlement" in G. KHAIRALLAH en M. REVILLARD (eds.), Droit européen des 

successions internationales. Le règlement du 4 juillet 2012, Parijs, Defrénois, 2013, 28-29. 
828  Zie voor een overzicht E. RAMAEKERS, European Union Property Law. From Fragments to a System, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 172-174 en 305-308 voor een samenvatting van de onderzoeksresultaten. 
829  Artikel 4, 1e lid, onder c), artikel 6, 4e lid, onder c) en artikel 11, 5e lid Verordening van het Europees 

Parlement en de Raad nr. 593/2008, 14 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst ('Rome I'), Pb. L. 4 juli 2008, afl. 177, 6. 
830  Artikel 8, 4e lid en artikel 24, 1e lid Verordening van het Europees Parlement en de Raad nr. 1215/2012, 12 

december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 

beslissingen in burgerlijke en handelszaken ('Brussel Ibis'), Pb. L. 20 december 2012, afl. 351, 1. 
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de invulling van een verordeningsbegrip door het Hof van Justitie. In principe hanteert het Hof 

van Justitie bij de uitlegging van Europeesrechtelijke noties een systematische interpretatie, 

waarbij een begrip niet enkel in overeenstemming met de overige bepalingen binnen hetzelfde 

instrument wordt uitgelegd, maar ook in overeenstemming met andere verwante 

Europeesrechtelijke instrumenten.831 Hiervoor is evenwel vereist dat de desbetreffende 

rechtsinstrumenten voldoende vergelijkbaar zijn. Zo oordeelde het Hof van Justitie in het arrest 

A. dat de rechtspraak van het Hof inzake het begrip gewone verblijfplaats in andere domeinen 

van het Unierecht832 niet rechtstreeks kan worden toegepast in het kader van de beoordeling 

van de gewone verblijfplaats van een kind in de zin van de Brussel IIbis-Verordening833.834 

Evenwel kan worden aangenomen dat de verscheidene IPR-verordeningen voldoende verwant 

zijn om een systematische uitlegging van de erin vervatte begrippen na te streven. Alle IPR-

verordeningen beogen in hoodzaak de harmonisatie van de jurisdictie- en verwijzingsregels, ter 

bevordering van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken.835 Het is aangewezen dat de 

IPR-verordeningen een coherent conceptueel geheel vormen met een uniform begrippenkader. 

Deze benadering vermijdt afbakeningsproblemen en lacunes bij de toepassing van de 

verschillende verordeningen en waarborgt rechtszekerheid. Om die redenen wordt hier 

verdedigd dat de notie ‘zakelijk recht’ in de Erfrechtverordening moet worden geïnterpreteerd 

in overeenstemming met de overige Europese IPR-verordeningen.836 

                                                 
831  HvJ 6 oktober 1982, CILFIT, 283/81, nr. 20. Zie S. BESSON en M.-L. GÄCHTER-ALGE, "L'interprétation en 

droit européen - Quelques remarques introductives" in S. BESSON, N. LEVRAT, E. CLERC en M.-L. GÄCHTER-

ALGE (eds.), Interprétation en droit européen - Interpretation in European Law, in Fondements du droit 

européen, Zürich, Schulthess Editions romandes, 2011, 21 en B. HESS, Europäisches Zivilprozessrecht, 

Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2010, 157-160. In dezelfde zin K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, European 

Union Law, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, 813-814. 
832  Het Hof verwijst expliciet naar arresten in het domein van het ambtenarenrecht, het sociale zekerheidsrecht 

en het Europees aanhoudingsbevel. 
833  Verordening van de Raad nr. 2201/2003, 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en 

tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 ('Brussel IIbis'), Pb. L. 23 december 2003, afl. 338, 1. 
834  HvJ 2 april 2009, A., C‑523/07, nr. 36.  
835  Zie artikel 81, 2e lid, onder c) VWEU en infra nr. 636. 
836  Ook BONOMI en WAUTELET verdedigen dat de begrippen in de Erfrechtverordening in principe autonoom 

moeten worden ingevuld in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake de overige 

Europeesrechtelijke instrumenten in het internationaal privaatrecht, zoals het Verdrag van Brussel en de 

Verordeningen Brussel I en Brussel IIbis. Zij verantwoorden dit vanuit de eenvormige toepassing van het 

Unierecht en het gelijkheidsbeginsel. Zie A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. 

Commentaire du Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 43-44. 
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477. In die optiek dient te worden gewezen op het arrest N. Lieber v. W. S. Göbel en S. Göbel, 

waarin het Hof van Justitie het onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke rechten 

scherpstelde in het kader van het Verdrag van Brussel.837 In dit arrest oordeelde het Hof dat het 

verschil tussen zakelijke en persoonlijke rechten erin lag dat “een zakelijk recht op een zaak 

werking heeft jegens iedereen, terwijl een persoonlijk recht alleen tegenover de debiteur 

geldend kan worden gemaakt.”838 Het Hof steunde bij deze omschrijving expliciet op het 

Schlosser-rapport, dat in 1978 werd opgemaakt ter gelegenheid van de toetreding van 

Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk tot het Verdrag van Brussel.839 Interessant is 

dat het Schlosser-rapport op dit punt aanvangt met te stellen dat het begrip ‘zakelijk recht’ als 

rechtsfiguur in alle lidstaten die oorspronkelijk partij waren bij het Verdrag van Brussel gekend 

is, en vanuit die vaststelling het onderscheid tussen ‘persoonlijk recht’ en ‘zakelijk recht’ 

omschrijft. Dit impliceert dat de omschrijving van het begrip ‘zakelijk recht’ in het Schlosser-

rapport en derhalve in het arrest N. Lieber v. W. S. Göbel en S. Göbel van het Hof van Justitie 

in de eerste plaats gebaseerd is op de gemeenschappelijke rechtstradities van de lidstaten. Indien 

we deze redenering doortrekken, kunnen we aannemen dat rechten die in alle of de overgrote 

meerderheid van de lidstaten als ‘zakelijk recht’ worden beschouwd, ook een zakelijk recht 

uitmaken in de zin van het Europees internationaal privaatrecht. Deze gevolgtrekking zou 

toelaten om reeds een provisoire en zeer beperkte lijst van Europese zakelijke rechten te 

ontwikkelen. Evenwel is het niet altijd eenvoudig om deze definitie toe te passen op minder 

wijdverspreide rechtsfiguren (zie infra nr. 505 e.v. voor de Engelse trust). 

b) Quid andere dan zakelijke rechten? 

478. Men kan zich afvragen of het inderdaad aangewezen is om het omzettingsmechanisme 

van artikel 31 Erfrechtverordening te beperken tot zakelijke rechten, zoals actueel het geval is, 

dan wel of het wenselijk was geweest om de draagwijdte van deze bepaling uit te breiden tot 

alle rechten.  

                                                 
837  HvJ 9 juni 1994, N. Lieber v. W. S. Göbel en S. Göbel, C-292/93. Zie ook E. RAMAEKERS, European Union 

Property Law. From Fragments to a System, Antwerpen, Intersentia, 2013, 172-173. 
838  HvJ 9 juni 1994, N. Lieber v. W. S. Göbel en S. Göbel, C-292/93, nr. 14. 
839  Rapport over het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd 

Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid 

en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken alsmede tot het Protocol betreffende 

de uitlegging daarvan door het Hof van Justitie, Pb. C. 5 maart 1979, afl. 59, 71 (hierna ‘Schlosser-rapport’). 
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479. In dit verband is het onduidelijk of een ‘zakelijk recht’ in de zin van artikel 31 ook de 

zakelijke zekerheidsrechten omspant. In artikel 5 Insolventieverordening worden bepaalde 

zakelijke zekerheidsrechten alvast als ‘zakelijk recht’ gekwalificeerd (evenwel zonder het 

begrip ‘zakelijk recht’ te definiëren, zie supra nr. 475).840 Het lijkt aangewezen het 

omzettingsmechanisme van artikel 31 naar analogie met de Insolventieverordening tevens van 

toepassing te verklaren op vererfde zakelijke zekerheidsrechten.  

480. Daarnaast rijst de vraag naar het nut van een dergelijk omzettingsmechanisme voor 

persoonlijke rechten. De reden waarom artikel 31 specifiek handelt over de omzetting van 

zakelijke rechten, is omdat het risico bestaat dat de lidstaten anders onder verwijzing naar 

artikel 1, 2e lid, onder k) Erfrechtverordening en het numerus clausus-beginsel zouden weigeren 

gevolg te geven aan buitenlandse zakelijke rechten binnen de eigen rechtsorde. Evenwel bestaat 

er in de lidstaten geen vergelijkbare gesloten lijst voor persoonlijke rechten, waardoor dit geen 

motief kan vormen voor de niet-toepassing van buitenlands recht. Bijgevolg was het niet 

noodzakelijk om in een afzonderlijke bepaling te voorzien voor de omzetting van vreemde 

persoonlijke rechten.  

481. Desalniettemin kan het in sommige situaties toch nuttig lijken om een vreemd 

persoonlijk recht te kunnen omzetten in een constructie van persoonlijke rechten die behoren 

tot de eigen rechtsorde. Kan men uit artikel 31 a contrario afleiden dat een dergelijke omzetting 

enkel mogelijk is voor zakelijke rechten? Overweging 17 geeft hierover uitsluitsel: “De 

aanpassing van onbekende zakelijke rechten, zoals uitdrukkelijk in deze verordening is 

voorzien, dient andere vormen van aanpassing in het kader van de toepassing van deze 

verordening onverlet te laten.” Artikel 31 belet dus geenszins de omzetting van vreemde 

persoonlijke rechten, maar biedt evenmin een wettelijke basis hiervoor. Aangezien de 

                                                 
840  Zie artikel 5, 2e lid Insolventieverordening: “Onder [zakelijke] rechten in de zin van lid 1 worden met name 

verstaan: a) het recht een goed te gelde te maken of te laten maken en te worden voldaan uit de opbrengst 

van of de inkomsten uit dat goed, in het bijzonder op grond van pand of hypotheek; b) het exclusieve recht 

een vordering te innen, in het bijzonder door middel van een pandrecht op de vordering of door de cessie 

van die vordering tot zekerheid; c) het recht om het goed op te eisen en/of de vergoeding ervan te verlangen 

van eenieder die het tegen de wil van de rechthebbende in bezit of in gebruik heeft; d) het zakelijke recht om 

van een goed de vruchten te trekken.” Zie hierover E. RAMAEKERS, European Union Property Law. From 

Fragments to a System, Antwerpen, Intersentia, 2013, 149-150; V. SAGAERT, "De verworvenheden van het 

Europese goederenrecht" in A.S. HARTKAMP, C.H. SIEBURGH en L.A.D. KEUS (eds.), De invloed van het 

Europese recht op het Nederlandse privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2007, 308-309 en S. VAN ERP en B. 

AKKERMANS, "European Union Property Law" in C. TWIGG-FLESNER (ed.), The Cambridge Companion to 

European Union Private Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 175. 
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aanpassing van vreemde persoonlijke rechten niet ressorteert binnen het toepassingsgebied van 

artikel 31 en de Erfrechtverordening evenmin in een specifiek voorschrift voorziet, zal deze in 

voorkomend geval geschieden conform het nationaal recht van de lidstaten. Evenwel moet men 

erover waken overweging 17 niet als een vrijgeleide te beschouwen voor alle mogelijke 

omzettingen (zie in dat verband de problematiek inzake de omzetting van een 

Vindikationslegaat in een Damnationslegaat, infra nr. 485 e.v.). De rechtstreekse toepassing 

van de lex successionis is het uitgangspunt; de aanpassing van bepaalde buitenlandse 

rechtsfiguren aan het eigen nationale rechtskader moet de uitzondering blijven.841 

ii. Onbekend zakelijk recht 

a) Wanneer is een recht ‘onbekend’? 

482.  De tweede voorwaarde voor de toepassing van artikel 31 Erfrechtverordening, is dat de 

lidstaat waarin het buitenlandse zakelijk recht wordt ingeroepen, dit zakelijk recht niet kent. 

Het is evenwel niet eenvoudig om te bepalen vanaf wanneer een buitenlands zakelijk recht 

‘onbekend’ is in een zekere lidstaat. Volstaat het dat het desbetreffende zakelijk recht een ietwat 

andere vorm aanneemt om zich op artikel 31 te kunnen beroepen, of is het vereist dat het 

zakelijk recht fundamenteel afwijkt van de eigen juridische concepten? 

483.  De laatste optie lijkt de juiste.842 Het is de lex successionis die de onderscheiden 

erfdelen en de andere rechten op de nalatenschap determineert, evenals de overgang en 

overdracht van de goederen en rechten uit de nalatenschap (artikel 23, 2e lid, onder b) en e) 

Erfrechtverordening). Bijgevolg wordt een recht op onroerende of roerende zaken tot stand 

gebracht en overgedragen onder het regime van het toepasselijke recht (overweging 15). Een 

afwijking van dit principe, zoals artikel 31 instelt, moet restrictief worden geïnterpreteerd.843 

Bovendien is in de literatuur terecht gesteld dat in zekere zin alle zakelijke rechten in de diverse 

lidstaten van elkaar verschillen.844 Een al te ruime toepassing van artikel 31 zou derhalve het 

                                                 
841  In dezelfde zin J.P. SCHMIDT, "Die kollisionsrechtliche Behandlung dinglich wirkender Vermächtnisse", 

RabelsZ. 2013, 17. 
842  In dezelfde zin J.P. SCHMIDT, "Die kollisionsrechtliche Behandlung dinglich wirkender Vermächtnisse", 

RabelsZ. 2013, 15-18. 
843  Zie ook A. DUTTA, "Art. 1 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, 

nr. 32. 
844  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 483. In dezelfde zin J. VOS, "De invoering van een Europese 



 

244 

 

toepassingsgebied van de lex successionis uithollen, wat indruist tegen een van de kernideëen 

achter de Erfrechtverordening, namelijk de eenvormige toepassing van de lex successionis op 

de erfopvolging in haar geheel (artikel 23, 1e lid; supra nr. 22).845  

484.  Met een restrictieve invulling van artikel 31 Erfrechtverordening als leidraad, behoort 

het verder tot de taak van de bevoegde nationale autoriteit (infra nr. 496 e.v.) om te onderzoeken 

of het buitenlandse zakelijk recht voldoende vreemd is in de eigen rechtsorde om een toepassing 

van artikel 31 te verantwoorden, en zo ja, welk nationaal zakelijk recht het meest gelijkwaardig 

is. Dit vormt een moeilijke opdracht waarbij elk buitenlands en in voorkomend geval ook elk 

nationaal zakelijk recht afzonderlijk moet worden beschouwd.  

b) De rol van artikel 31 bij de omzetting van bijzondere legaten 

485.  Het dient te worden onderstreept dat artikel 31 enkel een rol kan spelen indien het 

desbetreffende buitenlandse zakelijke recht onbekend is in de eigen rechtsorde, en niet wanneer 

het zakelijk recht op zich wel bekend is, maar het krachtens het eigen recht niet zou worden 

toegekend in dat specifiek geval.846 Deze bemerking is belangrijk in het licht van de discussie 

omtrent de rol van artikel 31 bij een omzetting van een buitenlands bijzonder legaat met 

zakenrechtelijke werking (Vindikationslegaat) in een nationaalrechtelijk bijzonder legaat met 

verbintenisrechtelijke werking (Damnationslegaat; voor deze begrippen, zie supra nr. 172). 

Verschillende lidstaten hebben een Damnationslegaat en kennen de problematiek inzake de 

behandeling van buitenlandse Vindikationslegaten, maar nergens is dit vraagstuk zo 

controversieel als in Duitsland. Om die reden wordt de problematiek hieronder uitgewerkt naar 

Duits recht.847 

                                                 
verklaring van erfrecht en een landregistratie informatiemodel: simplificatie van het recht door invoering van 

formulieren?", WPNR 2014, 783. 
845  In dezelfde zin A. DUTTA, "Art. 1 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. 

Beck, 2015, nr. 32. 
846  Zie ook A. DUTTA, "Art. 31 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 

2015, nr. 8. 
847  Voor een analyse naar Oostenrijks recht, zie E.-M. BAJONS, "Erbfälle mit Auslandsberührung unter Geltung 

der Europäischen Erbrechtsverordnung - Länderbericht Österreich" in M. LÖHNIG, D. SCHWAB, D. HENRICH, 

P. GOTTWALD, H. GRZIWOTZ, W. REIMANN en A. DUTTA (eds.), Erbfälle unter Geltung der Europäischen 

Erbrechtsverordnung, in P. GOTTWALD, D. HENRICH en D. SCHWAB (eds.), Beiträge zum europäischen 

Familien- und Erbrecht, Bielefeld, Verlag Ernst und Werner Gieseking, 2014, 102-105. 
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486. In de Duitse rechtsleer is de behandeling van buitenlandse Vindikationslegaten in de 

IPR-praktijk sinds jaar en dag voorwerp van discussie. De meerderheid van de rechtsleer, 

gesteund door het Duitse Bundesgerichtshof, verdedigt traditioneel dat een buitenlands 

Vindikationslegaat slechts uitwerking kan krijgen in de Duitse rechtsorde mits omzetting in een 

Duits Damnationslegaat.848 De invoering van de Erfrechtverordening heeft het debat opnieuw 

doen oplaaien. Verscheidene auteurs pleiten ervoor om ook onder het regime van de 

Erfrechtverordening buitenlandse Vindikationslegaten telkens om te zetten in een 

Damnationslegaat, en zien in artikel 31 een geschikte rechtsgrond hiertoe.849 Ook de Duitse 

wetgever is in de memorie van toelichting bij de Uitvoeringswet die mening toegedaan.850 

487. Een dergelijke interpretatie berust evenwel op een onjuiste lezing van artikel 31. Artikel 

31 speelt alleen indien het buitenlandse zakelijk recht onbekend is in de eigen rechtsorde. 

Bijgevolg kan artikel 31 in deze context enkel worden aangewend indien het Vindikationslegaat 

een buitenlands zakelijk recht overdraagt dat niet bekend is in de Duitse rechtsorde.851 In de 

meerderheid van de gevallen kent een Vindikationslegaat evenwel een eigendomsrecht toe aan 

de bijzondere legataris. In dat geval is het moeilijk verdedigbaar dat het eigendomsrecht dat het 

                                                 
848  BGH 28 september 1994, FamRZ 1994, 1585. Zie e.g. K. LECHNER, "Die EuErbVO im Spannungsfeld 

zwischen Erbstatut und Sachenrecht", IPRax 2013, 498; J.P. SCHMIDT, "Die kollisionsrechtliche Behandlung 

dinglich wirkender Vermächtnisse", RabelsZ. 2013, 5-6 en J. WILHELM, Sachenrecht, Berlijn, De Gruyter, 

2010, 195 en de verwijzingen aldaar. 
849  M. BUSCHBAUM, "Europäische Nachlasszeugnis und Annahme öffentlicher Urkunden - neue Mechanismen 

zur grenzüberschreitenden Nachlassabwicklung und ihr Verhältnis zum materiellen Sachenrecht" in J. 

HAGER (ed.), Die neue europäische Erbrechtsverordnung, in DEUTSCHEN NOTARRECHTLICHEN 

VEREINIGUNG (ed.) Schriften zum Notarrecht, 36, Baden-Baden, Nomos, 2013, 53; H. DÖRNER, "EuErbVO: 

Die Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht ist in Kraft!", ZEV 2012, 509; L. KUNZ, 

"Die neue Europäische Erbrechtsverordnung - ein Überblick (Teil II)", GPR 2012, 255; P. LAGARDE, "Les 

principes de base du nouveau règlement européen sur les successions", RCDIP 2012, 715-716; J. MAYER, "§ 

2353", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 196; J. MÜLLER-

LUKOSCHEK, Die neue EU-Erbrechtsverordnung, Bonn, Zerb Verlag, 2013, 84-85; J. REMDE, "Die 

Europäische Erbrechtsverordnung nach dem Vorschlag der Kommission vom 14. Oktober 2009", RNotZ 

2012, 81 en H. WILSCH, "EuErbVO: Die Verordnung in der deutschen Grundbuchpraxis", ZEV 2012, 531. 

Impliciet U. SIMON en M. BUSCHBAUM, "Die neue EU-Erbrechtsverordnung", NJW 2012, 2394. 
850   Memorie van Toelichting bij het Entwurf eines Gesetzes zum Internationalen Erbrecht und zur Änderung 

von Vorschriften zum Erbschein sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften, 50. Dit blijkt impliciet ook uit 

artikel 1, § 32, 6e lid Uitvoeringswet: “Vermächtnisnehmer, die nach dem anzuwendenden Erbrecht eine 

unmittelbare Berechtigung an einem Nachlassgegenstand hätten, können den ihnen hieraus nach deutschem 

Recht erwachsenen Anspruch auf Erfüllung des Vermächtnisses an die Stelle richten, die insoweit das 

Aneignungsrecht ausgeübt hat.” 
851  B. LAUKEMANN, "Die Lex Rei Sitae in der Europäischen Erbrechtsverordnung: Inhalt, Schranken und 

Funktion" in R. GEIMER, A. KAISSIS en R.C. THÜMMEL (eds.), Ars aequi et boni in mundo: Festschrift für 

Rolf A. Schütze zum 80. Geburtstag, München, C.H. Beck, 2014, 339, 341 en M. MARGONSKI, "Ausländische 

Vindikationslegate nach der EU-Erbrechtverordnung", GPR 2013, 109. 



 

246 

 

voorwerp uitmaakt van het Vindikationslegaat, niet gekend is in het Duitse recht.852 Het is 

immers het desbetreffende zakelijk recht dat in overweging moet worden genomen, en niet de 

wijze van toekenning ervan. Een andere interpretatie van artikel 31 streeft er onterecht naar de 

draagwijdte van de lex successionis te beperken ten voordele van de lex registrationis – die 

meestal overeenstemt met de lex rei sitae (cf. infra nr. 532)853 – en moet worden afgewezen.854 

Bijgevolg is artikel 31 in dit verband niet van toepassing.855 

                                                 
852  DÖRNER erkent dit ook, maar stelt dat het toepassingsgebied van de lex successionis zodanig moet worden 

ingevuld dat deze krachtens artikel 23, 2e lid, onder e) enkel determineert welke rechten uit de nalatenschap 

in principe kunnen worden overgedragen op de rechthebbenden in de nalatenschap. Of deze principiële 

mogelijkheid zoals bepaald door de lex successionis zich ook effectief zal realiseren met betrekking tot de 

concrete erfgoederen, hangt volgens hem af van de lex rei sitae. In die optiek acht hij de toepassing van 

artikel 31 wel mogelijk om de omzetting van een Vindikationslegaat in een Damnationslegaat te bekomen 

(H. DÖRNER, "EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht ist in Kraft!", 

ZEV 2012, 509). Deze interpretatie wordt evenwel niet gesteund door de tekst van artikel 23, 2e lid, onder e) 

en druist in tegen de kernidee om de gehele erfopvolging te laten beheersen door de lex successionis en 

slechts in limitatief bepaalde gevallen plaats te maken voor de lex rei sitae, die aan de Erfrechtverordening 

ten grondslag ligt. Bovendien gaat deze interpretatie voorbij aan de tekst van artikel 31 zelf, die een beroep 

erop duidelijk limiteert tot de hypothese van de vreemde zakelijke rechten. 
853  Evenwel niet altijd. Zie S. VAN ERP, "The new Succession Regulation: The lex rei sitae rule in need of a 

reappraisal?", EPLJ 2012, 188. 
854  Zie in deze context de rake analyse van SCHMIDT: “Hierbei ist unbedingt der Versuchung zu wider stehen, 

unter dem Deckmantel sachenrechtlicher Grundsätze den eigenen rechtspolitischen Vorstellungen über das 

‘richtige’ Erbrecht zur Durchsetzung zu verhelfen.” J.P. SCHMIDT, "Die kollisionsrechtliche Behandlung 

dinglich wirkender Vermächtnisse", RabelsZ. 2013, 29-30. 
855  In dezelfde zin E.-M. BAJONS, "Erbfälle mit Auslandsberührung unter Geltung der Europäischen 

Erbrechtsverordnung - Länderbericht Österreich" in M. LÖHNIG, D. SCHWAB, D. HENRICH, P. GOTTWALD, 

H. GRZIWOTZ, W. REIMANN en A. DUTTA (eds.), Erbfälle unter Geltung der Europäischen 

Erbrechtsverordnung, in P. GOTTWALD, D. HENRICH en D. SCHWAB (eds.), Beiträge zum europäischen 

Familien- und Erbrecht, Bielefeld, Verlag Ernst und Werner Gieseking, 2014, 105 (toegespitst op het 

Oostenrijkse recht); A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du 

Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 484-485; A. DUTTA, "Das neue 

internationale Erbrecht der Europäischen Union -  Eine erste Lektüre der Erbrechtsverordnung", FamRZ 

2013, 12; A. DUTTA, "Art. 31 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 

2015, nr. 8; C. FISCHER-CZERMAK, "Anwendungsbereich" in M. SCHAUER en E. SCHEUBA (eds.), 

Europäische Erbrechtsverordnung, Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchandlung, 2012, 27, 

voetnoot 29; C. HERTEL, "Die Abgrenzung des Erbstatuts vom Sachstatut und vom Gesellschaftsstatut" in A. 

DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 98; B. 

LAUKEMANN, "Die Lex Rei Sitae in der Europäischen Erbrechtsverordnung: Inhalt, Schranken und Funktion" 

in R. GEIMER, A. KAISSIS en R.C. THÜMMEL (eds.), Ars aequi et boni in mundo: Festschrift für Rolf A. Schütze 

zum 80. Geburtstag, München, C.H. Beck, 2014, 339, 341; M. MARGONSKI, "Ausländische 

Vindikationslegate nach der EU-Erbrechtverordnung", GPR 2013, 108-109; W. PINTENS, "Einführung in die 

Erbrechtsverordnung" in M. LÖHNIG, D. SCHWAB, D. HENRICH, P. GOTTWALD, H. GRZIWOTZ, W. REIMANN 

en A. DUTTA (eds.), Erbfälle unter Geltung der Europäischen Erbrechtsverordnung, in P. GOTTWALD, D. 

HENRICH en D. SCHWAB (eds.), Beiträge zum europäischen Familien- und Erbrecht, Bielefeld, Verlag Ernst 

und Werner Gieseking, 2014, 7-8; J.P. SCHMIDT, "Die kollisionsrechtliche Behandlung dinglich wirkender 

Vermächtnisse", RabelsZ. 2013, 19 en K. THORN, "EuErbVO (IPR)" in P. BASSENGE, G. BRUDERMÜLLER, J. 

ELLENBERGER, I. GÖTZ, C. GRÜNEBERG, H. SPRAU, K. THORN, W. WEIDENKAFF en D. WEIDLICH (eds.), 

Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, München, Verlag C.H. Beck, 2014, 2724, 2731. Impliciet J. 

KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das 

Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 762. 
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488.  Om de relevantie van de discussie over de omzetting van een buitenlands 

Vindikationslegaat in een Duits Damnationslegaat aan te tonen, moet de problematiek worden 

beschouwd tegen de achtergrond van de inschrijving in het Grundbuch. De erfovergang van 

onroerende goederen kan in Duitsland slechts worden geregistreerd in het Grundbuch mits 

voorlegging van hetzij een Erbschein, hetzij een uiterste wilsbeschikking in authentieke vorm 

(supra nr. 443). De zakenrechtelijke overgang van een Damnationslegaat is evenwel geen 

overgang mortis causa, maar wel een overgang onder de levenden (supra nr. 170). Naar Duits 

recht verloopt de zakenrechtelijke overdracht van een Damnationslegaat aldus krachtens de 

gemeenrechtelijke regels voor de overdracht van zakelijke onroerende rechten door middel van 

een rechtshandeling, met name de Auflassung en Eintragung (zie § 873 BGB en supra nr. 434-

435).856  

489. Overeenkomstig artikel 23, 2e lid, onder e) Erfrechtverordening wordt de overgang en 

overdracht van rechten op nalatenschapsgoederen op en aan erfgenamen en legatarissen 

geregeld door de lex successionis. Aldus zal men in Duitsland worden geconfronteerd met een 

buitenlands Vindikationslegaat dat een in Duitsland gelegen onroerend goed als voorwerp heeft 

en waarvan de eigendom krachtens de lex successionis reeds is overgegaan. Bijgevolg is de 

Auflassung overbodig en kan het Vindikationslegaat in principe rechtstreeks worden 

aangeboden ter inschrijving in het Grundbuch (evenwel onverminderd de analyse van artikel 1, 

2e lid, onder l), infra nr. 522 e.v.). In artikel 31 Erfrechtverordening zien veel Duitse auteurs 

desalniettemin de kans om door de omzetting van een Vindikationslegaat in een 

Damnationslegaat toch nog de tweelagige eigendomsoverdracht van onroerende goederen naar 

Duits recht toe te passen, evenwel onterecht.  

490. Een voorbeeld helpt om de problematiek van de registratie van bijzondere legaten en 

artikel 31 te verduidelijken in het licht van de Europese erfrechtverklaring. Een Franse 

bijzondere legataris erft krachtens Frans recht een in Duitsland gelegen onroerend goed. 

Frankrijk kent een Vindikationslegaat, waardoor de bijzondere legataris bij het openvallen van 

de nalatenschap een zakelijk recht op het onroerend goed verkrijgt. Aangezien de overgang van 

erfgoederen behoort tot het toepassingsgebied van de lex successionis, is de eigendom over het 

in Duitsland gelegen onroerend goed reeds op de Franse bijzondere legataris overgegaan bij het 

                                                 
856  K. LECHNER, "Die EuErbVO im Spannungsfeld zwischen Erbstatut und Sachenrecht", IPRax 2013, 499. 
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openvallen van de nalatenschap. De Franse bijzondere legataris vraagt de Europese 

erfrechtverklaring aan teneinde registratie in het Duitse Grundbuch te bekomen. De Europese 

erfrechtverklaring attesteert dat het Franse recht van toepassing is, en dat hij als bijzondere 

legataris een zakenrechtelijke aanspraak heeft op het in Duitsland gelegen onroerend goed. De 

Duitse Grundbuch-beambten worden geconfronteerd met deze erfrechtverklaring. 

Onverminderd het voorbehoud voor artikel 1, 2e lid, onder l), moeten zij bij toepassing van 

artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening de Europese erfrechtverklaring rechtstreeks aanvaarden 

als basis voor registratie in het Grundbuch. Indien zij op basis van artikel 31 de omzetting van 

het Frans Vindikationslegaat in een Duits Damnationslegaat zouden kunnen vereisen, zou de 

Franse bijzondere legataris eerst nog bij de Duitse notaris een Auflassung moeten bekomen, en 

dan pas de registratie kunnen vragen. Vanuit het Duits perspectief heeft deze benadering als 

dubbel voordeel dat de Duitse notaris bijkomend wordt betrokken, en dat de Grundbuch-

beambten enkel de eigen rechtsfiguren en documenten moeten registreren. Evenwel is er in 

casu geen sprake van een onbekend zakelijk recht, waardoor artikel 31 niet kan worden 

toegepast. De Duitse Grundbuch-beambte moet integendeel rechtstreeks de Europese 

erfrechtverklaring inschrijven in het register. Het is evenwel hoogst twijfelachtig dat de Duitse 

rechtspraktijk deze interpretatie zal volgen, gelet op de afwijkende mening van de Duitse 

wetgever (supra nr. 486). 

b. Omzetting in het meest gelijkwaardige zakelijk recht 

491. Indien voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden, schrijft artikel 31 

Erfrechtverordening voor dat het vreemde zakelijk recht in overeenstemming wordt gebracht 

met het meest gelijkwaardige zakelijk recht van de lidstaat waarin het recht wordt ingeroepen. 

Overweging 16 geeft een aantal richtlijnen voor de bevoegde autoriteit om het meest 

gelijkwaardige zakelijk recht te bepalen. Zo moet de autoriteit bij een dergelijke aanpassing 

rekening houden met de doelstellingen en de belangen die door het specifieke zakelijk recht 

worden nagestreefd, en met de daaraan verbonden rechtsgevolgen. Daarnaast kan de autoriteit 

informatie inwinnen over de aard en doelstellingen van het vreemde zakelijk recht bij de 

autoriteiten van de lidstaat waarvan het recht van toepassing is op de erfopvolging. Hierbij kan 

hij gebruik maken van de bestaande netwerken voor justitiële samenwerking in burgerlijke en 

handelszaken, evenals van alle andere kanalen die kunnen zorgen voor een beter inzicht in het 

buitenlandse recht. Op Europees vlak zijn daarenboven enkele initatieven opgestart die de 
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informatieuitwisseling tussen en de toegang tot de nationale landregisters moeten 

vergemakkelijken.857 

492. Bemerk dat in de Nederlandstalige versie van de Erfrechtverordening enkel wordt 

voorzien in de omzetting in een zakelijk recht, en niet bijvoorbeeld in de omzetting in een 

zakelijk recht gekoppeld aan een persoonlijk recht of in louter persoonlijke rechten. Hetzelfde 

geldt met name in de Franstalige en de Engelstalige versie van de Erfrechtverordening.858 

Opmerkelijk is dat de Duitstalige versie daarentegen een omzetting in elk recht toelaat, en niet 

enkel in een zakelijk recht.859 Wanneer we vergelijken met nog andere taalkundige versies, 

zoals de Italiaanse en de Spaanse,860 lijkt het in de Duitstalige versie om een vertaalfout te 

gaan.861 Deze interpretatie wordt bevestigd door het feit dat ook de Duitstalige versie van 

overweging 16 wel uitsluitend gewag maakt van een omzetting in een zakelijk recht.862  

493. Nochtans is er op het eerste gezicht wel iets te zeggen voor de Duitse formulering van 

artikel 31.863 Men kan zich voorstellen dat een accurate omzetting van een vreemd zakelijk 

recht in veel gevallen beter kan worden bereikt met een constructie van een zakelijk en een 

persoonlijk recht, dan met een loutere aanpassing aan een eigen zakelijk recht. In dit verband 

kan tevens worden verwezen naar artikel 15 Haags Trustverdrag, dat min of meer als 

inspiratiebron diende voor artikel 31 Erfrechtverordening (supra nr. 468). Deze bepaling 

voorzag ruimer in een omzetting van de Anglo-Amerikaanse trust ‘by other means’.864 

                                                 
857  Bijvoorbeeld de European Land Registry Association (ELRA). Zie hiervoor J. VOS, "De invoering van een 

Europese verklaring van erfrecht en een landregistratie informatiemodel: simplificatie van het recht door 

invoering van formulieren?", WPNR 2014, 790-792. 
858  Frans: ‘au droit réel équivalent le plus proche’; Engels: ‘to the closest equivalent right in rem’. 
859  Duits: ‘am ehesten vergleichbare Recht’. 
860  Italiaans: ‘al diritto reale equivalente più vicino’; Spaans: ‘al derecho real equivalente más cercano’. 
861  In dezelfde zin B. LAUKEMANN, "Die Lex Rei Sitae in der Europäischen Erbrechtsverordnung: Inhalt, 

Schranken und Funktion" in R. GEIMER, A. KAISSIS en R.C. THÜMMEL (eds.), Ars aequi et boni in mundo: 

Festschrift für Rolf A. Schütze zum 80. Geburtstag, München, C.H. Beck, 2014, 339, voetnoot 106. 
862  Overweging 16 in de Duitstalige versie: “[…] sollte diese Verordnung die Anpassung eines unbekannten 

dinglichen Rechts an das in der Rechtsordnung dieses anderen Mitgliedstaats am ehesten vergleichbare 

dingliche Recht vorsehen.” 
863  Ook de Duitse doctrine lijkt niet te vallen over deze fout, maar past artikel 31 onverkort toe op de omzetting 

in persoonlijke rechten. Zie e.g. A. DUTTA, "Das neue internationale Erbrecht der Europäischen Union -  Eine 

erste Lektüre der Erbrechtsverordnung", FamRZ 2013, 12 en A. DUTTA, "Art. 31 EuErbVO", Münchener 

Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 10, die de werking van artikel 31 illustreert 

met de omzetting van een Engelse wettelijke trust in een Duitse Vor- und Nacherbschaft.  
864   Artikel 15 Haags Trustverdrag: “[…] Wanneer toepassing van het voorgaande lid aan de erkenning van een 

trust in de weg staat, tracht de rechter op andere wijze aan het doel van de trust gevolg te geven.” 
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494. Een mogelijke verklaring voor de beperking tot een omzetting in zakelijke rechten, 

betreft de specifieke gelding van dit soort rechten naar derden toe. Volgens de rechtspraak van 

het Hof van Justitie is de eigenheid van een zakelijk recht net dat het werking heeft jegens 

iedereen, terwijl een persoonlijk recht alleen tegenover de debiteur kan worden geldend 

gemaakt (supra nr. 477).865 Indien artikel 31 derhalve ook een omzetting in zuiver persoonlijke 

rechten zou toelaten, zou dit de rechtspositie van de rechthebbende kunnen aantasten. Om die 

reden is het inderdaad aangewezen om een aanpassing van een vreemd zakelijk recht in zuiver 

persoonlijke rechten uit te sluiten. 

495. Men kan zich afvragen of het niet wenselijk was geweest om onder het regime van 

artikel 31 Erfrechtverordening tevens expliciet de omzetting van een vreemd zakelijk recht in 

een nationaalrechtelijke constructie van een zakelijk recht en een persoonlijk recht toe te laten. 

Een buitenlands zakelijk recht kan bij een loutere aanpassing aan een nationaalrechtelijk 

zakelijk recht immers zijn finesses verliezen, wat de rechtspositie van de rechthebbende ook 

niet ten goede komt. Een omzetting in een combinatie van zakelijke rechten en persoonlijke 

rechten zou hier gedeeltelijk aan tegemoet kunnen komen, zonder het numerus clausus-beginsel 

te ondermijnen. Een dergelijke constructie is in de praktijk echter niet werkbaar, net omdat 

persoonlijke rechten in beginsel enkel inter partes werken. Er is in deze hypothese evenwel 

geen sprake van een andere contractspartij: noch de erflater van wie de erfgenaam het zakelijk 

recht vererft, noch de autoriteit die de omzetting doorvoert gelden als contractspartij. Het 

buitenlands zakelijk recht moet daarentegen gevolgen hebben tegenover alle derden waarmee 

de erfgenaam handelt, en dit kan enkel door middel van een omzetting in een zakelijk recht. 

Om die reden schrijft artikel 31 terecht enkel een omzetting in een zakelijk recht voor.  

c. Bevoegde autoriteit 

496.  Artikel 31 Erfrechtverordening specifieert niet wie instaat voor de aanpassing van een 

vreemd zakelijk recht aan het meest gelijkwaardige zakelijk recht van de lidstaat waarin het 

zakelijk recht wordt ingeroepen. Het artikel is geformuleerd in de passief-vorm, waardoor de 

vraag naar wie de aanpassing moet doorvoeren open blijft.866 Overweging 16 hanteert wel de 

                                                 
865  HvJ 9 juni 1994, N. Lieber v. W. S. Göbel en S. Göbel, C-292/93, nr. 14. 
866  Zie ook A. DUTTA, "Art. 31 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 

2015, nr. 11. 
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actief-vorm, maar maakt gebruik van de zeer algemene termen ‘autoriteiten of bevoegde 

personen’.867  

497.  In de aanloop naar de Erfrechtverordening is veel gediscussieerd over wie de 

aanpassing van vreemde zakelijke rechten zou moeten doorvoeren. Bepaalde lidstaten ijverden 

ervoor om de rechter verplicht te laten tussenkomen bij de omzetting van artikel 31. Een 

dergelijke regeling kent evenwel een zeer rigide karakter en zou in veel lidstaten in de meeste 

gevallen onnodig zijn. Om die reden werd geopteerd voor een flexibele invulling van het 

omzettingsmechanisme, waarbij de bepaling van de bevoegde autoriteit wordt overgelaten aan 

de lidstaten.868 Er werd hierbij verondersteld dat de omzetting doorgaans zou geschieden door 

de autoriteit die wordt geconfronteerd met het vreemde zakelijk recht. Naargelang de concrete 

situatie kan dit de registerhouder, de notaris, de rechter of nog een andere instantie zijn. Een 

bijkomend argument bij de keuze voor flexibiliteit was dat de lidstaten nu reeds technieken 

hebben ontwikkeld om om te gaan met vreemde zakelijke rechten in de eigen rechtsorde, en dat 

artikel 31 in die zin zou kunnen aansluiten bij de geijkte nationale mechanismen. Bovendien 

werd aangenomen dat de rechthebbende steeds over de mogelijkheid beschikt om een rechter 

te betrekken, aangezien in geval van een betwisting de aanpassing van een vreemd zakelijk 

recht toch zou worden voorgelegd aan de rechter. Desalniettemin lijkt niets te verhinderen dat 

een lidstaat ervoor opteert om voor de omzetting van artikel 31 een bepaalde procedure in te 

stellen, zoals een verplichte rechterlijke tussenkomst. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in Oostenrijk, 

waar de wetgever de bevoegdheid voor de omzetting van zakelijke rechten conform artikel 31 

heeft toebedeeld aan de rechter.869 Een dergelijke maatregel behoort echter tot de 

beoordelingsmarge van de lidstaten, en wordt niet opgelegd door de Europese wetgever.  

498.  Een dergelijke flexibele invulling van het omzettingsmechanisme van artikel 31 lijkt 

een goede keuze voor de gevallen waarin de afwikkeling van de nalatenschap hoe dan ook de 

                                                 
867  Overweging 16: “[…] Teneinde het meest vergelijkbare nationale zakelijk recht te bepalen, kunnen de 

autoriteiten of bevoegde personen van de staat, waarvan het recht op de erfopvolging van toepassing is, om 

nadere informatie over de aard en de rechtsgevolgen van het recht worden verzocht. […]” 
868  Cf. H. DÖRNER, "EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht ist in Kraft!", 

ZEV 2012, 509. 
869  De Oostenrijkse Uitvoeringswet voorziet in dit verband in een nieuwe § 105 JN en § 182a AußStrG, die 

respectievelijk de bevoegdheid en de procedure bij de omzetting van vreemde zakelijke rechten 

overeenkomstig artikel 31 Erfrechtverordening regelen. Zie artikel 3 en artikel 9 Oostenrijkse 

Uitvoeringswet.  
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tussenkomst van een autoriteit impliceert. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de registratie van 

nalatenschapsgoederen op basis van de Europese erfrechtverklaring of bij het betrekken van 

een buitenlandse notaris bij de verdeling van de nalatenschap. In dergelijke gevallen wordt de 

aanpassing van het vreemde zakelijk recht bij gebreke aan een andersluidende nationale 

regeling overgelaten aan de concrete tussenkomende instantie.  

499. Anders is het indien een particulier wordt geconfronteerd met het vreemde zakelijk 

recht, en niet een autoriteit of instantie. Er kan onder meer worden gedacht aan een persoon die 

op basis van een Europese erfrechtverklaring het vruchtgebruik op een bankrekening opeist bij 

een buitenlandse bank, of zijn aandeel in een kunstcollectie waarvan hij de mede-eigendom 

heeft geërfd, wil verkopen aan een derde. In deze situaties is een tussenkomst van een bepaalde 

instantie in beginsel niet voorzien, waardoor het vreemde zakelijk recht, zoals gestipuleerd in 

de Europese erfrechtverklaring, rechtstreeks aan de particulier zal worden voorgelegd. Kan in 

dergelijke gevallen van de particulier worden verwacht dat hij naar best vermogen de omzetting 

van artikel 31 doorvoert? Mijns inziens is dit noch haalbaar, noch wenselijk. Ook het feit dat 

overweging 16 melding maakt van ‘autoriteiten of bevoegde personen’, lijkt erop te wijzen dat 

de tussenkomst van een bepaalde instantie wordt verondersteld, en de omzetting niet kan 

worden overgelaten aan een particulier. Het lijkt aangewezen dat de lidstaten voorzien in een 

regeling voor deze hypothese en een bevoegde autoriteit aanduiden.  

500. Desalniettemin heeft deze flexibiliteit inzake de bevoegde autoriteit ook een nadeel. Er 

kan worden aangenomen dat in een groot deel van de gevallen de omzetting van artikel 31 niet 

zal worden doorgevoerd door een rechter. Evenwel is in de meeste lidstaten enkel de rechter 

bevoegd om een prejudiciële vraag over de uitlegging van het Europees recht te stellen aan het 

Hof van Justitie. Bijgevolg zal een extrajudiciële autoriteit die twijfels heeft over de kwalificatie 

van een bepaald subjectief recht als een ‘zakelijk recht’ in de zin van artikel 31 (cf. supra nr. 

471 e.v.) het Hof van Justitie doorgaans niet om uitlegging kunnen verzoeken.870 Indien er 

onenigheid bestaat over de interpretatie van artikel 31, zal men zich in de praktijk echter 

doorgaans tot de rechter wenden, waardoor er bij de problematische gevallen toch steeds een 

mogelijkheid tot een prejudiciële vraag zal openstaan. De huidige flexibele invulling van de 

                                                 
870  J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das 

Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 761, 767-768. 
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bevoegde autoriteit, mits aanduiding van een bevoegde autoriteit voor het geval dat het vreemde 

zakelijk recht rechtstreeks wordt voorgelegd aan een particulier (supra nr. 499), verdient 

daarom de voorkeur.  

d. Dwingend of aanvullend recht 

501. Een laatste discussiepunt omtrent de toepassing van artikel 31 Erfrechtverordening 

betreft het dwingend of facultatief karakter van de bepaling. De bewoordingen van artikel 31 

zijn in dit verband ambigu. Enerzijds stelt deze bepaling dat indien de toepassingsvoorwaarden 

vervuld zijn, het vreemde zakelijk recht in overeenstemming wordt gebracht met het meest 

gelijkwaardige zakelijk recht in de desbetreffende lidstaat, wat aan de nationale autoriteit 

weinig appreciatiemarge lijkt te laten.871 Deze formulering lijkt te wijzen op een verplichting. 

Anderzijds nuanceert artikel 31 tegelijk dat de aanpassing van vreemde zakelijke rechten enkel 

dient te gebeuren ‘indien noodzakelijk en voor zover mogelijk’, wat de deur openzet naar een 

facultatievere toepassing van het omzettingsmechanisme.872 Hoe moet artikel 31 in dit verband 

worden begrepen? 

502. Mijns inziens dient artikel 31 Erfrechtverordening te worden opgevat als een dwingend 

voorschrift, in de zin dat dit artikel de lidstaten niet langer toelaat te weigeren om gevolg te 

geven aan een buitenlands zakelijk recht omdat het niet gekend is in de eigen rechtsorde.873 Een 

interpretatie die aan artikel 31 een louter suppletief karakter toedicht, zou impliceren dat de 

lidstaten deze bepaling naar eigen goeddunken kunnen toepassen en voorrang zouden kunnen 

geven aan de lex rei sitae boven de lex successionis die het buitenlands zakelijk recht heeft 

toegekend. Dit druist in tegen de uniforme werking van de Erfrechtverordening en zou de 

bestaansreden van artikel 31 elimineren.  

503. Het feit dat een lidstaat krachtens artikel 31 niet langer kan weigeren gevolg te geven 

aan een buitenlands zakelijk recht, verhindert evenwel niet dat een lidstaat verder gaat dan de 

                                                 
871  Frans: “ce droit est […] adapté au droit réel équivalent le plus proche le plus proche en vertu de la loi de cet 

État”; Engels: “that right shall […] be adapted to the closest equivalent right in rem under the law of that 

State”; Duits: “so ist dieses Recht […] an das in der Rechtsordnung dieses Mitgliedstaats am ehesten 

vergleichbare Recht anzupassen”. 
872  Frans: “si nécessaire et dans la mesure du possible”; Engels: “if necessary and to the extent possible”; Duits: 

“soweit erforderlich und möglich”. 
873  In dezelfde zin A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement 

n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 487 en L. WEYTS, "L'adaptation des droits réels selon 

le Règlement européen sur les successions internationales", RNB 2014, 767. 
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voorgeschreven omzetting van vreemde zakelijke rechten. Indien een lidstaat het niet nodig 

acht om een vreemd zakelijk recht om te zetten en er rechtstreeks gevolg aan wil geven binnen 

de eigen rechtsorde, verzet artikel 31 zich hier niet tegen. In die optiek dient de nuancering 

‘indien noodzakelijk’ in artikel 31 te worden verstaan als een toepassing van het principe ‘qui 

peut le plus, peut le moins’. De Erfrechtverordening laat de aard van zakelijke rechten onverlet 

(artikel 1, 2e lid, onder k) en biedt de lidstaten daarom de mogelijkheid om vreemde zakelijke 

rechten om te zetten in het eigen nationaalrechtelijk equivalent (bij toepassing van artikel 31). 

Een lidstaat kan er desalniettemin ook voor opteren om deze toch onverkort toepassing te laten 

vinden binnen de eigen rechtsorde.874 Dit is echter een kwestie van nationaal recht – en niet van 

Europees recht –, waarover elke lidstaat individueel beslist.  

504. Rest nog de vraag hoe de zinsnede ‘voor zover mogelijk’ in artikel 31 kan worden 

verzoend met het verplicht karakter van deze bepaling. Deze verzachting van de regel van 

artikel 31 werd opgenomen op vraag van de lidstaten, die ongerust waren dat artikel 31 te rigide 

zou blijken in het geval dat een lidstaat geconfronteerd zou worden met een volstrekt onbekend 

zakelijk recht, waarvan de concrete invulling niet te achterhalen is of waarvoor het nationaal 

recht hoegenaamd geen alternatief kan bieden. Hierbij moet worden gedacht aan zakelijke 

rechten uit exotische jurisdicties die zeer sterk verschillen van de Europese lidstaten. Binnen de 

Europese context lijkt deze uitzondering evenwel slechts een zeer marginale rol te kunnen 

spelen. Gelet op het bestaan van de verscheidene Europese informatiekanalen, zoals het 

Europees justitieel netwerk, en de Europese samenwerkingsverbanden tussen de diverse 

nationale instanties, zoals CNUE875 en ELRA876, kan de concrete inhoud van een buitenlands 

zakelijk recht binnen een Europese context steeds worden achterhaald. Bovendien kan moeilijk 

worden verdedigd dat de rechtsstelsels van de lidstaten dermate fundamenteel van elkaar 

verschillen dat het onmogelijk is om een nationaal zakelijk recht te vinden dat gelijkwaardig is 

aan het vreemde zakelijk recht.877 De zinsnede ‘voor zover mogelijk’ in artikel 31, die de 

                                                 
874  Zie ook E. GOOSSENS, "De materieelrechtelijke implicaties van de Europese Erfrechtverordening", TEP 

2015, 300-301. 
875  Council of the Notariats of the European Union, www.cnue.eu. 
876  European Land Registry Association, www.elra.eu. Zie verder J. VOS, "De invoering van een Europese 

verklaring van erfrecht en een landregistratie informatiemodel: simplificatie van het recht door invoering van 

formulieren?", WPNR 2014, 790-792. 
877  Ook in de onderhandelingsfase van de Erfrechtverordening is men er niet in geslaagd een voorbeeld te vinden 

van een zakelijk recht dat niet kan worden omgezet in een gelijkwaardig zakelijk recht van een andere lidstaat 

in de zin van artikel 31. 
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verplichte aanpassing van vreemde zakelijke rechten matigt, doelt bijgevolg enkel op zeer 

exceptionele situaties, die zich binnen een Europese context weinig of nooit zullen voordoen. 

Deze uitzonderingsregel laat evenwel het principieel dwingend karakter van artikel 31 onverlet. 

In dergelijke exceptionele gevallen verleent artikel 31 de lidstaten een zekere flexibiliteit, 

waarbij de betrokken lidstaat zelf een oplossing zal moeten ontwikkelen. Mede in het licht van 

de universele toepassing van de Erfrechtverordening (zie artikel 20), kan worden aangenomen 

dat de lidstaten ernaar moeten streven een oplossing te bedenken die zoveel mogelijk binnen de 

geest van de Erfrechtverordening kadert. 

e. Toepassing: de Engelse trust 

505. Al mag het theoretisch kader van artikel 31 vrij solide lijken, de toepassing van 

bovengeschetste principes in de praktijk is vaak geen sinecure. De concrete werking van artikel 

31 Erfrechtverordening wordt hieronder geïllustreerd aan de hand van een buitenlandse 

rechtsfiguur waar de Belgische rechtspraktijk veelvuldig mee wordt geconfronteerd: de Engelse 

trust.878  

506. De situatie is de volgende. Een man met Britse nationaliteit en laatste gewone 

verblijfplaats in België overlijdt. De man heeft in zijn testament rechtskeuze gedaan voor het 

Engelse recht, wat in het raam van de Erfrechtverordening legitiem is, aangezien hij op het 

ogenblik van overlijden over de Britse nationaliteit beschikte (artikel 22 Erfrechtverordening). 

Zijn erfopvolging wordt derhalve beheerst door het Engelse recht. De erflater laat twee dochters 

na. Zijn nalatenschap is omvangrijk en bevat onder meer een appartement in Londen, een huis 

op het Engelse platteland, en een villa aan de Belgische kust, waar de erflater de laatste jaren 

van zijn leven permanent verbleef. In zijn testament legateerde hij het appartement in Londen 

aan zijn oudste dochter en het huis op het Engelse platteland aan zijn jongste dochter. De villa 

aan de Belgische kust wou de erflater aan de minderjarige dochter van zijn beste vriend doen 

toekomen, van wie hij peter is. Hiertoe zette hij in zijn testament een trust op overeenkomstig 

het Engelse recht, waarbij zijn oudste dochter als trustee werd ingesteld en zijn minderjarige 

petekind als beneficiary. Overeenkomstig de figuur van de trust ontvangt de oudste dochter dus 

                                                 
878  Voor de toepassing van artikel 31 Erfrechtverordening op het Nederlandse vruchtgebruik met vervreemdings- 

en verteringsbevoegdheid, zie E. GOOSSENS, "De materieelrechtelijke implicaties van de Europese 

Erfrechtverordening", TEP 2015, 298-301. Zie reeds eerder E. GOOSSENS en J.L.D.J. MAASLAND, "De 

Europese erfrechtverordening: Nederlands-Belgische aandachtspunten", KWEP 2015, afl. 2, 10-11. 
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de legal ownership.879 Zij wenst de villa te verhuren tot haar vaders petekind meerderjarig is en 

vindt meteen een geschikte huurder. Ten behoeve van het opmaken van het huurcontract 

verzoekt de notaris van de kandidaat-huurder haar om haar titel tegenover de villa te bewijzen. 

507. De oudste dochter besluit om een Europese erfrechtverklaring aan te vragen en wendt 

zich hiertoe tot haar Belgische notaris. Overeenkomstig artikel 64 Erfrechtverordening wordt 

de erfrechtverklaring afgegeven in de lidstaat waarvan de gerechten bevoegd zijn krachtens 

artikel 4, artikel 7, artikel 10 of artikel 11 Erfrechtverordening (supra nr. 219). In casu is er een 

rechtskeuze gebeurd voor het Engelse recht, maar aangezien de dochters geen verzoek noch 

overeenstemming hebben om de erfopvolging voor te leggen aan de Engelse gerechten, blijven 

de gerechten van de lidstaat van de laatste gewone verblijfplaats van de erflater bevoegd (artikel 

7 juncto artikel 4 Erfrechtverordening).880 De Belgische notaris is bijgevolg bevoegd om een 

Europese erfrechtverklaring af te geven. De inhoud van de erfrechtverklaring wordt evenwel 

geattesteerd overeenkomstig het Engelse recht. De erfrechtverklaring vermeldt dan ook dat de 

oudste dochter de trustee is van de gelegateerde villa. 

508. De oudste dochter legt de Europese erfrechtverklaring voor aan de notaris van de 

huurder ten bewijze van haar titel van trustee over de villa. De notaris wordt geconfronteerd 

met een vreemd buitenlands recht en moet de toepasselijkheid van artikel 31 

Erfrechtverordening onderzoeken. De omzetting voorzien in artikel 31 komt immers niet 

exclusief toe aan de rechter; elke ‘bevoegde autoriteit’ kan deze in voorkomend geval 

doorvoeren (supra nr. 497). Het feit dat het Verenigd Koninkrijk niet deelneemt aan de 

Erfrechtverordening (supra nr. 20), verhindert op zich geenszins de eventuele toepassing van 

artikel 31 op de trust. Het krachtens de Erfrechtverordening aangewezen recht kent immers een 

universele toepassing en zal worden toegepast ongeacht of dit het recht is van een lidstaat of 

niet (artikel 20). Bijgevolg kan artikel 31 in principe tevens een rol spelen wanneer het Engelse 

recht op de erfopvolging moet worden toegepast en men in een andere lidstaat gevolg moet 

geven aan de figuur van de trust. Het feit dat de oprichting, het beheer en de ontbinding van de 

                                                 
879  Zie e.g. A. CLARKE en P. KOHLER, Property Law. Commentary and Materials in Law in Context, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2005, 334 en S. WILSON, Todd & Wilson's Textbook on Trusts & Equity, Oxford, 

Oxford University Press, 2015, 4-5. 
880  De regels inzake de bevoegdheid bij grensoverschrijdende erfopvolging zijn zeer complex geformuleerd, in 

het bijzonder wanneer er een rechtskeuze voorhanden is. Zie hierover uitgebreid E. GOOSSENS en A.L. 

VERBEKE, "De Erfrechtverordening" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), Handboek Europees 

Burgerlijk Procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 117-136. 
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trust overeenkomstig artikel 1, 2e lid, onder j) zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van de 

Erfrechtverordening, doet hieraan geen afbreuk, aangezien deze bepaling niet mag worden 

gezien als een algemene uitsluiting van de trust uit de werkingssfeer van de verordening (zie 

overweging 13).881 

509. De notaris moet verifiëren of de toepassingsvoorwaarden van artikel 31 

Erfrechtverordening vervuld zijn. Ten eerste moet de trust een zakelijk recht uitmaken. 

Aangezien een ‘zakelijk recht’ in de Erfrechtverordening autonoom moet worden ingevuld, 

moet men de in het geding zijnde trust analyseren en kwalificeren tegen de achtergrond van het 

Europees recht, en niet het Engelse recht. Dit is een uiterst moeilijke denkoefening. Vooreerst 

is het vereist dat men naar Engels recht begrijpt wat de trust inhoudt. Om de trust te 

doorgronden, is het alvast essentieel om in te zien dat de trust op zich geen recht uitmaakt, maar 

wel een manier om rechten toe te kennen. Zowel zakelijke rechten als persoonlijke rechten 

kunnen het voorwerp vormen van een trust. Het feit dat een bepaald recht onder trust wordt 

geplaatst, verandert de aard van dit recht niet; persoonlijke rechten blijven persoonlijke rechten 

en zakelijke rechten blijven zakelijke rechten.882 Dit impliceert echter niet dat alle vorderingen 

verwant met een onder trust gesteld zakelijk recht – in de zin van het Europees recht – ook 

effectief kwalificeren als zakenrechtelijke vorderingen. In dit verband kan worden verwezen 

naar het arrest Webb v. Webb, waarin het Hof van Justitie moest oordelen of een rechtsvordering 

gegrond op de Engelse trust al dan niet een zakelijk recht betrof in de zin van artikel 16, 1e lid, 

onder a) Verdrag van Brussel (het huidige artikel 24, 1e lid Brussel-Ibis Verordening).883  

510. De feiten waren de volgende. Vader Webb had een appartement in Frankrijk gekocht op 

naam van zijn zoon. De nodige geldmiddelen werden verschaft door de vader. Zowel vader als 

                                                 
881  Overweging 13: “Ook aangelegenheden die verband houden met de oprichting, het beheer en de ontbinding 

van trusts moeten van het toepassingsgebied van deze verordening worden uitgesloten. Dit moet niet worden 

beschouwd als een algemene uitsluiting van trusts. Bij de oprichting van een trust bij testament of bij de 

oprichting van een wettelijke trust in het geval van erfopvolging bij versterf, moet het recht dat op grond van 

deze verordening op de erfopvolging van toepassing is, op de overgang van de goederen en de aanduiding 

van de rechthebbenden worden toegepast.” Contra HERTEL, die meent dat de eventuele omzetting van een 

trust behoort tot de elementen die uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening zijn uitgesloten. 

Derhalve wordt de eventuele omzetting van de trust in zijn visie integraal beheerst door het nationaal recht. 

Zie C. HERTEL, "Die Abgrenzung des Erbstatuts vom Sachstatut und vom Gesellschaftsstatut" in A. DUTTA 

en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 97, 101. 
882  W. SWADLING, "Property: General Principles" in A. BURROWS (ed.), English Private Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2013, 210-211. 
883  HvJ 17 mei 1994, Webb v. Webb, C-294/92. Zie A. DUTTA, "Art. 31 EuErbVO", Münchener Kommentar zum 

BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 7. 
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zoon maakten gebruik van het goed; de onderhoudskosten werden betaald door vader Webb. 

Twintig jaar later stelde vader Webb een rechtsvordering in bij een Engelse rechtbank die ertoe 

strekte vast te stellen dat zoon Webb het appartement slechts hield als trustee, wat impliceerde 

dat vader Webb de beneficiary was en recht had op de eigendom van het appartement. De 

vordering strekte er tevens toe om zoon Webb te gelasten de noodzakelijke stukken op te maken 

om de legal ownership op naam van vader Webb te stellen. De Engelse rechtbank volgde de 

redenering van vader Webb en kende de vordering toe. Hierop stelde zoon Webb hoger beroep 

in, met als enige middel de onbevoegdheid van de Engelse rechtbank op grond van artikel 16, 

1e lid, onder a) Verdrag van Brussel. Deze bepaling voorzag ten aanzien van zakelijke rechten 

op onroerende goederen in een exclusieve bevoegdheid voor de gerechten van de lidstaat waar 

het onroerend goed was gelegen, waardoor in casu niet de Engelse, maar de Franse gerechten 

bevoegd zouden zijn. Het Hof van Justitie wees evenwel de toepassing van artikel 16, 1e lid 

Verdrag van Brussel af op grond van de volgende redenering: “De in de onderhavige zaak bij 

het verwijzende gerecht aanhangige rechtsvordering strekt tot vaststelling, dat de zoon het 

appartement uitsluitend ten behoeve van zijn vader houdt en dat hij in deze hoedanigheid 

verplicht is de noodzakelijke stukken voor te bereiden om de eigendom ervan aan zijn vader 

over te dragen. De vader stelt niet, dat hij thans reeds de voorrechten bezit die rechtstreeks het 

onroerend goed betreffen en die tegenover eenieder kunnen worden ingeroepen, maar beroept 

zich uitsluitend op rechten tegenover zijn zoon. Zijn rechtsvordering is derhalve geen zakelijke 

rechtsvordering in de zin van artikel 16, sub 1, Executieverdrag, maar een persoonlijke 

rechtsvordering.”884 Een vordering van de beneficiary die ertoe strekt de trustee te gelasten om 

het onder trust gehouden recht over te dragen, kwalificeert derhalve niet als een 

zakenrechtelijke vordering, zelfs indien het onder trust gehouden recht het eigendomsrecht is, 

aangezien de beneficiary op dat moment nog niet over de eigendom beschikt.885 

511. De evaluatie van de eerste toepassingsvoorwaarde van artikel 31 Erfrechtverordening 

met betrekking tot een Engelse trust leidt tot een aantal problemen. Ten eerste is het 

allesbehalve een eenvoudige opdracht om te bepalen of een recht gehouden onder een trust een 

                                                 
884  HvJ 17 mei 1994, Webb v. Webb, C-294/92, nr. 15. 
885  Cf. A. BRIGGS, "Private International Law" in A. BURROWS (ed.), English Private Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2013, 1194 en LORD COLLINS OF MAPESBURY (ed.), Dicey, Morris and Collins on the 

Conflict of Laws, 2, Londen, Sweet & Maxwell, 2012, 1308. 
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zakelijk of een persoonlijk recht betreft.886 Wanneer we het arrest Webb v. Webb naar analogie 

toepassen, volstaat het immers niet om de aard van het onder de trust gehouden recht te bepalen, 

maar moet men tevens rekening houden met de rechtspositie van de persoon die zich op het 

recht beroept. Enkel indien de persoon die het recht inroept reeds over het zakelijk recht 

beschikt, kwalificeert dit recht als een zakelijk recht. Indien deze persoon net een vordering 

instelt om het zakelijk recht te bekomen, kwalificeert het recht waarop hij zich beroept niet als 

een zakelijk recht in de zin van het Europees recht. Het Hof motiveert zijn redenering door te 

zeggen dat vader Webb zich slechts op rechten tegenover zijn zoon beroept, en niet beweert dat 

hij reeds de voorrechten bezit die tegenover iedereen kunnen worden ingeroepen. Een deel van 

de Engelse rechtsleer betwist evenwel de juistheid van die argumentatie.887 Bovendien kan men 

zich afvragen of het oordeel van het Hof hetzelfde zou zijn geweest indien de beneficiary zijn 

rechten niet tegenover de trustee, maar tegenover een derde had ingeroepen, wat naar Engels 

recht in beperkte gevallen mogelijk zou zijn.888 Ook hierover zijn de meningen verdeeld.889  

512. Ten tweede lijkt bovenstaande rechtspraak in het licht van de toepassing van artikel 31 

Erfrechtverordening een onderscheid in te stellen naar gelang het de beneficiary, dan wel de 

trustee is die zich in het buitenland op de trust beroept. Het arrest Webb v. Webb lijkt immers 

te impliceren dat de beneficiary geen zakenrechtelijke aanspraak in de zin van het Europees 

recht kan doen gelden, aangezien hij enkel rechten ten aanzien van de trustee kan laten gelden. 

De trustee beschikt in voorkomend geval echter wel reeds over een zakenrechtelijke aanspraak 

                                                 
886  Ook niet naar Engels recht overigens. Zie hierover e.g. P. ROGERSON, "Equity, Rights in Rem and the Brussels 

Convention", CLJ 1994, 463 en W. SWADLING, "Property: General Principles" in A. BURROWS (ed.), English 

Private Law, Oxford, Oxford University Press, 2013, 210. 
887  “The conclusion of the Court that a beneficiary under a resulting trust has only an interest in personam and 

not one in rem is wrong, at least as a matter of English law, by several centuries. [The interest of the 

beneficiary can be enforced against all the world except the bona fide purchaser for value without notice; it 

is unreal to see this as a mere right in personam.]” A. BRIGGS, "Private International Law" in A. BURROWS 

(ed.), English Private Law, Oxford, Oxford University Press, 2013, 68 – laatste zin uit voetnoot 81. 
888  Indien het onroerende goed in Engeland was gelegen, zou de beneficiary bijvoorbeeld een vordering tot 

verbetering van het publiciteitsregister kunnen instellen. Zie P. ROGERSON, "Equity, Rights in Rem and the 

Brussels Convention", CLJ 1994, 464. Zie meer in het algemeen over de rechtspositie van de beneficiary 

naar derden toe W. SWADLING, "Property: General Principles" in A. BURROWS (ed.), English Private Law, 

Oxford, Oxford University Press, 2013, 213-214. 
889  COLLINS leidt uit Webb v. Webb af dat zelfs indien de ingestelde vordering ertoe strekt rechten te laten gelden 

tegenover een derde partij, deze toch geen zakelijke rechten betreft (LORD COLLINS OF MAPESBURY (ed.), 

Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws, 2, Londen, Sweet & Maxwell, 2012, 1308-1309). Andere 

auteurs betwijfelen dit (e.g. T. HARTLEY, "Rights in rem: trusts", E.L.Rev. 1994, 548 en P. ROGERSON, 

"Equity, Rights in Rem and the Brussels Convention", CLJ 1994, 464). Tegen de achtergrond van artikel 31 

Erfrechtverordening stelt DUTTA dat er in dat geval sprake zou zijn van een zakelijk recht (A. DUTTA, "Art. 

31 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 7).  
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tegenover het onder trust gehouden goed, waardoor deze potentieel onder het toepassingsgebied 

van artikel 31 kan komen. Men kan zich afvragen of een dergelijk onderscheid niet de ratio van 

artikel 31 voorbij schiet. Artikel 31 ambieert immers om vreemde (zakelijke) rechten op een 

soepele manier ingang te laten vinden in de eigen rechtsorde. Een onderscheid naargelang de 

persoon die zich op het recht beroept lijkt daarbij irrelevant en onwenselijk.  

513. Tot slot dient te worden herhaald dat het niet noodzakelijk de rechter is die zal instaan 

voor de toepassing van artikel 31, maar dat ook andere autoriteiten hiertoe kunnen worden 

genoopt (supra nr. 497), wat het risico op tegenstrijdigheden bij de omgang met de trust in de 

rechtspraktijk aanzienlijk vergroot. 

514. Als we bovenstaande analyse van het arrest Webb v. Webb toepassen op de concrete 

casus, kan het volgende worden besloten. Aangezien in casu de oudste dochter de trustee is in 

de trust-verhouding, die haar legal ownership wil laten gelden tegenover derden, kan met 

voldoende zekerheid worden gesteld dat haar rechtsaanspraak kwalificeert als een ‘zakelijk 

recht’ in de zin van de Erfrechtverordening en de Europese IPR-verordeningen. De eerste 

toepassingsvoorwaarde van artikel 31 Erfrechtverordening is bijgevolg vervuld.  

515. De tweede toepassingsvoorwaarde van artikel 31 Erfrechtverordening is in casu alvast 

iets eenvoudiger te verifiëren. Het zakelijk recht waarover de oudste dochter als trustee beschikt 

in het raam van de trust-verhouding, verschilt voldoende fundamenteel van de Belgische 

zakelijke rechten om aanleiding te geven tot de toepassing van artikel 31. Ook de tweede 

toepassingsvoorwaarde is derhalve vervuld. 

516. In een volgende stap moet de notaris – indien noodzakelijk en voor zover mogelijk – 

overgaan tot de daadwerkelijke omzetting van het vreemde zakelijk recht in het meest 

gelijkwaardige zakelijk recht in de Belgische rechtsorde. Het vreemde zakelijke recht in kwestie 

is de legal ownership van de trustee, die hier over een soort van gesplitst eigendomsrecht 

beschikt, met als hoofddoel het beheer van het onroerend goed ten voordele van de 
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beneficiary.890 Naar Belgisch recht betreft het hier een soort van fiduciaire eigendom ten titel 

van beheer, waarvan de juridische grondslag evenwel betwist is.891 

517. Hierboven werd het omzettingsmechanisme van artikel 31 Erfrechtverordening 

toegepast op de Engelse trust. Deze oefening toonde aan dat de concrete toepassing van artikel 

31 in de rechtspraktijk zeker in het begin niet altijd evident zal zijn en demonstreerde tevens 

een aantal specifieke problemen met betrekking tot de trust. Met name de verificatie van de 

eerste toepassingsvereiste kan in dit verband voor moeilijkheden zorgen. Dat net de toepassing 

van artikel 31 Erfrechtverordening op de trust zoveel dogmatische moeilijkheden veroorzaakt, 

is opmerkelijk te noemen. Artikel 31 is immers min of meer geïnspireerd op artikel 15 Haags 

Trustverdrag, dat net tot doel had om de omzetting van de trust in buitenlandse rechtsconcepten 

te regelen en zo de uitwerking van de trust in civil law-rechtsstelsels te verzekeren (supra nr. 

468). Ook de doctrine ziet weinig bezwaren bij de integrale toepassing van artikel 31 op de 

Engelse trust en gebruikt de trust zelfs vaak als voorbeeld bij uitstek om de werking van artikel 

31 te illustreren.892 

518. Dit laatste illustreert dat het niet nodig is om het omzettingsmechanisme van artikel 31 

te dogmatisch te benaderen, in de zin dat de toepassing ervan uitgesloten zou zijn wanneer de 

eerste toepassingsvoorwaarde (voorliggen van een zakelijk recht) niet vervuld zou zijn. De 

techniek van de omzetting overstijgt integendeel het bestek van artikel 31, zoals hoger reeds 

werd aangehaald (supra nr. 481). Overweging 17 bevestigt dat de aanpassing van zakelijke 

rechten bij toepassing van artikel 31 andere vormen van aanpassing onverlet moet laten. 

Derhalve belet niets de lidstaten om de techniek van de omzetting toe te passen bij elke vorm 

van trust of bij andere dan zakelijke rechten, zij het dat dit strikt genomen dan niet binnen het 

                                                 
890  S. WILSON, Todd & Wilson's Textbook on Trusts & Equity, Oxford, Oxford University Press, 2015, 4. 
891  Zie hierover N. CARETTE, "Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2011-2012" in R. BARBAIX en N. CARETTE 

(eds.), Tendensen vermogensrecht 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, 59-61; V. SAGAERT, "De 

overlevingsstrijd van de fiduciaire eigendom naar Belgisch recht: de zekere crisis en de onzekere loutering", 

NTBR 2013, afl. 2, nr. 5-13 en V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch privaatrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 180-183. 
892  Zie e.g. A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 486; A. DUTTA, "Das neue internationale Erbrecht der 

Europäischen Union -  Eine erste Lektüre der Erbrechtsverordnung", FamRZ 2013, 12; J.P. SCHMIDT, "Die 

kollisionsrechtliche Behandlung dinglich wirkender Vermächtnisse", RabelsZ. 2013, 19 en L. WEYTS, 

"L'adaptation des droits réels selon le Règlement européen sur les successions internationales", RNB 2014, 

768. DUTTA nuanceert later wel (A. DUTTA, "Art. 31 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, 

München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 7). 
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raam van artikel 31 zal plaatsvinden. Artikel 31 verhindert enkel dat lidstaten zouden weigeren 

om gevolg te geven aan onbekende zakelijke rechten op grond van het numerus clausus-

beginsel, maar sluit een ruimere toepassing van het omzettingsmechanisme bij niet-zakelijke 

rechten niet uit, zolang de lex successionis wordt gerespecteerd. 

D. Optie 3: weigering tot inschrijving van een vreemd zakelijk recht 

519.  Naast de ongewijzigde opname van het vreemd zakelijk recht in het nationale register 

(optie 1) en de omzetting van het vreemd zakelijk recht in een nationaalrechtelijk equivalent 

(optie 2), beschikt de registerhouder die wordt geconfronteerd met een vreemd zakelijk recht 

theoretisch nog over een derde mogelijkheid: hij kan volstrekt weigeren om het vreemd zakelijk 

recht in te schrijven in het register. Zoals evenwel reeds werd toegelicht bij de analyse van het 

dwingend karakter van artikel 31 Erfrechtverordening (supra nr. 502), laat deze bepaling een 

dergelijke weigering niet langer toe.  

520. Men kan zich afvragen in welke mate artikel 35, dat voorziet in een openbare orde-

exceptie (infra nr. 799), alsnog een weigeringsgrond zou kunnen bieden.893 Een klassieke 

argumentatie is hier dat het numerus clausus-beginsel in een lidstaat van openbare orde is, en 

dat de introductie van een vreemd zakelijk recht dit beginsel zou aantasten. Ook de openbare 

orde-exceptie kan in principe echter geen weigering tot inschrijving van een vreemd zakelijk 

recht verantwoorden. Artikel 31 waarborgt immers net het numerus clausus-beginsel, door te 

voorzien in een omzetting in een nationaal zakelijk recht. Lidstaten worden dus niet verplicht 

vreemde zakelijke rechten ongewijzigd ingang te laten vinden binnen de eigen rechtsorde. Het 

lijkt moeilijk te verdedigen dat andere nationale regels van openbare orde zich wel zouden 

kunnen verzetten tegen het omzettingsmechanisme van artikel 31, aangezien deze techniek net 

bestaat uit een aanpassing van vreemde rechtsconcepten aan het nationaalrechtelijk kader, 

waardoor een lidstaat uiteindelijk slechts gevolg moet geven aan een juridische constructie die 

behoort tot het eigen rechtssysteem. Mocht het vreemde zakelijk recht uitzonderlijk toch 

zodanig ver van de eigen rechtsorde afstaan dat een omzetting niet mogelijk is, dan biedt artikel 

31 door middel van de formulering ‘voor zover mogelijk’ zelf reeds een uitweg (supra nr. 504), 

waardoor een beroep op artikel 35 niet nodig is. De enige hypothese waarin de openbare orde-

                                                 
893  Zie in dit verband ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du 

Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 488. 
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exceptie in dit verband een rol zou kunnen spelen, is wanneer het buitenlands zakelijk recht zelf 

indruist tegen de openbare orde van een lidstaat, waardoor deze lidstaat de omzetting wel kan 

maar niet wil doorvoeren. Dit betreft evenwel een louter theoretische mogelijkheid met weinig 

tot geen praktische betekenis. 

521. Overigens is het ook op een meer dogmatisch niveau twijfelachtig dat artikel 35 het 

omzettingsmechanisme van artikel 31 zou kunnen uitschakelen. De openbare orde-exceptie 

vervat in artikel 35 kan ertoe leiden dat een bepaling van het toepasselijke recht terzijde wordt 

geschoven. Een specifieke regel van nationaal recht kan dus zonder gevolg worden gelaten 

wanneer deze in strijd is met de openbare orde van het forumland.894 Bijgevolg kan de openbare 

orde-exceptie nooit als gevolg hebben dat het integrale omzettingsmechanisme van artikel 31 

buiten toepassing wordt gelaten, daar het hier een voorschrift van Europees recht betreft.  

§5.  ‘Onverminderd artikel 1, lid 2, onder l)’ 

522. Artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening, dat de rechtsgevolgen van de Europese 

erfrechtverklaring op het vlak van registerpubliciteit regelt, maakt niet enkel een voorbehoud 

voor artikel 1, 2e lid, onder k) (de aard van zakelijke rechten, supra nr. 461 e.v.), maar ook voor 

artikel 1, 2e lid, onder l). Volgens artikel 69, 5e lid vormt de erfrechtverklaring aldus een geldig 

document voor de inschrijving in de nationale registers van de lidstaten, evenwel onverminderd 

artikel 1, 2e lid, onder l). Die laatste bepaling sluit het volgende uit uit het toepassingsgebied 

van de Erfrechtverordening: “de inschrijving van rechten op onroerende en roerende zaken in 

een register, met inbegrip van de wettelijke voorschriften voor een dergelijke inschrijving en 

de rechtsgevolgen van de inschrijving van dergelijke rechten of van het achterwege blijven 

daarvan.” Dit leidt tot de paradoxale situatie waarin de Europese erfrechtverklaring een geldig 

document uitmaakt voor de inschrijving van nalatenschapsgoederen in de nationale registers, 

onverminderd het feit dat de inschrijving van rechten op zaken in een register is uitgesloten uit 

het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening.  

523. De concrete invulling van het voorbehoud voor artikel 1, 2e lid, onder l) in artikel 69, 5e 

lid Erfrechtverordening vormt een van de meest controversiële aspecten van de 

                                                 
894  Zie ook overweging 58, die bepaalt dat de lidstaten in uitzonderlijke gevallen specifieke bepalingen van 

buitenlands recht buiten toepassing kunnen laten, indien deze kennelijk onverenigbaar zijn met de openbare 

orde van de betrokken lidstaat. 
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Erfrechtverordening. In de literatuur worden verscheidene theses verdedigd over de betekenis 

en rol van het voorbehoud. Een bijkomende moeilijkheid is dat de rechtsleer de interpretatie 

van het voorbehoud bijna uitsluitend beschouwt vanuit het perspectief van een concreet 

probleem uit de eigen nationale rechtsorde, wat resulteert in een gefragmenteerde en casus-

afhankelijke benadering van het voorbehoud. Zeer zelden gaat men over tot een globale en 

dogmatische analyse van het voorbehoud, op grond waarvan een in abstracto interpretatie 

wordt voorgesteld die dient te worden toegepast op alle problematieken in de lidstaten. Het 

onderzoek streekt ernaar om die lacune op te vullen. Het theoretisch kader voor de interpretatie 

van artikel 69, 5e lid en artikel 1, 2e lid, onder l) wordt geconstrueerd aan de hand van de 

inductieve methode, waarbij de concrete onverenigbaarheden in de lidstaten dienen als leidraad 

om de problematiek in kaart te brengen en als toetssteen om een overkoepelende theorie op te 

bouwen (supra nr. 89). 

524. Vooreerst wordt de problematiek inzake de interpretatie van het voorbehoud meer in 

detail toegelicht en gekaderd (A. Toelichting van de problematiek), met analyse van de 

lidstatelijke regelingen die potentieel kunnen conflicteren met de publiciteitswerking van de 

Europese erfrechtverklaring. Daarna volgt de eigenlijke analyse van het voorbehoud. In een 

eerste fase worden de elementen in de eigenlijke Erfrechtverordening benoemd en geanalyseerd 

die een bepaalde invulling van het voorbehoud zouden kunnen verantwoorden (2. Analyse van 

de verordeningsbepalingen (‘interne elementen’)). In een tweede fase wordt dezelfde 

denkoefening doorgevoerd voor het bredere juridische kader (3. Analyse van de bredere 

juridische context (‘externe elementen’)). De concrete onverenigbaarheden in het recht van de 

lidstaten vormen hierbij telkens het uitgangspunt. Tot slot wordt op grond van een afweging 

van deze interne en externe elementen een globale interpretatie van artikel 69, 5e lid 

Erfrechtverordening voorgesteld, met duiding van de concrete implicaties voor de 

rechtspraktijk. 

A. Toelichting van de problematiek 

1. Maximale versus gematigde invulling van het voorbehoud 

525. Het voorbehoud in artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening voor artikel 1, 2e lid, onder l) 

kan op twee verschillende manieren worden ingevuld. Een maximale invulling van het 

voorbehoud lijkt te impliceren dat de Europese erfrechtverklaring enkel kan dienen als basis 
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voor inschrijving in de registers van de lidstaten in de mate dat het instrument integraal 

compatibel is met alle nationale regels inzake registerpubliciteit. Wanneer een nationaal 

voorschrift inzake registerpubliciteit niet verenigbaar is met het regime van de Europese 

erfrechtverklaring, impliceert het voorbehoud in artikel 69, 5e lid conform deze interpretatie dat 

men altijd voorrang moet geven aan de nationale bepalingen, zelfs indien dit tot gevolg heeft 

dat de erfrechtverklaring niet zal kunnen worden gebruikt als basis voor inschrijving in de 

nationale registers. De inschrijving van rechten op nalatenschapsgoederen in een register is 

immers in zijn geheel uitgesloten uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening, 

waardoor de Europese erfrechtverklaring onder geen beding afbreuk kan doen aan de nationale 

voorschriften inzake registerpubliciteit. Volgens een gematigde invulling van het voorbehoud 

zijn daarentegen slechts bepaalde nationale regels inzake registerpubliciteit uitgesloten uit het 

toepassingsgebied van de Erfrechtverordening, waardoor het regime van de Europese 

erfrechtverklaring in bepaalde gevallen zou primeren op een nationale bepaling. In theorie 

bestaat er nog een derde mogelijkheid, namelijk een invulling waarbij de Europese 

erfrechtverklaring steeds geldt als basis voor inschrijving in de nationale registers, ongeacht de 

nationale regelgeving ter zake. Deze invulling gaat evenwel voorbij aan het voorbehoud voor 

artikel 1, 2e lid, onder l) en wordt verder niet meegenomen. 

526. Zowel de maximale als de gematigde invulling van het voorbehoud leiden in de praktijk 

evenwel tot problematische gevolgen. Voor de maximale invulling bestaat het probleem erin 

dat nagenoeg alle lidstaten actueel een of ander nationaal voorschrift inzake registerpubliciteit 

kennen dat in zekere mate niet verenigbaar is met het regime van de Europese 

erfrechtverklaring. In de volgende paragrafen worden drie potentiële spanningsvelden 

aangewezen waar het regime van de Europese erfrechtverklaring moeilijk verenigbaar is met 

de nationale regelingen inzake registerpubliciteit. In een maximale invulling zou het 

voorbehoud in artikel 69, 5e lid in de praktijk aldus bijna altijd uitwerking vinden, wat de 

publiciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring nagenoeg zou uitschakelen en artikel 

69, 5e lid Erfrechtverordening zonder voorwerp zou maken. Daarentegen zou een gematigde 

invulling van het voorbehoud ruimte laten voor tenminste een beperkte publiciteitswerking. 

Evenwel rijst in dat geval de vraag waar men de lijn moet trekken tussen situaties die het 

voorbehoud in werking stellen en situaties die buiten de draagwijdte van het voorbehoud vallen.  
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2. Potentiële spanningsvelden tussen de Europese erfrechtverklaring en de nationale 

publiciteitsregimes van de lidstaten 

527. Hieronder wordt aangetoond dat de publiciteitswerking van de Europese 

erfrechtverklaring op verschillende vlakken in conflict kan komen met de nationale regelingen 

inzake registerpubliciteit. Een maximale invulling van het voorbehoud in artikel 69, 5e lid 

Erfrechtverordening zou tot gevolg hebben dat de erfrechtverklaring in ieder van de genoemde 

lidstaten niet kan worden geregistreerd. Daarentegen zouden in een gematigde invulling 

sommige van de aangehaalde conflicterende nationale regels toch moeten wijken voor het 

regime van de Europese erfrechtverklaring. 

a. Afbakening erfrecht tegenover andere rechtsdomeinen  

i. Scheidingslijn erfrecht versus goederenrecht 

a) Algemeen  

528. Het erfrecht regelt de overgang mortis causa van het vermogen van de erflater op een 

of meerdere levende personen. Tot dit vermogen kunnen zowel zakelijke rechten als 

persoonlijke rechten behoren. Het goederenrecht omvat alle regels die zakelijke rechten tot 

voorwerp hebben. Erfrecht en goederenrecht zijn aldus nauw verbonden en komen vaak met 

elkaar in samenloop. Binnen eenzelfde rechtsstelsel is het minder belangrijk te weten welke 

regel precies behoort tot het erfrecht en welke tot het goederenrecht. De verscheidene regels 

zijn immers bedoeld om verschillende aspecten van eenzelfde situatie te reguleren en zijn 

derhalve in zekere mate op elkaar afgestemd. In een grensoverschrijdende context wordt die 

gecoördineerde werking evenwel doorbroken. Binnen het internationaal privaatrecht zijn de 

erfrechtelijke en de goederenrechtelijke regels immers niet altijd aan dezelfde 

aanknopingsfactor vastgeknoopt, waardoor een ander recht van toepassing kan zijn op de 

erfrechtelijke aspecten en op de goederenrechtelijke aspecten van eenzelfde 

grensoverschrijdende situatie. Dergelijke gelijktijdige toepassing van twee verschillende 

rechtsregimes kan leiden tot inconsistenties.  

529. Bij een grensoverschrijdende situatie is het derhalve essentieel te weten welke regels 

volgens het eigen internationaal privaatrecht een erfrechtelijk dan wel een goederenrechtelijk 

karakter hebben, aangezien deze rechtsdomeinen niet noodzakelijk aan dezelfde 
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aanknopingsfactor zijn onderworpen en potentieel door een ander toepasselijk recht worden 

beheerst. Belangrijk is om in dit verband te onderstrepen dat de scheidingslijn tussen erfrecht 

en goederenrecht in ieder land anders verloopt.895 Wat in het internationaal privaatrecht van het 

ene land wordt gekwalificeerd als een aspect van het erfrecht, kan in een ander land als 

goederenrecht worden beschouwd. Om te determineren welk recht van toepassing is bij de 

vererving van een nalatenschap, moet men derhalve vooreerst het toepassingsgebied van de lex 

successionis onderzoeken, en vervolgens de relevante aanknopingsfactor bepalen. 

530. Vóór de invoering van de Erfrechtverordening hanteerden veel Europese landen – 

althans met betrekking tot onroerende goederen – dezelfde aanknopingsfactor voor erfrecht en 

goederenrecht. Traditioneel verkiezen veel landen om goederenrechtelijke vraagstukken te 

laten regelen door het recht van het land waarin de goederen zijn gelegen (de lex rei sitae), 

waardoor een land zijn nationaal goederenrecht kan toepassen op de goederen gelegen op het 

eigen grondgebied.896 Tot voor kort maakten veel Europese landen gebruik van dezelfde 

aanknopingsfactor voor de vererving van onroerende nalatenschapsgoederen897, waardoor in 

dergelijke landen zowel de erfrechtelijke als de goederenrechtelijke aspecten van de vererving 

van onroerende goederen werden beheerst door eenzelfde recht: de lex rei sitae.898 De 

Erfrechtverordening onderwerpt de vererving van alle nalatenschapsgoederen in beginsel echter 

aan het recht van de laatste gewone verblijfplaats van de erflater. Hierdoor vergroot de kans 

                                                 
895  Cf. C. HERTEL, "Die Abgrenzung des Erbstatuts vom Sachstatut und vom Gesellschaftsstatut" in A. DUTTA 

en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 87-94. 
896  E.g. D. MARTINY, "Lex rei sitae as a connecting factor in EU Private International Law", IPRax 2012, 124, 

voetnoot 80; J. MÜLLER-LUKOSCHEK, Die neue EU-Erbrechtsverordnung, Bonn, Zerb Verlag, 2013, 84 en 

K.A. SFEIR, Droit international privé comparé, I, Beiroet, Sader Editeurs, 2005, 673. 
897  Zie voor een overzicht onder meer DEUTSCHES NOTARINSTITUT, Étude de droit comparé sur les règles de 

conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres 

de l'Union Européenne, 2002, http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm, 43-63 en R. SÜΒ 

(ed.), Erbrecht in Europa, Angelbachtal, Zerb Verlag, 2015, 1526 p. 
898  Dergelijke lidstaten maakten voor het erfrecht meestal gebruik van een dubbele verwijzingsregel, waarbij de 

vererving van roerende goederen aan een andere aanknopingsfactor werd onderworpen dan de vererving van 

onroerende goederen. Bijgevolg werd op de vererving van eenzelfde grensoverschrijdende nalatenschap vaak 

het erfrecht van twee verschillende landen toegepast, wat een zeer reëel risico op inconsistenties creëerde. 

De Erfrechtverordening wil dit probleem net verhelpen door eenzelfde verwijzingsregel in te stellen voor de 

vererving van roerende én onroerende nalatenschapsgoederen (zie supra nr. 22 en E. GOOSSENS en A.-L. 

VERBEKE, "De Europese Erfrechtverordening" in G. VAN CALSTER (ed.), Themis Internationaal 

Privaatrecht, 76, Brugge, die Keure, 2012, 111-113). Er dient in dit verband derhalve te worden onderstreept 

dat het vastknopen van de erfrechtelijke en goederenrechtelijke aspecten van de vererving van onroerende 

goederen aan dezelfde aanknopingsfactor weliswaar inconsistenties vermijdt op het vlak van de 

gecoördineerde toepassing van erfrecht en goederenrecht, maar anderzijds bron was van veel meer 

inconsistenties wegens de gelijktijdige toepassing van twee verschillende rechtsregimes op eenzelfde 

nalatenschap (een voor de roerende goederen en een voor de onroerende goederen). 
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aanzienlijk dat op de erfrechtelijke en goederenrechtelijke aspecten van eenzelfde situatie een 

ander recht wordt toegepast. Aldus heeft de invoering van de Erfrechtverordening het belang 

van een kwalificatie als erfrechtelijke dan wel goederenrechtelijke regel scherpgesteld. 

531. Langs de andere kant heeft de Erfrechtverordening het gemakkelijker gemaakt om te 

determineren of een bepaalde situatie ressorteert onder het toepassingsgebied van het erfrecht 

of het goederenrecht, aangezien de verordening het toepassingsgebied van de lex successionis 

heeft geharmoniseerd (artikel 23 Erfrechtverordening). Alle lidstaten die participeren in de 

Erfrechtverordening kennen thans aan de lex successionis dezelfde draagwijdte toe, waardoor 

de scheidingslijn tussen erfrecht en goederenrecht in het internationaal privaatrecht van die 

lidstaten in belangrijke mate is gefixeerd.899 In dit verband is het belangrijk te onderstrepen dat 

de Europese bepalingen en concepten autonoom moeten worden ingevuld en dat abstractie moet 

worden gemaakt van de gelieerde nationaalrechtelijke noties. Het toepassingsgebied van de lex 

successionis in de zin van de Erfrechtverordening wordt derhalve gedetermineerd door het 

relevante Europees recht (cf. infra nr. 578 e.v.) en niet door het recht van de lidstaten. Men 

moet erover waken niet te worden beïnvloed door het eigen nationaalrechtelijk denkkader bij 

de interpretatie van de Erfrechtverordening. 

532. Desalniettemin bestaat er toch nog betwisting over het erfrechtelijke dan wel 

goederenrechtelijke karakter van bepaalde nationale voorschriften. Indien een bepaalde 

nationale regel wordt gekwalificeerd als goederenrecht en niet als erfrecht, heeft dit voor een 

lidstaat het voordeel dat deze buiten het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening valt, 

waardoor de lidstaat zijn eigen internationaal privaatrecht kan toepassen, dat voor het 

goederenrecht vaak de lex rei sitae aanwijst. Aldus pogen lidstaten soms om een bepaalde 

nationale regel buiten het toepassingsgebied van de lex successionis te brengen, zodat zij hier 

hun eigen materieel recht kunnen toepassen. In die optiek kan het een goede tactiek zijn om een 

dergelijke regel onder te brengen onder een van de algemene uitsluitingsgronden voorzien in 

artikel 1, 2e lid Erfrechtverordening, aangezien deze materies door de Erfrechtverordening zelf 

worden geweerd uit het toepassingsgebied van de lex successionis en men op deze manier 

eventuele discussies kan vermijden. Op het vlak van het goederenrecht biedt artikel 1, 2e lid 

                                                 
899  Zie ook H. DÖRNER, "EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht ist in 

Kraft!", ZEV 2012, 507. 
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twee mogelijke pistes: lid k) en lid l). Omdat lid k) enkel de aard van zakelijke rechten uitsluit 

en artikel 31 bovendien reeds in een aanpassingsmechanisme voorziet (supra nr. 467), zijn de 

mogelijkheden in dit verband eerder beperkt. Lid l) biedt meer potentieel, aangezien de 

inschrijving van rechten op zaken in een register in zijn geheel wordt uitgesloten. In de 

overgrote meerderheid van de gevallen zal het recht dat van toepassing is op het register waarin 

een bepaald goed is ingeschreven (lex registrationis) samenvallen met het recht van de plaats 

waar dit goed zich bevindt (lex rei sitae), zeker in het geval van onroerende goederen.900 

Bijgevolg trachten sommige lidstaten om bepaalde nationale goederenrechtelijke regels te laten 

ressorteren onder de algemene uitsluitingsgrond van artikel 1, 2e lid, onder l) en zodoende 

hierop hun eigen materieel recht te blijven toepassen.  

533. Exemplarisch voor deze problematiek is de zakenrechtelijke overgang van onroerende 

individuele nalatenschapsbestanddelen (bijzondere legaten). In alle onderzochte Europese 

rechtsstelsels wordt de zakenrechtelijke overgang van de gehele nalatenschap of een breukdeel 

ervan geregeld door het erfrecht. Voor de zakenrechtelijke overgang van individuele 

nalatenschapsbestanddelen ligt dat anders. In sommige lidstaten, zoals Frankrijk en België, 

behoort ook de zakenrechtelijke overgang van individuele nalatenschapsbestanddelen tot het 

erfrecht, waardoor wordt aangeknoopt bij de lex successionis. Andere lidstaten, zoals Duitsland 

en Oostenrijk, beschouwen de zakenrechtelijke overdracht van individuele 

nalatenschapsbestanddelen als deel van het goederenrecht, dat wordt beheerst door de lex rei 

sitae. De onderscheiden kwalificatie van de zakenrechtelijke overgang van de gehele 

nalatenschap dan wel van een individueel nalatenschapsbestanddeel als erfrecht, respectievelijk 

goederenrecht, heeft in deze lidstaten tevens tot gevolg dat de inschrijving van onroerende 

nalatenschapsgoederen in het grondregister op verschillende wijzen gebeurt. Bijgevolg is het 

spanningsveld tussen erfrecht en goederenrecht in het licht van artikel 1, 2e lid, onder l) 

                                                 
900  Cf. A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 126, die evenwel verwijzen naar de lex auctoris en niet naar de lex 

registrationis, en S. GODECHOT-PATRIS, "Le nouveau droit international privé des successions: entre 

satisfactions et craintes...", D. 2012, 2469. De lex registrationis en de lex rei sitae vallen evenwel niet steeds 

samen. Ter illustratie kan in dit verband worden verwezen naar internationale registers, waarin goederen uit 

verschillende landen worden opgenomen. VAN ERP geeft hier het International Registry of Mobile Assets als 

voorbeeld, een internationaal register voor bepaalde vliegtuig- en helikopteronderdelen, dat gevestigd is in 

Ierland en wordt beheerst door de Cape Town Convention en het Aircraft Protocol van 16 november 2001 

(www.internationalregistry.aero). Zie S. VAN ERP, "The new Succession Regulation: The lex rei sitae rule in 

need of a reappraisal?", EPLJ 2012, 188. 

http://www.internationalregistry.aero/


 

270 

 

Erfrechtverordening hoofdzakelijk pertinent met betrekking tot de zakenrechtelijke overdracht 

van individuele nalatenschapsbestanddelen, en niet van de gehele nalatenschap of breukdelen 

ervan.  

b) Zakenrechtelijke overdracht van onroerende individuele 

nalatenschapsbestanddelen 

534. In een aantal landen behoort in beginsel enkel de zakenrechtelijke overgang van de 

nalatenschap in zijn geheel of in breukdelen tot het domein van het erfrecht. De zakenrechtelijke 

overgang van een individueel nalatenschapsbestanddeel wordt niet beheerst door het erfrecht, 

maar door het goederenrecht. Dit principe van ‘Universalsukzession’ of 

‘Gesamtrechtsnachfolge’ bestaat onder meer in Duitsland (§ 1922 BGB; supra nr. 170)901 en 

Oostenrijk (§ 532 ABGB)902 en zal hieronder voornamelijk worden uitgediept naar Duits recht. 

Uit de Universalsukzession vloeit voort dat een erflater aan zijn erfgenamen geen rechtstreekse 

zakelijke rechten op één welbepaald erfgoed kan doen toekomen. De erfgenaam zal over dit 

erfgoed integendeel slechts een vorderingsrecht verwerven, dat hij tegenover de overige 

erfgenamen moet laten gelden. Ook het Duits internationaal privaatrecht maakt toepassing van 

deze principes. Er wordt algemeen aangenomen dat artikel 25 EGBGB, dat het toepasselijke 

recht voor ‘die Rechtsnachfolge von Todes wegen’ bepaalt,903 slechts de Universalsukzession 

betreft, en niet de vererving van individuele nalatenschapsbestanddelen 

(‘Singularsukzession’).904 Enkel de overdracht van zakelijke rechten op de gehele nalatenschap 

of op een breukdeel ervan wordt derhalve beheerst door artikel 25 EGBGB. Voor de overdracht 

van zakelijke rechten op een individueel nalatenschapsbestanddeel wordt daarentegen in 

                                                 
901  § 1922, 1e lid BGB, die de titel ‘Gesamtrechtsnachfolge’ draagt, luidt als volgt: “Mit dem Tode einer Person 

(Erbfall) geht deren Vermögen (Erbschaft) als Ganzes auf eine oder mehrere andere Personen (Erben) über.” 

Zie over de Universalsukzession naar Duits recht onder meer W. MAROTZKE, "§ 1922", J. von Staudingers 

Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, V, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2008, 93 e.v. 
902  § 532 BGB: “Das ausschließende Recht, die ganze Verlassenschaft, oder einen in Beziehung auf das Ganze 

bestimmten Theil derselben (z. B. die Hälfte, ein Drittheil) in Besitz zu nehmen, heißt Erbrecht. Es ist ein 

dingliches Recht, welches gegen einen jeden, der sich der Verlassenschaft anmaßen will, wirksam ist. 

Derjenige, dem das Erbrecht gebührt, wird Erbe, und die Verlassenschaft in Beziehung auf den Erben, 

Erbschaft genannt.” Zie over de Universalsukzession naar Oostenrijks recht onder meer S. FERRARI en G.M. 

LIKAR-PEER, Erbrecht. Ein Handbuch für die Praxis, Wenen, Manz, 2007, 2-3. 
903  Artikel 25, 1e lid EGBGB luidt als volgt: “Die Rechtsnachfolge von Todes wegen unterliegt dem Recht des 

Staates, dem der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes angehörte.” 
904  H. DÖRNER, "Vierter Abschnitt. Erbrecht", J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz nund Nebengesetzen, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2007, 145-146, 209. Zie hierover verder 

ook R. BIRK, "Art 25 Rechtsnachfolge von Todes wegen", Münchener Kommentar zum BGB, München, 

Verlag C.H. Beck, 2010, 49. 
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beginsel aangeknoopt bij artikel 43, 1e lid EGBGB, dat stelt dat rechten op zaken worden 

beheerst door de lex rei sitae.905 

535. Uit het beginsel van de Universalsukzession vloeit voort dat het Duitse recht slechts een 

bijzonder legaat met verbintenisrechtelijke werking kent (Damnationslegaat) en geen bijzonder 

legaat met zakenrechtelijke werking (Vindikationslegaat; supra nr. 170 en 172). Dit principe 

geldt niet alleen in het Duits materieel burgerlijk recht, maar ook in het Duits internationaal 

privaatrecht. Op grond van artikel 43, 1e lid EGBGB laat men buitenlandse Vindikationslegaten 

zakenrechtelijk geen rechtstreekse ingang vinden in de Duitse rechtsorde, maar zet men deze 

steevast om in het eigen Damnationslegaat, dat slechts een verbintenisrechtelijke vordering 

verschaft. Deze benadering laat toe om ook bij Vindikationslegaten de Duitse procedure voor 

de overdracht van zakelijke rechten ingang te laten vinden (voor onroerende goederen, zie supra 

nr. 434-435). Aangezien de thematiek inzake de verschillende rechtsgevolgen van het 

Vindikationslegaat en het Damnationslegaat de spanning tussen erfrecht en goederenrecht het 

best illustreert, zal de scheidingslijn tussen erfrecht en goederenrecht in het licht van artikel 1, 

2e lid, onder l) Erfrechtverordening hoofdzakelijk worden toegelicht vanuit dit perspectief.  

536. Voor de volledigheid dient evenwel te worden opgemerkt dat de thematiek inzake de 

zakenrechtelijke overdracht van individuele nalatenschapsbestanddelen niet is beperkt tot 

bijzondere legaten, maar zich ook uitstrekt tot andere rechtsfiguren. Zo kan de erflater naar 

Duits recht overeenkomstig § 2048 BGB instructies voor de verdeling van de kavels geven door 

middel van een ‘Teilungsanordnung’, maar ressorteert deze – in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

de Belgische ouderlijke boedelverdeling (artikel 1075 BW) en de ‘liberalité-partage’ uit het 

Franse recht (artikel 1075 CC) – slechts verbintenisrechtelijke gevolgen en geen 

zakenrechtelijke gevolgen.906 Aangezien de problematiek evenwel identiek is aan deze 

betreffende de bijzondere legaten en derhalve op dezelfde manier moet worden behandeld, is 

                                                 
905  Artikel 43, 1e lid EGBGB kent de volgende bewoordingen: “Rechte an einer Sache unterliegen dem Recht 

des Staates, in dem sich die Sache befindet.” Kritisch: J.P. SCHMIDT, "Die kollisionsrechtliche Behandlung 

dinglich wirkender Vermächtnisse", RabelsZ. 2013, 10-11. 
906  Zie voor de Belgische ouderlijke boedelverdeling R. DILLEMANS, A. VAN DEN BOSSCHE en M. DE CLERCQ, 

Testamenten in R. DILLEMANS en W. VAN GERVEN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, 

Mechelen, Kluwer, 2012, 224 e.v.; voor de Franse libérialité-partage M. GRIMALDI (ed.), Droit patrimonial 

de la famille, Parijs, Dalloz, 2014, 1188 e.v. en voor de Duitse Teilungsanordnung C. ANN, "§ 2048 

Teilungsanordnungen des Erblassers", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, 

nr. 8 en R. SÜΒ (ed.), Erbrecht in Europa, Angelbachtal, Zerb Verlag, 2015, 116. 
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het niet nodig om de overige rechtsfiguren afzonderlijk te beschouwen: een analyse van de 

afbakening van het erfrecht tegenover het goederenrecht in het licht van het Vindikationslegaat 

en het Damnationslegaat volstaat.907  

537. Artikel 1, 2e lid, onder l) Erfrechtverordening sluit zoals aangegeven de inschrijving van 

rechten op onroerende en roerende zaken in een register uit het toepassingsgebied van de 

Erfrechtoverordening uit, en dit met inbegrip van de wettelijke voorschriften voor een 

dergelijke inschrijving en de rechtsgevolgen van de inschrijving van dergelijke rechten. 

Aangezien naar Duits recht een zakelijk recht over een gelegateerd onroerend goed slechts 

overgaat op de bijzondere legataris door de inschrijving in het Grundbuch (supra nr. 434-435) 

en de verwerving van een zakelijk recht aldus een rechtsgevolg is van de registratie, leidt een 

deel van de Duitse rechtsleer uit artikel 1, 2e lid, onder l) in fine af dat de overdracht van 

zakelijke rechten bij een bijzonder legaat niet wordt beheerst door de lex successionis, maar 

door de lex registrationis, in casu Duits recht.908 Indien een Europese erfrechtverklaring 

derhalve een Vindikationslegaat vermeldt dat een in Duitsland gelegen onroerend goed tot 

voorwerp heeft, zou de erfrechtverklaring volgens die logica in Duitsland niet kunnen gelden 

als bewijs van eigendom, omdat de registratie in het Grundbuch naar Duits recht constitutief is 

voor de eigendomsoverdracht. Evenwel is krachtens de lex successionis de eigendom over het 

Vindikationslegaat reeds overgegaan (cf. artikel 23, 2e lid, onder e) Erfrechtverordening) en zal 

                                                 
907  Zie over Teilungsanordnungen met zakenrechtelijke werking onder het regime van de Erfrechtverordening 

verder ook C. HERTEL, "Die Abgrenzung des Erbstatuts vom Sachstatut und vom Gesellschaftsstatut" in A. 

DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 100-101; 

J. MÜLLER-LUKOSCHEK, Die neue EU-Erbrechtsverordnung, Bonn, Zerb Verlag, 2013, 82-84; J.P. SCHMIDT, 

"Die kollisionsrechtliche Behandlung dinglich wirkender Vermächtnisse", RabelsZ. 2013, 3-4 en U. SIMON 

en M. BUSCHBAUM, "Die neue EU-Erbrechtsverordnung", NJW 2012, 2397. 
908  M. BUSCHBAUM en U. SIMON, "EuErbVO: Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEV 2012, 529; C. 

DÖBEREINER, "Das internationale Erbrecht nach der EU-Erbrechtsverordnung (Teil I)", MittBayNot 2013, 

360-361; C. DÖBEREINER, "Vindikationslegate unter Geltung der EU-Erbrechtsverordnung. Praktische 

Anmerkungen aus notarieller Sicht", GPR 2014, 43; H. DÖRNER, "EuErbVO: Die Verordnung zum 

Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht ist in Kraft!", ZEV 2012, 509; C. DORSEL, "Europäische 

Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 219; C. HERTEL, "Nachweis der 

Erbfolge im Grundbuchverfahren - bisher und nach der EuErbVO", ZEV 2013, 540; C. HERTEL, "Die 

Abgrenzung des Erbstatuts vom Sachstatut und vom Gesellschaftsstatut" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), 

Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 99-100; C. HERTEL, "European 

Certificate of Succession - content, issue and effects", ERA Forum 2014, 405, 406; L. KUNZ, "Die neue 

Europäische Erbrechtsverordnung - ein Überblick (Teil II)", GPR 2012, 255; K. LECHNER, "Die EuErbVO 

im Spannungsfeld zwischen Erbstatut und Sachenrecht", IPRax 2013, 499; J. MAYER, "§ 2353", Münchener 

Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 196; U. SIMON en M. BUSCHBAUM, "Die neue 

EU-Erbrechtsverordnung", NJW 2012, 2397 en H. WILSCH, "EuErbVO: Die Verordnung in der deutschen 

Grundbuchpraxis", ZEV 2012, 531. 
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dit ook als dusdanig in de Europese erfrechtverklaring zijn geattesteerd. Bijgevolg conflicteert 

het regime van de Europese erfrechtverklaring met de Duitse regeling inzake onroerende 

publiciteit, op voorwaarde dat de zakenrechtelijke gevolgen van een inschrijving in het 

Grundbuch worden gerekend tot de nationale regelgeving over registerpubliciteit.  

ii.   Scheidingslijn erfrecht versus andere rechtsgebieden 

538. Men kan zich afvragen of de uitsluitingsgrond van de inschrijving van rechten op 

nalatenschapsgoederen in een register overeenkomstig artikel 1, 2e lid, onder l) 

Erfrechtverordening ook afbakeningsmoeilijkheden veroorzaakt met betrekking tot andere 

rechtsgebieden dan het goederenrecht. Kan men op basis van deze bepaling ook argumenteren 

dat aspecten van andere rechtsdomeinen dan het goederenrecht veeleer ressorteren onder de lex 

registrationis dan onder de lex successionis? Welke rechtsgebieden zorgen ter zake nog voor 

afbakeningsbetwistingen?  

539. Aangezien huwelijkscontracten in sommige lidstaten moeten worden geregistreerd, kan 

men zich afvragen of de scheidingslijn tussen erfrecht en huwelijksvermogensrecht hier geen 

rol kan spelen. Evenwel moet die problematiek worden geanalyseerd in termen van de 

afbakening tussen de lex successionis en artikel 1, 2e lid, onder d), dat het 

huwelijksvermogensrecht uitsluit uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening (supra 

nr. 299). Het loutere feit dat een huwelijkscontract wordt geregistreerd, leidt niet tot bijkomende 

afbakeningsproblemen in het licht van artikel 1, 2e lid, onder l).  

540. Naast het erfrecht en het goederenrecht, lijkt enkel het procedureel recht nog een 

dermate grote invloed uit te oefenen op de registratie van nalatenschapsgoederen dat dit 

rechtsdomein een aparte studie verdient. Evenwel is niet het volledige procedureel recht hier 

relevant. Zelfs in een zeer minimale invulling van artikel 1, 2e lid, onder l) vallen tenminste de 

zuiver procedurele regels inzake de organisatie van het nationale register onder deze 

uitsluitingsgrond (onverminderd de analyse inzake de formeel conflicterende voorschriften, zie 

infra nr. 547 e.v.). In het andere geval heeft artikel 1, 2e lid, onder l) immers geen voorwerp. 

Derhalve stelt er zich met betrekking tot de zuiver procedurele voorschriften geen conflict: deze 

worden beheerst door de lex registrationis, en niet de lex successionis. Enkel de regels waarvan 

onder het regime van de Erfrechtverordening kan worden betwist of ze ressorteren onder het 

erfrecht dan wel het procedureel recht, zijn hier pertinent. 
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541. Als concreet voorbeeld kan in dit verband worden gedacht aan de specifieke 

Oostenrijkse procedure tot afwikkeling en overgang van de nalatenschap (het 

Verlassenschaftsverfahren), die uitmondt in de Einantwortung (supra nr. 98-102).909 § 106 

Jurisdiktionsnorm kent aan de Oostenrijke gerechten zeer ruime bevoegdheden toe voor de 

afhandeling van het Verlassenschaftsverfahren: de Oostenrijkse gerechten zijn steeds bevoegd 

wanneer er onroerende nalatenschapsgoederen in Oostenrijk gelegen zijn of wanneer er 

roerende nalatenschapsgoederen in Oostenrijk of in het buitenland gelegen zijn en er tevens een 

bepaalde link met Oostenrijk is (voornamelijk wat betreft de nationaliteit of laatste gewone 

verblijfplaats van de erflater).910 Krachtens § 28, 2e lid Bundesgesetz über das Internationale 

Privatrecht moet telkens wanneer de afwikkeling van de nalatenschap in Oostenrijk wordt 

doorgevoerd het Oostenrijkse recht worden toegepast op de ‘Erbschaftserwerb’.911 Deze 

Erbschaftserwerb betreft de wijze waarop de nalatenschap goederenrechtelijk wordt verworven 

door alle erfgerechtigden uitgezonderd de bijzondere legataris en is ook gelieerd aan de 

inschrijving in het Grundbuch.912 In die optiek zou men kunnen argumenteren dat de 

Erbschaftserwerb ressorteert onder de uitsluitingsgrond voor registerpubliciteit in artikel 1, 2e 

lid, onder l) Erfrechtverordening en derhalve niet wordt beheerst door de lex successionis, maar 

conform § 28, 2e lid IPRG door het Oostenrijks recht. Het lijkt evenwel te verregaand om artikel 

1, 2e lid, onder l) dermate ruim te interpreteren dat de volledige Oostenrijkse procedure tot 

                                                 
909  Zie hierover ook E.-M. BAJONS, "Erbfälle mit Auslandsberührung unter Geltung der Europäischen 

Erbrechtsverordnung - Länderbericht Österreich" in M. LÖHNIG, D. SCHWAB, D. HENRICH, P. GOTTWALD, 

H. GRZIWOTZ, W. REIMANN en A. DUTTA (eds.), Erbfälle unter Geltung der Europäischen 

Erbrechtsverordnung, in P. GOTTWALD, D. HENRICH en D. SCHWAB (eds.), Beiträge zum europäischen 

Familien- und Erbrecht, Bielefeld, Verlag Ernst und Werner Gieseking, 2014, 96 e.v. 
910   § 106, 1e lid JN luidt als volgt: “Die inländische Gerichtsbarkeit für die Abhandlung einer Verlassenschaft 

und für diese ersetzende Verfahren (§§ 153 ff AußStrG) ist gegeben 1. über das im Inland gelegene 

unbewegliche Vermögen; 2. über das im Inland gelegene bewegliche Vermögen, wenn a) der Verstorbene 

zuletzt österreichischer Staatsbürger war oder b) der Verstorbene seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt im 

Inland hatte oder c) die Durchsetzung aus dem Erbrecht, Pflichtteilsrecht oder einer letztwilligen Erklärung 

abgeleiteter Rechte im Ausland unmöglich ist; 3. über das im Ausland gelegene bewegliche Vermögen, wenn 

der Verstorbene zuletzt österreichischer Staatsbürger war und a) seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt im 

Inland hatte oder b) die Durchsetzung aus dem Erbrecht, Pflichtteilsrecht oder einer letztwilligen Erklärung 

abgeleiteter Rechte im Ausland unmöglich ist.” 
911  § 28, 2e lid Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (hierna IPRG): “Wird eine 

Verlassenschaftsabhandlung in Österreich durchgeführt, so sind der Erbschaftserwerb und die Haftung für 

Nachlaßschulden nach österreichischem Recht zu beurteilen.” 
912  “Der Erbschaftserwerb beschränkt sich aber auf die Art des Vermögensüberganges auf den Rechtsnachfolger 

(ipso iure, Übergabe, Registereintragung oder Behördenakt) […].” M. SCHWIMANN, "§ 28 IPRG" in P. 

RUMMEL (ed.), Kommentar zum ABGB, Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2004, 

161. Zie over § 28 IPRG verder ook B. VERSCHRAEGEN, Internationales Privatrecht, Wenen, Manzsche 

Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2012, 65 e.v. 
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overgang van de nalatenschap eronder zou vallen, louter omdat de Erbschaftserwerb tevens 

aspecten van registerpubliciteit omvat.913 Artikel 23, 2e lid, onder e) Erfrechtverordening, dat 

de overgang en overdracht van de nalatenschap onder het toepassingsgebied van de lex 

successionis brengt, heeft in dit verband duidelijk de overhand.914 De Oostenrijkse wetgever 

was ook die mening toegedaan en heft in de Uitvoeringswet § 28 IPRG op, omdat de 

Erfrechtverordening het toepasselijke recht reeds uitputtend regelt.915 Derhalve vervalt de 

spanning tussen erfrecht en procedureel recht op dit punt.  

542. Twee bijkomende elementen dienen te worden uitgeklaard in verband met het 

Oostenrijks recht: enerzijds de toepasselijkheid van artikel 1, 2e lid, onder l) op de loutere 

registratie-effecten van de Erbschaftserwerb, en anderzijds de rol van bijzondere legaten. Met 

betrekking tot het eerste element, staat het buiten kijf dat artikel 1, 2e lid, onder l) wel van 

toepassing is op de procedurele aspecten van de zuivere registratie. Zelfs in een zeer minimale 

invulling van artikel 1, 2e lid, onder l) omvat deze bepaling de louter procedurele regeling van 

registerpubliciteit, aangezien de algemene uitsluitingsgrond anders zonder voorwerp zou zijn 

(supra nr. 540). Bijgevolg is er in dit verband geen betwisting. Wat het tweede element betreft, 

dient te worden verduidelijkt dat de zakenrechtelijke vererving door de bijzondere legataris naar 

Oostenrijks recht buiten het toepassingsgebied van § 28, 2e lid IPRG valt en dat hiervoor net 

zoals naar Duits recht wordt aangeknoopt bij het goederenrecht.916 Bijgevolg spelen bijzondere 

                                                 
913  Nochtans is dat wat HERTEL lijkt te bedoelen, wanneer hij betoogt dat Oostenrijk voor onroerende goederen 

en andere te registreren rechten op grond van artikel 1, 2e lid, onder l) het eigen Verlassenschaftverfahren 

kan opleggen. Hij voegt eraan toe dat het resultaat evenwel niet mag afwijken van wat in de Europese 

erfrechtverklaring is geattesteerd. Zie C. HERTEL, "Die Abgrenzung des Erbstatuts vom Sachstatut und vom 

Gesellschaftsstatut" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, 

C.H. Beck, 2014, 103.914  Cf. BAJONS, die de toepassing van het Oostenrijkse Verlassenschaftsverfahren 

door buitenlandse gerechten bespreekt en hierbij ook uitgaat van de toepassing van de lex successionis en het 

regime van de Erfrechtverordening. E.-M. BAJONS, "Erbfälle mit Auslandsberührung unter Geltung der 

Europäischen Erbrechtsverordnung - Länderbericht Österreich" in M. LÖHNIG, D. SCHWAB, D. HENRICH, P. 

GOTTWALD, H. GRZIWOTZ, W. REIMANN en A. DUTTA (eds.), Erbfälle unter Geltung der Europäischen 

Erbrechtsverordnung, in P. GOTTWALD, D. HENRICH en D. SCHWAB (eds.), Beiträge zum europäischen 

Familien- und Erbrecht, Bielefeld, Verlag Ernst und Werner Gieseking, 2014, 101-102. 
914  Cf. BAJONS, die de toepassing van het Oostenrijkse Verlassenschaftsverfahren door buitenlandse gerechten 

bespreekt en hierbij ook uitgaat van de toepassing van de lex successionis en het regime van de 

Erfrechtverordening. E.-M. BAJONS, "Erbfälle mit Auslandsberührung unter Geltung der Europäischen 

Erbrechtsverordnung - Länderbericht Österreich" in M. LÖHNIG, D. SCHWAB, D. HENRICH, P. GOTTWALD, 

H. GRZIWOTZ, W. REIMANN en A. DUTTA (eds.), Erbfälle unter Geltung der Europäischen 

Erbrechtsverordnung, in P. GOTTWALD, D. HENRICH en D. SCHWAB (eds.), Beiträge zum europäischen 

Familien- und Erbrecht, Bielefeld, Verlag Ernst und Werner Gieseking, 2014, 101-102. 
915  Zie artikel 8 Oostenrijkse Uitvoeringswet en de bijbehorende Memorie van Toelichting (‘Erläuterungen’). 
916  M. SCHWIMANN, "§ 28 IPRG" in P. RUMMEL (ed.), Kommentar zum ABGB, Wenen, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchhandlung, 2004, 161. 
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legaten geen rol in een beschouwing van de scheidingslijn tussen erfrecht en procedureel recht 

en kan voor deze thematiek worden verwezen naar de scheidingslijn tussen erfrecht en 

goederenrecht, zoals hierboven uiteengezet (supra nr. 534 e.v.). Om die redenen kan worden 

geconcludeerd dat artikel 1, 2e lid, onder l) geen aanleiding lijkt te geven tot betwistingen inzake 

de scheidingslijn tussen erfrecht en procedureel recht wat betreft het Oostenrijkse 

Verlassenschaftsverfahren; onder het regime van de Erfrechtverordening zal deze worden 

beheerst door de lex successionis, met uitzondering van de specifieke procedurele aspecten van 

registerpubliciteit. 

543. Bovenstaand voorbeeld toont aan dat de scheidingslijn tussen erfrecht en procedureel 

recht in het licht van artikel 1, 2e lid, onder l) Erfrechtverordening weinig of niet leidt tot 

betwistingen. Indien zelfs de sterk formalistische Oostenrijkse erfrechtelijke procedure niet 

zorgt voor kwalificatiemoeilijkheden, lijkt het veilig te veronderstellen dat de scheidingslijn 

tussen erfrecht en procedureel recht in dit verband weinig relevantie vertoont. Eventueel zou 

een analyse van de administration-procedure naar Engels recht in dit kader nog interessant 

kunnen zijn, maar aangezien de Erfrechtverordening daarvoor reeds een bijzondere bepaling 

bevat (artikel 29)917 en het Verenigd Koninkrijk bovendien niet deelneemt aan de 

Erfrechtverordening (supra nr. 20), vervalt het nut van een dergelijke beschouwing.918  

544. Het lijkt overigens niet onlogisch dat de scheidingslijn tussen erfrecht en goederenrecht 

in dit verband pertinenter is dan deze tussen erfrecht en procedureel recht. Enerzijds bestaat er 

weinig twijfel over de toepassing van artikel 1, 2e lid, onder l) op de louter procedurele aspecten 

van registerpubliciteit, terwijl de uitsluiting van de goederenrechtelijke aspecten van 

                                                 
917  HERTEL verdedigt dat artikel 29, dat bijzondere regels bevat voor de benoeming en bevoegdheden van een 

beheerder van de nalatenschap, ook van toepassing is op de Oostenrijkse Gerichtskommissär (C. HERTEL, 

"Die Abgrenzung des Erbstatuts vom Sachstatut und vom Gesellschaftsstatut" in A. DUTTA en S. HERRLER 

(eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 102-103). Evenwel treedt de 

Gerichtskommissär bij het Oostenrijkse Verlassenschaftsverfahren niet op als een daadwerkelijke beheerder 

van de nalatenschap, zoals bij de personal representative uit Engeland en Wales wel het geval is, maar bereidt 

hij veeleer de Einantwortung door de rechter voor (zie supra nr. 99-101). Onder meer om die reden is artikel 

29 niet van toepassing op de Gerichtskommissär uit het Oostenrijkse recht. Zie ook A. BONOMI en P. 

WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, 

Brussel, Bruylant, 2013, 457. Ook de Oostenrijkse Uitvoeringswet maakt geen melding van artikel 29 

Erfrechtverordening. 
918  Zie voor een analyse van artikel 29 Erfrechtverordening en de rol van het Verenigd Koninkrijk onder meer 

A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 451-468 en P. LAGARDE, "Les principes de base du nouveau 

règlement européen sur les successions", RCDIP 2012, 712-715.  
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erfopvolging uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening slechts indirect kan worden 

bepleit. Anderzijds ligt de toepassing van het eigen nationaal recht gevoeliger voor aspecten 

van goederenrecht dan voor aspecten van procedureel recht; terwijl het laatste in wezen slechts 

een ‘hulprecht’ uitmaakt, betreft het eerste de materiële grondslagen van het privaatrecht. Om 

die redenen kan de afbakeningsproblematiek in het raam van artikel 1, 2e lid, onder l) 

Erfrechtverordening worden beperkt tot de afbakening van het erfrecht tegenover het 

goederenrecht en zal ook enkel dit spanningsveld mee worden genomen in de rest van het 

onderzoek. 

b. Registerpubliciteit al dan niet op basis van een erfrechtcertificaat 

545. Hoger werd uiteengezet dat het merendeel van de referentiestelsels actueel reeds een 

registratie van onroerende nalatenschapsgoederen op basis van het eigen nationaal 

erfrechtcertificaat doorvoeren (supra nr. 441 e.v.). Enkel bij de Belgische onroerende 

registerpubliciteit spelen de akte en het attest van erfopvolging geen enkele rol, om de 

eenvoudige reden dat België geen overgangen mortis causa in het register opneemt. 

Logischerwijze vormt het nationaal erfrechtcertificaat dan ook geen basis voor inschrijving in 

het register (supra nr. 452). 

546. Indien België de Europese erfrechtverklaring overeenkomstig artikel 69, 5e lid zou 

moeten aanvaarden als geldig document voor de inschrijving in het hypotheekregister, 

impliceert dit dat de Erfrechtverordening zou nopen tot een fundamentele hervorming van het 

Belgische registerpubliciteitsregime. Indien de beperking van registerpubliciteit tot overgangen 

inter vivos krachtens artikel 1 Hypotheekwet evenwel zou ressorteren onder de draagwijdte van 

het voorbehoud voor arikel 1, 2e lid, onder l), moet België geen publiciteitsgevolgen vastknopen 

aan de Europese erfrechtverklaring. 

c. Formele conflicterende voorschriften 

547. Ten slotte kennen verschillende lidstaten ook publiciteitsvoorschriften die zich veeleer 

op formeel vlak verzetten tegen het gebruik van de Europese erfrechtverklaring voor 

inschrijving in de nationale registers. Er kunnen een aantal verschillende categorieën van 

formeel conflicterende voorschriften worden onderscheiden. Vooreerst vereisen sommige 

lidstaten een bepaald type van document voor de inschrijving in de nationale registers. Zo kan 
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de erfopvolging krachtens de Duitse § 35 GBO tegenover het Grundbuch slechts middels een 

Erbschein of een authentiek testament bewezen worden (supra nr. 443) en vereist het Franse 

recht in principe een attestation notariée immobilière (artikel 29, 1e lid Decreet 4 januari 1955 

en supra nr. 450), waardoor een Europese erfrechtverklaring formeel niet zou volstaan. 

548. Evenzeer problematisch zijn nationale bepalingen die vereisen dat documenten die ter 

registratie worden voorgelegd, zijn opgesteld door een autoriteit die gevestigd is in de eigen 

lidstaat. Onder meer het Franse artikel 710-1 CC en het Nederlandse artikel 3:31 NBW laten 

een inschrijving in het (grond)register enkel toe op basis van een document opgesteld door 

respectievelijk een Franse of Nederlandse autoriteit.919  

549. Tot slot zijn er ook een aantal lidstaten die taalvereisten opleggen. Ter voorbeeld kan 

wederom naar de Nederlandse regeling worden verwezen. Artikel 41 Kadasterwet vereist een 

vertaling in het Nederlands van alle stukken opgesteld in een vreemde taal die ter inschrijving 

worden aangeboden en neemt enkel de Nederlandse vertaling op in het register.920 

B. Analyse van de verordeningsbepalingen (‘interne elementen’) 

550. Het is niet eenvoudig om de draagwijdte van het voorbehoud voor artikel 1, 2e lid, onder 

l) in artikel 69, 5e lid te bepalen. De registerpubliciteitswerking van de Europese 

erfrechtverklaring was in de onderhandelingsfase een zeer heikel punt, in die mate dat de 

eindtekst de controverse niet (helemaal) heeft beslecht en nog duidelijk de sporen draagt van 

de eerdere betwistingen.921 Het resultaat is een mozaïek van verordeningsbepalingen die 

opzettelijk vaag zijn gehouden en geen eenduidige visie inzake registerpubliciteit uitdragen, 

                                                 
919  Het nieuwe Franse artikel 710-1, 1e lid CC, zoals ingevoerd door de Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de 

modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, JORF 29 maart 

2011, luidt als volgt: “Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter 

d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou 

d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.” Het Nederlandse artikel 3:31 NBW stelt het 

volgende in: “Waar een wetsbepaling die betrekking heeft op registergoederen, een notariële akte of een 

notariële verklaring voorschrijft, is een akte of verklaring van een Nederlandse notaris vereist.” 
920  Artikel 41 Kadasterwet: “1. Ter inschrijving van een feit dat is opgenomen in een stuk gesteld in een vreemde 

of de Friese taal, wordt naast dat ter inschrijving aangeboden stuk een letterlijke vertaling in het Nederlands 

ter inschrijving aangeboden, vervaardigd en voor overeenstemmend verklaard door een voor die taal als 

bevoegd toegelaten beëdigd vertaler, of, indien het een in te schrijven notariële akte in de Friese taal betreft, 

door de notaris voor wie de akte is verleden. […] 3. De vertalingen worden ingeschreven in plaats van de in 

de vreemde of Friese taal gestelde stukken, die onder de bewaarder blijven berusten.” 
921  Cf. C. DÖBEREINER, "Vindikationslegate unter Geltung der EU-Erbrechtsverordnung. Praktische 

Anmerkungen aus notarieller Sicht", GPR 2014, 42. 
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gecombineerd met overwegingen die pogen hieraan te remediëren, maar waarvan de 

rechtswaarde betwist is. Om de draagwijdte van het voorbehoud binnen de verordeningscontext 

te peilen, volstaat het derhalve niet om de individuele verordeningsbepalingen te bestuderen. 

Veeleer is het aangewezen om de ratio van de registerpubliciteitswerking van de Europese 

erfrechtverklaring als startpunt te nemen: als de rechtsgevolgen van de Europese 

erfrechtverklaring voor de nationale registers dan toch zo controversieel zijn, waarom zijn deze 

dan überhaupt voorzien? Vanuit dit uitgangspunt worden vervolgens de bewoordingen van de 

verordeningsbepalingen geduid. Hierbij zijn de verhouding en het samenspel tussen de 

verschillende verordeningsbepalingen van belang, veeleer dan de loutere individuele 

bepalingen. De focus ligt hier enerzijds op de verhouding tussen de algemene uitsluitingsgrond 

in artikel 1, 2e lid, onder l) en de herneming hiervan in artikel 69, 5e lid, en anderzijds op de 

verhouding tussen het toepassingsgebied van de lex successionis conform artikel 23 en de 

beperking van het toepassingsgebied in artikel 1, 2e lid, onder l). Bijzondere aandacht wordt 

gedurende de hele analyse besteed aan de overwegingen 18 en 19, die de enige richtlijnen 

bevatten die de Erfrechtverordening in dit verband verschaft.  

1. Voorgeschiedenis en ratio van artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening 

a. Ratio 

i. Analyse 

551. Bij aanvang van dit onderzoek werd reeds toegelicht dat de Europese erfrechtverklaring 

werd ontwikkeld als antwoord op de moeilijke circulatie van de nationale erfrechtcertificaten 

in het buitenland (supra nr. 5). Om van dit optioneel instrument een succes te maken, was het 

belangrijk dat de Europese erfrechtverklaring een volwaardig alternatief zou bieden voor de 

bestaande nationale erfrechtcertificaten. In dat verband dient te worden onderstreept dat het 

nationaal erfrechtcertificaat in het merendeel van de lidstaten een rol speelt bij de inschrijving 

van nalatenschapsgoederen in een nationaal register (supra nr. 441). Om de volle werking van 

het Europese erfrechtcertificaat te verzekeren, leek het derhalve noodzakelijk dat het nieuwe 

instrument toegang zou verschaffen tot de nationale registers zoals het eigen nationale 

erfrechtcertificaat dit ook doet. Er bestond in de onderhandelingsfase dan ook een brede 

eensgezindheid onder de Europese lidstaten over de noodzaak om ook aan de Europese 

erfrechtverklaring rechtsgevolgen inzake registerpubliciteit toe te kennen; een Europese 
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erfrechtverklaring zonder registerpubliciteitswerking zou in de praktijk van weinig nut zijn en 

derhalve zijn doel missen. Om die reden bevatte de Erfrechtverordening reeds vanaf het begin 

een bepaling die de Europese erfrechtverklaring voorzag van rechtsgevolgen op het gebied van 

registerpubliciteit (artikel 42, 5e lid ten tijde van het Voorstel voor een Erfrechtverordening; het 

huidige artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening). 

552. Het feit dat er eensgezindheid was over de wenselijkheid van publiciteitsgevolgen van 

de Europese erfrechtverklaring, impliceert geenszins dat er ook een consensus bestond over de 

concrete invulling van deze publiciteitswerking. De precieze contouren van de 

registerpubliciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring waren – en zijn nog steeds – het 

voorwerp van discussie. Het probleem betreft hier dat het eigen nationaal erfrechtcertificaat niet 

in alle lidstaten dezelfde publiciteitsgevolgen ressorteert en dat ook de diverse regimes voor 

registerpubliciteit sterk verschillen doorheen de lidstaten. Aldus onderschreven bijna alle 

lidstaten een Europese erfrechtverklaring met publiciteitsgevolgen, maar was er weinig 

bereidheid om af te wijken van de eigen nationale regeling inzake registerpubliciteit. Dit gold 

des te meer omdat de Erfrechtverordening in wezen een instrument voor de eenmaking van de 

nationale IPR-regels op het vlak van internationaal erfrecht betreft, en een wijziging van de 

nationale regimes inzake registerpubliciteit het bestek hiervan te buiten zou gaan. Om die reden 

is de inschrijving van zaken in een register ook uitgesloten uit het toepassingsgebied van de 

Erfrechtverordening (artikel 1, 2e lid, onder l). Dit leidde tot een patstelling waarbij enerzijds 

bijna alle lidstaten de principiële registerpubliciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring 

steunden, maar anderzijds de concrete implicaties ervan in veel lidstaten op hevige weerstand 

stuitten. 

553. Bovengeschetste conflicterende belangen komen duidelijk tot uiting in de huidige 

voorschriften betreffende de publiciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring. De 

uitdrukkelijke referentie in artikel 69, 5e lid aan de algemene uitsluitingsgrond van artikel 1, 2e 

lid, onder l) lijkt prima facie te impliceren dat de Europese erfrechtverklaring enkel als basis 

voor inschrijving in de nationale registers kan dienen in de mate dat deze compatibel is met 

elke nationale regel inzake registerpubliciteit. Hierboven werd echter reeds toegelicht dat haast 

alle lidstaten in zekere mate regels kennen die conflicteren met het regime van de Europese 

erfrechtverklaring (supra nr. 526), zodat de bruikbaarheid van het instrument in de praktijk in 
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die optiek totaal zou worden ondermijnd. Bovendien botst een dergelijke invulling ook met de 

kernidee achter de Europese erfrechtverklaring, namelijk een Europeesrechtelijk instrument 

met autonome rechtsgevolgen, zoals uitgedrukt in artikel 69, 1e lid en artikel 74. Artikel 69, 1e 

lid verklaart dat de erfrechtverklaring rechtsgevolgen heeft in alle lidstaten zonder dat daartoe 

een procedure vereist is (supra nr. 315). Artikel 74 bevestigt dat geen legalisatie of een 

soortgelijke formaliteit mag worden verlangd met betrekking tot documenten die in het kader 

van de Erfrechtverordening in een lidstaat zijn afgegeven.  

554. Het lijkt dan ook vreemd dat de lidstaten enerzijds een registerpubliciteitswerking 

zouden toekennen aan de Europese erfrechtverklaring en tegelijkertijd een voorbehoud zouden 

willen installeren dat deze publiciteitswerking volledig zou uitschakelen. Desalniettemin 

ontbrak in de onderhandelingsfase het politieke draagvlak om de rechtsgevolgen van de 

Europese erfrechtverklaring op het vlak van registerpubliciteit verder te concretiseren en 

wettelijk te verankeren, met de huidige zeer vage verordeningsbepalingen als resultaat. Wel 

werd er het compromis bereikt om de registerpubliciteitswerking van de Europese 

erfrechtverklaring nader toe te lichten in de overwegingen 18 en 19, die richtlijnen geven voor 

de interpretatie van artikel 1, 2e lid, onder l) en artikel 69, 5e lid. Met name overweging 18 bevat 

mijns inziens de sleutel om enerzijds de algemene instemming met een principiële 

registerpubliciteitswerking en anderzijds de terughoudendheid bij de concrete uitwerking 

daarvan met elkaar te verzoenen. Omdat de overwegingen 18 en 19 – hoewel geen ware 

verordeningsartikelen – de enige voorschriften in de Erfrechtverordening zelf zijn die indicaties 

bieden voor de concrete invulling van de registerpubliciteitswerking, moet hieraan bijzondere 

aandacht worden besteed.  

555.   Het zwaartepunt van de overwegingen 18 en 19 betreft de toelichting van de inhoud 

van de ‘wettelijke voorschriften voor en rechtsgevolgen van de inschrijving in een register’, die 

krachtens artikel 1, 2e lid, onder l) zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van de 

Erfrechtverordening. Het eerste deel van overweging 18 verduidelijkt de inhoud van de 

genoemde wettelijke voorschriften, terwijl overweging 19 dieper ingaat op de rechtsgevolgen 

ervan. Op deze aspecten wordt later nog uitgebreid teruggekomen (infra nr. 571 e.v.). 

Overweging 18 bevat evenwel nog een tweede deel, dat mijns inziens cruciaal is om de ratio en 

draagwijdte van artikel 69, 5e lid te determineren: “Om veelvouden van akten te voorkomen, 
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moeten akten die door de bevoegde autoriteiten in een andere lidstaat zijn opgemaakt en op 

grond van deze verordening worden verspreid, door de registrerende autoriteit worden 

aanvaard. In het bijzonder dient de op grond van deze verordening afgegeven Europese 

erfrechtverklaring een geldig document te vormen voor de inschrijving van de goederen van de 

nalatenschap in het register van een lidstaat. Dit laat onverlet dat de bij de registratie betrokken 

autoriteiten de persoon die om registratie verzoekt, kunnen vragen om zodanige aanvullende 

informatie te verstrekken of zodanige aanvullende stukken over te leggen, als vereist onder het 

recht van de lidstaat waar het register wordt gehouden, zoals gegevens of documenten in 

verband met de betaling van belastingen. De bevoegde autoriteit kan de persoon die om 

registratie verzoekt, mededelen hoe de ontbrekende gegevens of documenten kunnen worden 

verstrekt.”  

556. Uit overweging 18 kan worden afgeleid dat artikel 69, 5e lid aan de Europese 

erfrechtverklaring rechtsgevolgen inzake registerpubliciteit toekent met het opzet ‘om 

veelvouden van akten te voorkomen’.922 In de anderstalige versies van de Erfrechtverordening 

is deze doelstelling nog duidelijker geformuleerd: ‘afin d'éviter la duplication des documents’; 

‘in order to avoid duplication of documents’; en ‘um eine doppelte Erstellung von 

Schriftstücken zu vermeiden’. Artikel 69, 5e lid moet derhalve toelaten om de Europese 

erfrechtverklaring in te passen in de nationale regelgeving inzake het gebruik van het eigen 

erfrechtcertificaat voor registratiedoeleinden, zodat men niet telkens een tweede document 

moet opmaken teneinde de inschrijving in het nationale register te kunnen volbrengen. Indien 

de Europese erfrechtverklaring alle informatie bevat die nodig is voor registratie, zou de 

registerhouder derhalve op basis van dit instrument moeten overgaan tot registratie. Indien de 

nationale regelgeving inzake registratie daarentegen nog bijkomende informatie of stukken 

vereist, kan de registerhouder verzoeken om deze voor te leggen (zie overweging 18).  

ii. Toepassing op de drie spanningsvelden 

557. Bovenstaande analyse van de ratio van artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening en meer 

algemeen van de registerpubliciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring laat toe om 

bepaalde gevolgtrekkingen te doen voor de registratie van de erfrechtverklaring in de lidstaten. 

                                                 
922  In dezelfde zin E. JACOBY, "Acte de notoriété ou certificat successoral européen? Du nouveau pour le notaire 

français chargé du règlement d'une succession internationale", JCP N 2013, art. 1272, afl. 25, nr. 22.  
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De hoger geschetste spanningsvelden tussen de Europese erfrechtverklaring en de nationale 

publiciteitsregimes van de lidstaten – (1) de zakenrechtelijke overgang van onroerende 

individuele nalatenschapsbestanddelen; (2) registerpubliciteit al dan niet op basis van een 

erfrechtcertificaat, en (3) formeel conflicterende voorschriften – gelden daarbij als 

uitgangspunt. 

558. Met betrekking tot het tweede spanningsveld (supra nr. 545 e.v.) kan vanuit de ratio van 

artikel 69, 5e lid worden geconcludeerd dat de lidstaten die actueel geen registerpubliciteit op 

basis van een erfrechtcertificaat kennen, zoals in geval van het Belgische hypotheekregister, 

door de Erfrechtverordening niet genoopt zullen worden hun publiciteitsregime in die zin te 

hervormen. Artikel 69, 5e lid strekt er immers toe onnodige duplicaties van documenten bij 

registerpubliciteit te vermijden (cf. overweging 18), zodat men indien er een Europese 

erfrechtverklaring voorhanden is, niet steeds ook een nationaal erfrechtcertificaat moet 

aanvragen teneinde tot registratie te kunnen overgaan. Indien er in het nationale 

registratieregime überhaupt geen gebruik wordt gemaakt van een erfrechtcertificaat, kan er ook 

geen sprake zijn van een duplicatie, waardoor de Europese erfrechtverklaring geen rol speelt 

bij de inschrijving in een register.923 Het zou het bestek van de Erfrechtverordening ver te buiten 

gaan om in dergelijke gevallen een reorganisatie van het publiciteitsregime te vereisen. 

Uiteraard staat het met name de Belgische wetgever wel vrij om in de invoering van de 

Europese erfrechtverklaring een aanleiding te vinden voor de hervorming van de onroerende 

publiciteit inzake erfovergangen, waarvoor in de doctrine een breed draagvlak bestaat (supra 

nr. 453). De Erfrechtverordening legt evenwel geen verplichting in die zin op.924 

559. Met betrekking tot het derde spanningsveld (supra nr. 547 e.v.), lijkt de ratio van artikel 

69, 5e lid minstens te impliceren dat men op grond van formeel conflicterende regels niet reeds 

                                                 
923  In dezelfde zin E. GOOSSENS en A.-L. VERBEKE, "De Europese Erfrechtverordening" in G. VAN CALSTER 

(ed.), Themis Internationaal Privaatrecht, 76, Brugge, die Keure, 2012, 133; E. GOOSSENS, "De 

materieelrechtelijke implicaties van de Europese Erfrechtverordening", TEP 2015, 306; C. KOHLER en W. 

PINTENS, "Entwicklungen im europäischen Familien- und Erbrecht 2011-2012", FamRZ 2012, 1429; B. 

REINHARTZ, "Certificat successoral européen" in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. 

LAGARDE, F. ODERSKY en B. REINHARTZ (eds.), Commentaire du règlement européen sur les successions, 

Parijs, Dalloz, 2015, 257 en P. WAUTELET en E. GOOSSENS, "Le certificat successoral européen – perspective 

belge", Contratto e impresa Europa 2015, te verschijnen. 
924  E. GOOSSENS, "De materieelrechtelijke implicaties van de Europese Erfrechtverordening", TEP 2015, 306 en 

P. WAUTELET en E. GOOSSENS, "Le certificat successoral européen – perspective belge", Contratto e impresa 

Europa 2015, te verschijnen. 
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bij voorbaat mag weigeren om de Europese erfrechtverklaring te aanvaarden als basis voor 

registratie, indien men bij de registratie wel gebruik maakt van het eigen nationaal 

erfrechtcertificaat.925 Het is evenwel te vroeg om reeds in deze fase louter op basis van de ratio 

van artikel 69, 5e lid finale uitspraken te doen over de rechtsgeldigheid van nationale 

voorschriften zoals het Franse artikel 710-1 CC en het Nederlandse artikel 3:31 NBW. Het 

argument ontleend aan de ratio van de registerpubliciteitswerking wordt uiteraard wel 

meegenomen in de verdere analyse.  

560. Met betrekking tot het eerste spanningsveld ten slotte, dat handelt over de scheidingslijn 

tussen erfrecht en goederenrecht (supra nr. 528 e.v.), laat de loutere analyse van de ratio van 

artikel 69, 5e lid op basis van overweging 18 vooralsnog weinig gevolgtrekkingen toe. In dit 

verband dient echter gewezen te worden op een aantal andere bepalingen in de 

Erfrechtverordening – of beter, een aantal andere bepalingen die opzettelijk niet in de 

Erfrechtverordening werden opgenomen.  

b. De rol van niet-weerhouden bepalingen uit de onderhandelingsfase 

561. De precieze afbakening tussen het erfrecht en het goederenrecht (i.e. het eerste 

spanningsveld, supra nr. 528 e.v.) was gedurende de gehele onderhandelingsfase zeer 

controversieel.926 Het is dan ook niet onlogisch dat er en cours de route verschillende 

bepalingen over deze thematiek zijn voorgesteld en weer ingetrokken, vooraleer men tot de 

definitieve tekst van de Erfrechtverordening is gekomen. Twee artikelen zijn in het bijzonder 

noemenswaardig. 

562. Ten tijde van het Voorstel voor een Erfrechtverordening, bevatte het toenmalige artikel 

9 een afzonderlijke bevoegdheidsgrond voor de gerechten van de lidstaat waar een of meerdere 

nalatenschapsgoederen gelegen waren inzake de inschrijving van deze goederen in het 

publiciteitsregister: “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 

                                                 
925  Cf. A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 802. 
926  Cf. K. LECHNER, "Die Entwicklung der Erbrechtsverordnung - Eine Einführung zum 

Gesetzgebungsverfahren" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, 

München, C.H. Beck, 2014, 16. 
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publiciteitsregister, zijn de gerechten van die lidstaat bevoegd om dergelijke maatregelen te 

nemen.” In de toelichting bij artikel 9 werd verklaard dat de nauwe banden tussen de 

erfrechtelijke regeling en de zakenrechtelijke regeling een uitzonderlijke bevoegdheid vereisten 

van de gerechten van de lidstaat van de plaats waar een goed zich bevindt, wanneer het recht 

van deze lidstaat tot een tussenkomst van zijn gerechten noopte. Deze bevoegdheid zou strikt 

beperkt zijn tot de zakenrechtelijke aspecten van de overdracht van het goed.927 In de definitieve 

versie van de Erfrechtverordening werd deze bepaling geschrapt.  

563. Daarnaast werd er in de loop van de besprekingen van de Erfrechtverordening in de 

Commissie juridische zaken van het Europees Parlement meermaals een amendement 

ingediend tot invoering van een artikel 20bis of 20a, dat de regeling van de zakenrechtelijke 

overdracht en registratie van onroerende goederen uitdrukkelijk zou onttrekken aan het 

toepassingsgebied van de lex successionis.928 Evenwel werd een dergelijke 

uitzonderingsbepaling finaal niet weerhouden, mede onder invloed van de Europese Commissie 

en de Raad.929 De definitieve tekst van de Erfrechtverordening voorziet met artikel 30 enkel in 

een zeer specifieke uitzondering voor bepaalde onroerende goederen, ondernemingen of andere 

bijzondere categorieën goederen. Indien het recht van de staat waar deze goederen zich 

bevinden bijzondere regels bevat waarbij uit economische, familiale of sociale overwegingen 

beperkingen worden opgelegd die de erfopvolging van die bestanddelen van de nalatenschap 

                                                 
927  Zie hierover onder meer H. GAUDEMET-TALLON, "Les règles de compétence dans la proposition de règlement 

communautaire sur les successions" in G. KHAIRALLAH en M. REVILLARD (eds.), Perspectives du droit des 

successions européennes et internationales: Étude de la proposition de règlement du 14 octobre 2009, Parijs, 

Defrénois, 2010, 126-127 en MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE 

LAW, "Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and 

of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic 

instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession", RabelsZ. 

2010, 594-596. 
928   Zie bijvoorbeeld artikel 20bis zoals vermeld in het Ontwerpverslag van rapporteur K. LECHNER van 23 

februari 2011 (Ontwerpverslag van de Commissie juridische zaken van het Europees Parlement nr. PE 

441.200, 23 februari 2011 over 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): “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.” Tijdens de latere 

besprekingen in de Commissie juridische zaken dienden verscheidene parlementsleden, zoals A. NIEBLER en 

M. GALLO, gelijkaardige amendementen in. 
929  Zie hierover K. LECHNER, "Die Entwicklung der Erbrechtsverordnung - Eine Einführung zum 

Gesetzgebungsverfahren" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, 

München, C.H. Beck, 2014, 16-17. 
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betreffen, zijn die bijzondere regels ongeacht de lex successionis toch van toepassing. Artikel 

30 moet evenwel strikt worden uitgelegd (zie overweging 54), waardoor de regeling inzake 

registerpubliciteit hier zeker niet onder ressorteert. 

564. Het schrappen van artikel 9 Voorstel tot een Erfrechtverordening en het niet weerhouden 

van een artikel 20bis of 20a in de Erfrechtverordening kunnen op twee mogelijke manieren 

worden verklaard. Een eerste verklaring is dat deze legislatieve keuzes indicatief zijn voor een 

zekere weerstand tegen een uitzonderingsregime voor de zakenrechtelijke overgang van 

erfgoederen en de registerimplicaties hiervan. Zowel op vlak van de bevoegdheid als op vlak 

van het toepasselijke recht werd er immers voor gekozen geen uitzonderingsbepaling op te 

nemen voor het regime van het land waar de goederen gelegen zijn. Met betrekking tot de ratio 

van artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening zou deze vaststelling erop kunnen wijzen dat het 

voorbehoud voor registerpubliciteit niet bedoeld was om ook de zakenrechtelijke overdracht 

van erfgoederen te omvatten. In deze optiek zou men derhalve kunnen concluderen dat de 

zakenrechtelijke overdracht van erfgoederen behoort tot het toepassingsgebied van de lex 

successionis.  

565. Een tweede verklaring is dat beide voorschriften overbodig waren, omdat ze reeds 

vervat zijn in de algemene uitsluitingsgronden van artikel 1, 2e lid, onder k) en l). Een deel van 

de doctrine hangt deze stelling aan.930 Inzake het niet weerhouden van een artikel 20bis of 20a 

voor het toepasselijke recht, wordt in het bijzonder verwezen naar een rapport geschreven door 

de Universiteit van Heidelberg in opdracht van het Europees Parlement. De auteurs van dit 

rapport onderschreven de grondgedachte van het destijds voorgestelde artikel 20a, maar 

argumenteerden dat het artikel zelf te breed geformuleerd was, waardoor de draagwijdte van de 

lex successionis te sterk werd ingeperkt. Zij meenden dat de uitzonderlijke toepassing van de 

lex rei sitae in dit verband beperkt diende te zijn tot het geval waarin de lidstaat waar de 

                                                 
930  In die zin met betrekking tot het schrappen van artikel 9 Voorstel voor een Erfrechtverordening: H. 

GAUDEMET-TALLON, "Les règles de compétence judiciaire dans le règlement européen sur les successions" 

in G. KHAIRALLAH en M. REVILLARD (eds.), Droit européen des successions internationales: le règlement 

du 4 juillet 2012, Parijs, Defrénois, 2013, 134; P. LAGARDE, "Les principes de base du nouveau règlement 

européen sur les successions", RCDIP 2012, 704 en M. REVILLARD, Fasc. 30 : Règlement (UE) N° 650/2012 

du parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la 

reconnaissance et l'exécution des décisions et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière 

de successions et à la création d'un certificat successoral européen in Jurisclasseur Civil Code, Parijs, 

Lexisnexis, 2013, nr. 31. 



 

287 

 

goederen gelegen zijn geen rechtstreekse zakenrechtelijke vererving van individuele 

nalatenschapsbestanddelen toelaat, maar het goederenrecht integendeel bijkomende vereisten 

stelt voor de zakenrechtelijke overdracht van deze goederen.931 Het betreft hier aldus precies de 

hypothese die is geschetst in het eerste spanningsveld (supra nr. 534-535). In deze optiek zou 

met name een Duitse autoriteit kunnen vereisen dat de zakenrechtelijke overdracht van een 

buitenlands Vindikationslegaat gebeurt volgens het Duitse recht (Auflassung en Eintragung, zie 

supra nr. 434), ondanks het feit dat deze overdracht volgens de lex successionis reeds heeft 

plaatsgevonden. Verschillende auteurs verwijzen naar het Heidelberg-rapport als de reden 

waarom (het te breed geformuleerde) artikel 20a niet werd weerhouden, maar zien in het finale 

artikel 1, 2e lid, onder l) juncto overweging 18 de verankering van de grondgedachte ervan.932 

566. Mijns inziens volstaan de argumenten in het kader van de niet-weerhouden artikelen 9 

en 20a niet om in deze fase van het onderzoek reeds een definitieve uitspraak te doen over de 

invulling van het voorbehoud in artikel 1, 2e lid, onder l) met betrekking tot het eerste 

spanningsveld.933 Ook het feit dat een deel van de rechtsleer van mening is dat deze 

voorschriften thans vervat zitten in het voorbehoud, lijkt mij niet doorslaggevend. Deze 

voorschriften zijn geschrapt als resultaat van een onderhandelingsproces tussen het Europees 

Parlement, de Commissie en de Raad.934 Op basis van de beschikbare literatuur en 

wetgevingsdocumenten verkrijgen we quasi uitsluitend inzicht in de positie van het Parlement, 

                                                 
931  INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES PRIVAT- UND WIRTSCHAFTSRECHT (RUPRECHT-

KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG), Stellungnahme zum Vorschlag für eine Europäische 

Erbrechtsverordnung Version 2009/157 (COD) vom 16.1.2012, PE 462.430, 2012, 34-35. 
932  M. BUSCHBAUM, "Die künftige Erbrechtsverordnung. Wegbereiter für den acquis im europäischen 

Kollisionsrecht" in R.M. BECKMANN, H.-P. MANSEL en A. MATUSCHE-BECKMANN (eds.), Weitsicht in 

Versicherung und Wirtschaft. Gedächtnisschrift für Ulrich Hübner, Heidelberg, C.F. Müller, 2012, 594-595; 

M. BUSCHBAUM, "Europäische Nachlasszeugnis und Annahme öffentlicher Urkunden - neue Mechanismen 

zur grenzüberschreitenden Nachlassabwicklung und ihr Verhältnis zum materiellen Sachenrecht" in J. 

HAGER (ed.), Die neue europäische Erbrechtsverordnung, in DEUTSCHEN NOTARRECHTLICHEN 

VEREINIGUNG (ed.) Schriften zum Notarrecht, 36, Baden-Baden, Nomos, 2013, 48-49; K. LECHNER, "Die 

Entwicklung der Erbrechtsverordnung - Eine Einführung zum Gesetzgebungsverfahren" in A. DUTTA en S. 

HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 16-17; U. SIMON en M. 

BUSCHBAUM, "Die neue EU-Erbrechtsverordnung", NJW 2012, 2394 
933  Sommige rechtsleer is van mening dat de ontstaansgeschiedenis van verordeningsbepalingen hoe dan ook 

geen rol mag spelen bij de uitlegging van de verordeningstekst, aangezien de voorbereidende documenten 

niet in alle talen beschikbaar zijn. Zie C. HERTEL, "Die Abgrenzung des Erbstatuts vom Sachstatut und vom 

Gesellschaftsstatut" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, 

C.H. Beck, 2014, 97, voetnoot 10. 
934  Cf. K. LECHNER, "Die Entwicklung der Erbrechtsverordnung - Eine Einführung zum 

Gesetzgebungsverfahren" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, 

München, C.H. Beck, 2014, 8-10, 16-17. 
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dat gewonnen leek te zijn voor een vrij brede invulling van het voorbehoud en derhalve een 

ruimere rol voor het goederenrecht van de lidstaten. Er is evenwel weinig bekend over de 

motieven die bij de Commissie en de Raad gespeeld hebben.935 Het lijkt derhalve te eenzijdig 

om het Heidelberg-rapport dermate determinerend te achten voor het niet-invoeren van artikel 

20a, en hieruit af te leiden dat deze bepaling weliswaar te breed geformuleerd was, maar dat de 

kernidee ervan bewaard is gebleven in artikel 1, 2e lid, onder l).936 Zelfs al zou het Heidelberg-

rapport de visie van het Europees Parlement belichamen, dan nog weerspiegelt dit niet 

noodzakelijk de positie van de Europese wetgever. 

2. Verhouding tussen het voorbehoud in artikel 69, 5e lid en de algemene uitsluitingsgrond in 

artikel 1, 2e lid, onder l) Erfrechtverordening 

567. De inschrijving van rechten op onroerende en roerende zaken in een register is krachtens 

artikel 1, 2e lid, onder l) reeds in toto uitgesloten uit het toepassingsgebied van de 

Erfrechtverordening. Desalniettemin maakt artikel 69, 5e lid nog expliciet een voorbehoud voor 

deze bepaling, waardoor de niet-toepasselijkheid van de Erfrechtverordening op de nationale 

regels inzake registerpubliciteit in dit verband bijzonder wordt benadrukt. De herneming van 

artikel 1, 2e lid, onder l) in artikel 69, 5e lid is des te opmerkelijker aangezien het Voorstel voor 

een Erfrechtverordening een dergelijke uitdrukkelijke verwijzing niet bevatte. In het Voorstel 

luidde het toenmalige artikel 42, 5e lid als volgt: “De erfrechtverklaring is een geldige titel om 

                                                 
935   Zo lijkt bijvoorbeeld een nota van 8 april 2011 van het voorzitterschap aan een werkgroep in de Raad op een 

engere interpretatie te wijzen: “The Presidency suggests to exclude from the scope of application of the future 

Regulation the recording of rights in rem or the publicising thereof. This will mean that for registration 

purposes the rules of the Member State in which the relevant property is located will apply. The law 

applicable to the succession will determine that a given beneficiary has acquired a right in rem by way of 

succession, but how this right is to be recorded or publicised will be determined by the property law of the 

Member State in which the property to which the right is attached is located. However, as indicated above, 

the Member State concerned may under no circumstances call into question the acquisition of the right by 

the beneficiary in question, as evidenced in the foreign document drawn up under the applicable law.” (- 

onderstreping toegevoegd, Nederlandse vertaling was minder accuraat). Zie Nota van het voorzitterschap aan 

de Groep burgerlijk recht (erfrecht) 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 - Het verband tussen het op erfopvolging toepasselijke recht en het 

vermogensrecht in de nieuwe verordening nr. 8444/11, 8 april 2011. Zie hierover A. DUTTA, "Art. 1 

EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 32. 
936  In die zin is het tekenend dat ook de auteur van de vermelde analyse in het Heidelberg-rapport na invoering 

van de definitieve Erfrechtverordening meent dat de draagwijdte van artikel 1, 2e lid, onder l) onduidelijk is, 

en zelfs pleit voor een restrictieve invulling. Zie B. LAUKEMANN, "Die Lex Rei Sitae in der Europäischen 

Erbrechtsverordnung: Inhalt, Schranken und Funktion" in R. GEIMER, A. KAISSIS en R.C. THÜMMEL (eds.), 

Ars aequi et boni in mundo: Festschrift für Rolf A. Schütze zum 80. Geburtstag, München, C.H. Beck, 2014, 

331-334, 340-341. 
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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.” Aldus werd als principe gesteld dat de Europese 

erfrechtverklaring een geldige basis937 vormt voor de inschrijving in de registers van de 

lidstaten, zonder hierbij expliciet een voorbehoud te maken voor de nationale regels inzake 

registerpubliciteit, zoals deze reeds in het toenmalige artikel 1, 3e lid, onder j) waren uitgesloten 

uit het toepassingsgebied.938 Artikel 42, 5e lid preciseerde wel dat de inschrijving gebeurde op 

de wijze bepaald door de lex registrationis en dat dit laatste recht ook de rechtsgevolgen 

vastlegde, maar liet daarbij de principiële gelding van de erfrechtverklaring als basis voor 

registerpubliciteit onverlet.  

568. Men kan zich afvragen of aan de expliciete herneming van artikel 1, 2e lid, onder l) in 

de definitieve versie van artikel 69, 5e lid bijzondere betekenis moet worden toegedicht. Moet 

deze bijkomende verwijzing naar de uitsluiting van de nationale voorschriften inzake 

registerpubliciteit worden beschouwd als een indicatie voor een zo beperkt mogelijke 

publiciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring, of is deze slechts het resultaat van het 

politiek besluitvormingsproces, zonder bijkomende betekenis? De uitdrukkelijke referentie aan 

het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening voorkomt alleszins dat de 

registerpubliciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring wordt gezien als een 

uitzondering op de algemene uitsluitingsgrond in artikel 1, 2e lid, onder l), een risico dat zonder 

het voorbehoud wel had bestaan.  

569. Het lijkt een stap te ver om louter op grond van het feit dat artikel 69, 5e lid een 

voorbehoud bevat, te pleiten voor een maximale invulling van dit voorbehoud. Enig inzicht in 

het politieke besluitvormingsproces helpt in dit verband om de invoering van het voorbehoud 

tegen de juiste achtergrond te plaatsen. De registerpubliciteitswerking van de Europese 

                                                 
937  Artikel 42, 5e lid Voorstel voor een Erfrechtverordening hanteerde de ongelukkige term ‘titel’. Zie hierover 

supra nr. 455. 
938  Overigens hanteerde het Voorstel bij de afbakening van het toepassingsgebied van de verordening andere en 

minder adequate bewoordingen dan de Erfrechtverordening om de nationale regels inzake registerpubliciteit 

uit te sluiten. Het toenmalige artikel 1, 3e lid, onder j) verenigde het huidige artikel 1, 2e lid onder k) en 1, 2e 

lid, onder l) in één bepaling, die de Erfrechtverordening niet van toepassing verklaart op “de aard van de 

zakelijke rechten op een goed en de publiciteit van die rechten”. Deze bepaling sprak bijgevolg zeer vaag 

van ‘publiciteit’. 
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erfrechtverklaring was voornamelijk vanuit Duits perspectief controversieel, omdat deze de 

heersende Grondboekpraktijk zou doorkruisen. Bij wijze van compromis werd er een 

verwijzing naar de algemene uitsluitingsgrond ingevoerd in artikel 69, 5e lid 

Erfrechtverordening, evenals twee overwegingen (18 en 19) om de uitsluitingsgrond te 

verduidelijken. De herhaling in artikel 69, 5e lid van de algemene uitsluitingsgrond van artikel 

1, 2e lid, onder l) is derhalve veeleer het resultaat van de politieke besluitvorming, die moet 

worden geduid in combinatie met de invoering van de overwegingen 18 en 19, en die op zichzelf 

geen bijzondere betekenis heeft.  

3. Draagwijdte ‘wettelijke voorschriften voor en rechtsgevolgen van een inschrijving’ in de zin 

van artikel 1, 2e lid, onder l) 

a. Algemeen 

570. Zoals reeds aangehaald, sluit artikel 1, 2e lid, onder l) Erfrechtverordening “de 

inschrijving van rechten op onroerende en roerende zaken in een register, met inbegrip van de 

wettelijke voorschriften voor een dergelijke inschrijving en de rechtsgevolgen van de 

inschrijving van dergelijke rechten of van het achterwege blijven daarvan” uit het 

toepassingsgebied van de Erfrechtverordening uit. De vermelding van ‘de wettelijke 

voorschriften voor en de rechtsgevolgen van de inschrijving of van het achterwege blijven 

daarvan’ geldt slechts als exemplatief en niet als limitatief.939 De inschrijving in registers is in 

het geheel uitgesloten uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening; ook aspecten van 

de inschrijving buiten de wettelijke voorschriften en de rechtsgevolgen vallen onder artikel 1, 

2e lid, onder l). 

571. Desalniettemin verschaft de expliciete vermelding van de wettelijke voorschriften en de 

rechtsgevolgen van de inschrijving waardevolle inzichten voor de draagwijdte van artikel 1, 2e 

lid, onder l) en derhalve van het voorbehoud in artikel 69, 5e lid. Dit geldt des te meer omdat 

de Europese wetgever in de overwegingen 18 en 19 richtlijnen geeft voor de interpretatie van 

deze begrippen. Overweging 18 handelt voornamelijk over de invulling van de ‘wettelijke 

voorschriften’ in de zin van artikel 1, 2e lid, onder l): “De voorwaarden voor de inschrijving 

van een recht op onroerende en op roerende zaken moeten van het toepassingsgebied van deze 

                                                 
939  Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 126. 
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verordening worden uitgesloten. Het is derhalve aan het recht van de lidstaat waar het register 

wordt gehouden (voor onroerende zaken de lex rei sitae), om te bepalen onder welke wettelijke 

voorwaarden en op welke wijze de registratie moet plaatsvinden, en welke autoriteiten, zoals 

het kadaster of een notaris, belast zijn om na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan en of 

de aangeboden of opgemaakte akten volledig zijn of de noodzakelijke informatie bevatten. De 

autoriteiten kunnen in het bijzonder nagaan of het recht van de erflater op de zaken uit de 

nalatenschap die in het ter inschrijving aangeboden document staan vermeld, een recht is dat 

als zodanig is geregistreerd of waarvan anderszins het bewijs wordt geleverd in 

overeenstemming met het recht van de lidstaat waar het register wordt gehouden.”940  

572. Overweging 19 gaat dan weer dieper in op de rechtsgevolgen: “De rechtsgevolgen van 

de inschrijving van een recht in een register moeten eveneens van het toepassingsgebied worden 

uitgesloten. Het is derhalve het recht van de lidstaat waar het register wordt gehouden dat 

bepaalt of de registratie bijvoorbeeld van declaratoire dan wel van constitutieve aard is. Daar 

waar bijvoorbeeld voor de verkrijging van een recht op een onroerende zaak onder het recht 

van de lidstaat waar het register wordt gehouden, registratie vereist is omwille van de werking 

erga omnis (sic) van de registers of ter bescherming van rechtsgeldige transacties, wordt het 

tijdstip van verkrijging derhalve door het recht van die lidstaat bepaald.”  

573. Er kan worden aangenomen dat de preciseringen aangebracht in overweging 18 en 19 

met betrekking tot de uitsluiting van de ‘wettelijke voorschriften en rechtsgevolgen van de 

inschrijving’ ook de richting aangeven voor de interpretatie van de uitsluiting van de 

‘inschrijving’ in het algemeen en derhalve van het voorbehoud in artikel 69, 5e lid. 

574. Verschillende auteurs ontlenen aan de termen ‘de wettelijke voorschriften en 

rechtsgevolgen van de inschrijving’ in artikel 1, 2e lid, onder l) een argument om de niet-

aanvaarding van de Europese erfrechtverklaring voor nationale registratiedoeleinden te 

bepleiten. Zij voeren dit zowel aan in het kader van het eerste spanningsveld, dat de afbakening 

tussen erfrecht en goederenrecht betreft (supra nr. 528 e.v.), als in het kader van het derde 

spanningsveld, dat handelt over de formele conflicterende voorschriften (supra nr. 547 e.v.). 

Met betrekking tot het eerste spanningsveld wordt verdedigd dat de verplichte registratie die 

                                                 
940  Voor een analyse van het tweede deel van overweging 18, zie hoger de studie van de ratio van artikel 69, 5e 

lid Erfrechtverordening (supra nr. 555). 



 

292 

 

sommige lidstaten kennen in het kader van de overdracht van onroerende zakelijke rechten 

ressorteert onder ‘wettelijke voorschriften en rechtgevolgen van de inschrijving’. Dit zou 

impliceren dat deze overdracht buiten het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening zou 

vallen, wat een weigering van de Europese erfrechtverklaring als basis voor inschrijving in de 

nationale registers zou verantwoorden. Met betrekking tot het derde spanningsveld 

argumenteert men dat de formele conflicterende nationale voorschriften kwalificeren als 

‘wettelijke voorschriften’ in de zin van artikel 1, 2e lid, onder l). De invulling van de ‘wettelijke 

voorschriften en rechtsgevolgen van de inschrijving’ wordt hieronder afzonderlijk beschouwd 

per spanningsveld, aangezien de problematiek anders is en de redenering evenzo verschillend 

verloopt.  

b. Zakenrechtelijke overgang van onroerende individuele nalatenschapsbestanddelen (eerste 

spanningsveld) 

575. Hoger werd reeds toegelicht dat de scheidingslijn tussen erfrecht en goederenrecht 

voornamelijk onder druk staat in lidstaten die een gefaseerde overdracht van zakelijke rechten 

op onroerende individuele nalatenschapsbestanddelen kennen, waarbij het zakelijk recht slechts 

wordt verworven door middel van de inschrijving in een register (supra nr. 435 en 534-535). 

Indien de nationale regels inzake de zakenrechtelijke overdracht van individuele 

nalatenschapsbestanddelen kunnen worden gekwalificeerd als ‘wettelijke voorschriften en 

rechtsgevolgen voor de inschrijving’ in de zin van artikel 1, 2e lid, onder l), vallen zij buiten het 

toepassingsgebied van de Erfrechtverordening, waardoor zij worden beheerst door de lex 

registrationis, die doorgaans samenvalt met de lex rei sitae. Het alternatief is dat dergelijke 

nationale regels ressorteren onder het toepassingsgebied van de lex successionis. In dit verband 

is voornamelijk artikel 23, 2e lid, onder e) van belang, dat stelt dat de lex successionis onder 

meer “de overgang op en de overdracht aan de erfgenamen en, naar gelang van het geval, de 

legatarissen van de goederen, rechten en verplichtingen die de nalatenschap vormen […]” 

beheerst. 

576. Exemplarisch voor de problematiek inzake de overdracht van zakelijke rechten op 

individuele nalatenschapsbestanddelen is de zakenrechtelijke overgang van bijzondere legaten 

binnen het Duits recht. Indien de zakenrechtelijke overgang van bijzondere legaten naar Duits 

recht kan worden gekwalificeerd als een wettelijk voorschrift of rechtsgevolg van de 

inschrijving in het register in de zin van artikel 1, 2e lid, onder l), valt deze onder het 
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toepassingsgebied van de lex registrationis. Dit zou toelaten om bij buitenlandse 

Vindikationslegaten ook onder het regime van de Erfrechtverordening steevast de Duitse 

tweelagige procedure tot overdracht van onroerende zakelijke rechten toe te passen, waarbij het 

zakelijk recht slechts overgaat door Auflassung en Eintragung in het Grundbuch (supra nr. 434-

435). Verscheidene auteurs onderschrijven deze stelling.941 Indien artikel 1, 2e lid, onder l) 

daarentegen niet van toepassing wordt geacht, valt de zakenrechtelijke overgang van bijzondere 

legaten onder het toepassingsgebied van artikel 23, 2e lid, onder e) en derhalve van de lex 

successionis. In dat geval moet men ook naar Duits recht aanvaarden dat het onroerend zakelijk 

recht over een buitenlands Vindikationslegaat krachtens de lex successionis reeds is overgegaan 

en dat een bijkomende Auflassung derhalve niet meer vereist is. Ook deze visie heeft 

verschillende aanhangers in de doctrine.942  

                                                 
941  M. BUSCHBAUM en U. SIMON, "EuErbVO: Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEV 2012, 529; C. 

DÖBEREINER, "Das internationale Erbrecht nach der EU-Erbrechtsverordnung (Teil I)", MittBayNot 2013, 

360-361; C. DÖBEREINER, "Vindikationslegate unter Geltung der EU-Erbrechtsverordnung. Praktische 

Anmerkungen aus notarieller Sicht", GPR 2014, 43; C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und 

Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 219; C. HERTEL, "Nachweis der Erbfolge im 

Grundbuchverfahren - bisher und nach der EuErbVO", ZEV 2013, 540; C. HERTEL, "Die Abgrenzung des 

Erbstatuts vom Sachstatut und vom Gesellschaftsstatut" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische 

Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 99-100; S. HERZOG, "Die EU-Erbrechtsverordnung", 

ErbR 2013, 5; U. JANZEN, "Die EU-Erbrechtsverordnung", DNotZ 2012, 488; P. LAGARDE, "Les principes 

de base du nouveau règlement européen sur les successions", RCDIP 2012, 730; K.W. LANGE, "Das 

Europäische Nachlasszeugnis" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, 

München, C.H. Beck, 2014, 172; K. LECHNER, "Die EuErbVO im Spannungsfeld zwischen Erbstatut und 

Sachenrecht", IPRax 2013, 499; R. SÜß, "Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEuP 2013, 744; L. KUNZ, 

"Die neue Europäische Erbrechtsverordnung - ein Überblick (Teil II)", GPR 2012, 255; J. MAYER, "§ 2353", 

Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 196; U. SIMON en M. BUSCHBAUM, 

"Die neue EU-Erbrechtsverordnung", NJW 2012, 2394.  
942  A. DUTTA, "Das neue internationale Erbrecht der Europäischen Union -  Eine erste Lektüre der 

Erbrechtsverordnung", FamRZ 2013, 12; A. DUTTA, "Art. 1 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, 

München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 32; J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische 

Nachlasszeugnis als Herausforderung an das Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 762-763; M. MARGONSKI, 

"Ausländische Vindikationslegate nach der EU-Erbrechtverordnung", GPR 2013, 109; W. PINTENS, 

"Einführung in die Erbrechtsverordnung" in M. LÖHNIG, D. SCHWAB, D. HENRICH, P. GOTTWALD, H. 

GRZIWOTZ, W. REIMANN en A. DUTTA (eds.), Erbfälle unter Geltung der Europäischen 

Erbrechtsverordnung, in P. GOTTWALD, D. HENRICH en D. SCHWAB (eds.), Beiträge zum europäischen 

Familien- und Erbrecht, Bielefeld, Verlag Ernst und Werner Gieseking, 2014, 6-7; J.P. SCHMIDT, 

"Ausländische Vindikationslegate über im Inland belegene Immobilien - zur Bedeutung des Art. 1 Abs. 2 lit. 

l EuErbVO", ZEV 2014, 135 en K. THORN, "EuErbVO (IPR)" in P. BASSENGE, G. BRUDERMÜLLER, J. 

ELLENBERGER, I. GÖTZ, C. GRÜNEBERG, H. SPRAU, K. THORN, W. WEIDENKAFF en D. WEIDLICH (eds.), 

Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, München, Verlag C.H. Beck, 2014, 2724. Genuanceerd B. LAUKEMANN, 

"Die Lex Rei Sitae in der Europäischen Erbrechtsverordnung: Inhalt, Schranken und Funktion" in R. GEIMER, 

A. KAISSIS en R.C. THÜMMEL (eds.), Ars aequi et boni in mundo: Festschrift für Rolf A. Schütze zum 80. 

Geburtstag, München, C.H. Beck, 2014, 332-334, 340-341. 
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577. Naast artikel 23, 2e lid, onder e) spelen ook andere deelaspecten van de lex successionis 

een rol bij de afbakening van het erfrecht en het goederenrecht. Zo rekent 23, 2e lid, onder j) 

“de verdeling van de nalatenschap” tot het toepassingsgebied van de lex successionis, wat 

relevant is voor de kwalificatie van de erfrechtelijke boedelverdelingen met zakenrechtelijke 

werking (supra nr. 536). Aangezien artikel 23, 2e lid, onder e) evenwel de gehele problematiek 

omspant, wordt de afbakening van het erfrecht tegenover het goederenrecht in de eerste plaats 

benaderd als een afweging van artikel 1, 2e lid, onder l) tegenover artikel 23, 2e lid, onder e). 

Slechts indien op basis van deze afweging de zakenrechtelijke overdracht van individuele 

nalatenschapsbestanddelen buiten de draagwijdte van artikel 23, 2e lid, onder e) zou blijken te 

vallen, zal worden onderzocht welke rol de overige alinea’s van artikel 23 in dit verband nog 

kunnen spelen.  

i. Toepassingsgebied van de lex successionis  

578. Volgens artikel 23, 2e lid, onder e) Erfrechtverordening regelt de lex successionis de 

overgang en overdracht van de nalatenschapsgoederen op en aan de erfgenamen en legatarissen. 

De Erfrechtverordening geeft geen definitie van het begrip ‘legataris’. Welke personen zijn dan 

begrepen onder deze notie? 

579. Het staat vast dat de overdracht van zakelijke rechten op een Damnationslegaat niet 

wordt beheerst door de Erfrechtverordening. Artikel 1, 2e lid, onder g) verklaart de 

Erfrechtverordening niet van toepassing op rechten en goederen die ontstaan, overgaan of 

worden overgedragen op een andere wijze dan door erfopvolging. Aangezien een 

Damnationslegaat een zakenrechtelijke overdracht inter vivos impliceert, wordt deze bij 

gebreke aan een eengemaakte Europese regeling beheerst door het internationaal privaatrecht 

van de lidstaten.943  

580. Aangezien de zakenrechtelijke overdracht van Damnationslegaten krachtens artikel 1, 

2e lid, onder g) reeds is uitgesloten uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening, kan 

artikel 23, 2e lid, onder e) met ‘legatarissen’ enkel doelen op de rechthebbenden van algemene 

legaten, legaten ten algemene titel en bijzondere Vindikationslegaten. Bepaalde auteurs zijn 

van mening dat artikel 23, 2e lid, onder e) enkel de overgang van de gehele nalatenschap of van 

                                                 
943  Cf. J.P. SCHMIDT, "Die kollisionsrechtliche Behandlung dinglich wirkender Vermächtnisse", RabelsZ. 2013, 

15-16. 
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breukdelen ervan omvat, en niet de overgang van individuele nalatenschapsbestanddelen.944 

Deze interpretatie vindt echter geen steun in de bewoordingen van artikel 23, 2e lid, onder e). 

Bovendien zou een doorgedreven gesplitste overdracht van nalatenschapsbestanddelen in 

tegenspraak zijn met de principiële eenheid van de nalatenschap, wat een van de hoekstenen 

van de Erfrechtverordening vormt (zie hierover supra nr. 22 en infra nr. 589).945  

581. Een bijkomend argument vormt overweging 47, dat in verband met de invulling van het 

begrip ‘legatarissen’ een duidelijke verwijzing bevat naar het onderscheid tussen het 

Damnationslegaat en het Vindikationslegaat: “Het op de erfopvolging toepasselijke recht moet 

bepalen wie de rechthebbenden met betrekking tot een gegeven nalatenschap zijn. Onder 

„rechthebbenden” zal in de meeste rechtsstelsels worden verstaan de erfgenamen, de 

legatarissen en de personen die recht hebben op een wettelijk erfdeel, al is bijvoorbeeld de 

rechtspositie van de legatarissen niet in alle rechtsstelsels dezelfde. In sommige rechtsstelsels 

kan de legataris een rechtstreeks erfdeel ontvangen terwijl hij elders alleen een vordering op 

de erfgenamen kan krijgen.” Aangezien deze overweging het begrip ‘legatarissen’ in het kader 

van het toepasselijke recht zo nadrukkelijk duidt naar bijzondere legaten toe, is het zeer 

onwaarschijnlijk dat artikel 23 impliciet enkel de overdracht van algemene legaten of legaten 

                                                 
944  R. SÜß, "Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEuP 2013, 744. Zie in dit verband ook WAUTELET, die de 

volgende bedenking maakt (A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire 

du Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 121-122): “L’on peut cependant 

s’interroger sur l’application du Règlement lorsque le défunt avait consenti des legs particuliers. Lorsque 

les légataires particuliers doivent demander la délivrance de leur legs, le transfert de propriété ne s’opère 

pas par le décès du défunt. Le Règlement ne s’applique dès lors pas au transfert qui s’opérera entre les 

héritiers et les légataires à l’occasion de l’envoi en possession puisqu’il s’agit d’un transfert inter vivos.” Er 

wordt hierbij in voetnoot verwezen naar de afgifte van het legaat overeenkomstig artikel 1004 CC en BW. 

Evenwel betreft artikel 1004 CC en BW naar Frans en Belgisch recht de afgifte van het legaat aan de 

algemene legataris, terwijl in casu op de bijzondere legataris wordt gedoeld. Meer fundamentaal verwart deze 

bedenking de eigendomsovergang met de bezitsovergang. De ‘délivrance’ of afgifte van het 

Vindikationslegaat betreft louter de verschaffing van het juridisch bezit over het legaat, aangezien de 

bijzondere legataris niet over de saisine beschikt. De eigendom over het bijzonder legaat is daarentegen reeds 

overgegaan bij het openvallen van de nalatenschap (of volgens een minderheidsstrekking: bij de aanvaarding 

van het legaat), zoals het geval is voor alle nalatenschapsgoederen. Zie e.g. R. DEKKERS en H. CASMAN, 

Handboek burgerlijk recht, IV, Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften, Antwerpen, Intersentia, 2010, 335-336; 

Y.-H. LELEU, La transmission de la succession en droit comparé, Antwerpen, Maklu, 1996, 82; P. 

MALAURIE, Les successions, les libéralités, Parijs, Defrénois, 2014, 286-287; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. 

DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1045-1048, 

1080 en F. TERRE, Y. LEQUETTE en S. GAUDEMET, Droit civil - Les successions, les libéralités, Parijs, Dalloz, 

2013, 705. 
945  J.P. SCHMIDT, "Ausländische Vindikationslegate über im Inland belegene Immobilien - zur Bedeutung des 

Art. 1 Abs. 2 lit. l EuErbVO", ZEV 2014, 134. 
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ten algemene titel zou behelsen.946 Bijgevolg kan besloten worden dat de Erfrechtverordening 

de zakenrechtelijke overgang van Vindikationslegaten plaatst onder het regime van de lex 

successionis.947 Aldus vervalt de noodzaak om ook de draagwijdte van de overige alinea’s van 

artikel 23, 2e lid te bepalen (supra nr. 577). 

582. Het feit dat de lex successionis in beginsel tevens de zakenrechtelijke overgang van 

Vindikationslegaten beheerst, impliceert niet ipso facto dat dit buiten de draagwijdte van artikel 

1, 2e lid, onder l) Erfrechtverordening valt. Indien de zakenrechtelijke overdracht van een 

Vindikationslegaat in sommige lidstaten registerimplicaties heeft die kwalificeren als ‘de 

inschrijving van rechten in een register’ in de zin van artikel 1, 2e lid, onder l), zal de overdracht 

in deze lidstaten uit het toepassingsgebied van de lex successionis worden geweerd. Evenwel 

pleit het feit dat de zakenrechtelijke overgang van de nalatenschap, inclusief 

Vindikationslegaten, in beginsel deel uitmaakt van de lex successionis wel voor een restrictieve 

invulling van artikel 1, 2e lid, onder l), in de mate dat deze bepaling zakenrechtelijke overgangen 

mortis causa niet nodeloos aan het toepassingsgebied van de lex successionis mag 

onttrekken.948  

ii. Toepassingsgebied van de lex registrationis  

a) Toetsing aan de grondbeginselen van de Erfrechtverordening 

583. Indien de zakenrechtelijke overdracht van buitenlandse Vindikationslegaten in sommige 

lidstaten zou vallen onder het voorbehoud voor artikel 1, 2e lid, onder l) Erfrechtverordening 

bij de registerpubliciteitsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring, zou dit tot de volgende 

resultaten leiden.  

584. Ten eerste zou dit impliceren dat buitenlandse bijzondere legaten met zakenrechtelijke 

werking in de verscheidene lidstaten verschillend worden behandeld, naargelang een lidstaat 

een rechtstreekse inschrijving van dergelijke legaten in het nationaal register aanvaardt of niet. 

Indien een lidstaat geen bijkomende vereisten stelt voor de registratie van Vindikationslegaten, 

                                                 
946  Impliciet H. DÖRNER, "EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht ist in 

Kraft!", ZEV 2012, 509. 
947  Zie onder andere ook M. MARGONSKI, "Ausländische Vindikationslegate nach der EU-Erbrechtverordnung", 

GPR 2013, 108.  
948  A. DUTTA, "Art. 1 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 31. 
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speelt artikel 1, 2e lid, onder l) niet, waardoor deze volledig conform de lex successionis zullen 

overgaan. Indien een lidstaat daarentegen wel bijkomende vereisten stelt die de registratie 

constitutief maken voor de daadwerkelijke overdracht, zal de zakenrechtelijke overgang 

beheerst worden door de lex registrationis. Bijgevolg zou de zakenrechtelijke overgang van 

Vindikationslegaten in sommige lidstaten worden geregeld door de lex successionis, en in 

andere lidstaten door de lex registrationis. 

585. Ten tweede zou een dergelijke toepassing van artikel 1, 2e lid, onder l) binnen eenzelfde 

lidstaat op het vlak van het toepasselijke recht ook een splitsing veroorzaken tussen 

ongeregistreerde en geregistreerde goederen,949 wat de facto neerkomt op een splitsing tussen 

roerende en onroerende goederen.950 In de praktijk is de uitsluitingsgrond voor 

registerpubliciteit immers voornamelijk pertinent voor onroerende goederen. Voor roerende 

goederen voorzien lidstaten eerder zelden in een register (cf. supra nr. 460), en zelfs indien dat 

het geval is, wordt de inschrijving in dat register nooit constitutief geacht voor de 

zakenrechtelijke overdracht van deze goederen.951 De scheidingslijn tussen erfrecht en 

goederenrecht in het licht van artikel 1, 2e lid, onder l) is derhalve bijna uitsluitend relevant 

voor onroerende goederen. Dit heeft als gevolg dat indien een lidstaat artikel 1, 2e lid, onder l) 

in dit verband van toepassing zou achten, deze lidstaat op de zakenrechtelijke overgang van 

Vindikationslegaten een verschillend recht zal toepassen wanneer het een gelegateerd roerend 

goed betreft (namelijk de lex successionis) dan wanneer het een gelegateerd onroerend goed 

betreft (namelijk de lex registrationis).  

586. Bijgevolg zou het onderbrengen van de zakenrechtelijke overgang van bijzondere 

legaten onder de algemene uitsluitingsgrond van artikel 1, 2e lid, onder l) op tweevoudige wijze 

tot een heterogene toepassing van de lex successionis leiden: enerzijds tussen de lidstaten 

onderling, aangezien de overgang van Vindikationslegaten in sommige lidstaten wel zou 

worden beheerst door de lex successionis, en in andere niet; en anderzijds binnen eenzelfde 

                                                 
949  A. DUTTA, "Das neue internationale Erbrecht der Europäischen Union -  Eine erste Lektüre der 

Erbrechtsverordnung", FamRZ 2013, 12 en C. DÖBEREINER, "Vindikationslegate unter Geltung der EU-

Erbrechtsverordnung. Praktische Anmerkungen aus notarieller Sicht", GPR 2014, 43. 
950  Cf. L. KUNZ, "Nachlassspaltung durch die registerrechtliche Hintertür. Zur Koordination des Erb-, Sach- und 

Registerstatuts in der EuErbVO", GPR 2013, 294-295. 
951  Zie over de eigendomsoverdracht bij roerende goederen J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht 

van roerende lichamelijke goederen in Property Law Series, Antwerpen, Intersentia, 2013, 16-17, 20-21.  
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lidstaat, aangezien de lex successionis enkel de overgang van ongeregistreerde (oftewel 

roerende) goederen zou regelen, en niet van geregistreerde (oftewel onroerende) goederen. 

587. Beide resultaten zijn in het licht van het opzet van de Erfrechtverordening weinig 

wenselijk. Overweging 37 toont in dit verband duidelijk aan dat beide resultaten haaks staan op 

de grondbeginselen van de Erfrechtverordening: “Om burgers zonder verlies aan 

rechtszekerheid te laten profiteren van de voordelen van de interne markt, moet deze 

verordening het hun mogelijk maken van tevoren het recht te kennen dat op hun nalatenschap 

van toepassing zal zijn. Geharmoniseerde collisieregels moeten worden vastgesteld om 

tegenstrijdige uitkomsten te voorkomen. De hoofdregel moet ervoor zorgen dat de erfopvolging 

op voorzienbare wijze wordt beheerst door een recht waarmee het nauw verbonden is. Dat 

recht moet, ter wille van de rechtszekerheid en om versnippering van de nalatenschap te 

voorkomen, de gehele erfopvolging beheersen, dat wil zeggen alle bestanddelen ervan, 

ongeacht hun aard en ongeacht de vraag of deze zich in een andere lidstaat dan wel in een 

derde staat bevinden.”952  

588. Wat het eerste resultaat betreft, was het net de bedoeling van de Erfrechtverordening om 

het toepasselijke recht voor internationale erfopvolgingen te harmoniseren. Een differentiatie 

tussen de lidstaten onderling betreffende het toepasselijke recht op de erfovergang van 

Vindikationslegaten strookt derhalve geenszins met de geest van de verordening, te meer omdat 

artikel 23, 2e lid, onder e) een dergelijke overgang uitdrukkelijk en zonder bijkomend 

onderscheid onder het toepassingsgebied van de lex successionis brengt (supra nr. 580).953 

Nochtans is dit wel wat een toepassing van artikel 1, 2e lid, onder l) in dit verband zou 

impliceren.  

589. Ook het tweede resultaat, met name een mogelijke splitsing binnen eenzelfde lidstaat 

van het toepasselijke recht voor ongeregistreerde en geregistreerde nalatenschapsgoederen, en 

in feite dus voor roerende en onroerende goederen, druist in tegen de kerndoelen van de 

                                                 
952  In dezelfde zin B. LAUKEMANN, "Die Lex Rei Sitae in der Europäischen Erbrechtsverordnung: Inhalt, 

Schranken und Funktion" in R. GEIMER, A. KAISSIS en R.C. THÜMMEL (eds.), Ars aequi et boni in mundo: 

Festschrift für Rolf A. Schütze zum 80. Geburtstag, München, C.H. Beck, 2014, 334. 
953  In dezelfde zin J.P. SCHMIDT, "Ausländische Vindikationslegate über im Inland belegene Immobilien - zur 

Bedeutung des Art. 1 Abs. 2 lit. l EuErbVO", ZEV 2014, 134. 
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verordening.954 De Erfrechtverordening koos expliciet voor een monistisch stelsel, waarbij op 

de erfopvolging van roerende en onroerende goederen eenzelfde recht wordt toegepast (zie 

supra nr. 22, evenals artikel 21, 1e lid en artikel 23, 1e lid). In de context van artikel 30, dat een 

uitzonderingsregime stipuleert ten gunste van de lex rei sitae voor bijzondere categorieën van 

goederen (zie supra nr. 563), onderstreept overweging 54 deze beleidskeuze, door te stellen dat 

deze bepaling niet mag worden gebruikt om de onderwerping van roerende en onroerende 

goederen aan een ander rechtsstelsel te beargumenteren.955 Desalniettemin verdedigen een 

aantal auteurs thans op grond van artikel 1, 2e lid, onder l) een gespleten benadering van het 

toepasselijke recht voor roerende en onroerende goederen.956  

590. In die zin verantwoordt de kernidee van de Erfrechtverordening – een eenvormige 

toepassing van de lex successionis op de gehele nalatenschap in alle lidstaten – een restrictieve 

invulling van artikel 1, 2e lid, onder l), in de mate dat deze bepaling de nagestreefde uniformiteit 

niet nodeloos mag uithollen.957  

b) Toetsing aan de overwegingen 18 en 19 

591. Bovenstaande argumenten lijken te wijzen op een enge invulling van artikel 1, 2e lid, 

onder l), zodat de zakenrechtelijke overgang van bijzondere legaten niet kan worden beschouwd 

als een wettelijk voorschrift voor of een rechtsgevolg van de registratie en derhalve buiten het 

toepassingsgebied van de algemene uitsluitingsgrond valt. Deze stelling zal hier getoetst 

                                                 
954  In dezelfde zin J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als 

Herausforderung an das Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 762-763 en L. KUNZ, "Nachlassspaltung durch die 

registerrechtliche Hintertür. Zur Koordination des Erb-, Sach- und Registerstatuts in der EuErbVO", GPR 

2013, 295. 
955  Overweging 54 luidt als volgt: “[…] Deze uitzondering op de toepassing van het op de erfopvolging 

toepasselijke recht moet echter strikt worden uitgelegd, zodat zij verenigbaar blijft met de algemene 

doelstelling van deze verordening. Bijgevolg mogen noch de collisieregels waarbij onroerende goederen aan 

een ander rechtsstelsel worden onderworpen dan roerende goederen, noch de bepalingen waarbij een groter 

wettelijk erfdeel wordt toegekend dan in het recht dat ingevolge deze verordening van toepassing is, worden 

beschouwd als bijzondere regels die de vererving van die bepaalde goederen beperken of daarop van invloed 

zijn.” 
956  C. DÖBEREINER, "Vindikationslegate unter Geltung der EU-Erbrechtsverordnung. Praktische Anmerkungen 

aus notarieller Sicht", GPR 2014, 43; C. HERTEL, "Nachweis der Erbfolge im Grundbuchverfahren - bisher 

und nach der EuErbVO", ZEV 2013, 540 en K. LECHNER, "Die EuErbVO im Spannungsfeld zwischen 

Erbstatut und Sachenrecht", IPRax 2013, 499. 
957  B. LAUKEMANN, "Die Lex Rei Sitae in der Europäischen Erbrechtsverordnung: Inhalt, Schranken und 

Funktion" in R. GEIMER, A. KAISSIS en R.C. THÜMMEL (eds.), Ars aequi et boni in mundo: Festschrift für 

Rolf A. Schütze zum 80. Geburtstag, München, C.H. Beck, 2014, 334. 
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worden aan de bewoordingen van overweging 18 en 19, die richtlijnen verstrekken voor de 

invulling van artikel 1, 2e lid, onder l) (cf. supra nr. 571).  

592. Overweging 18 vangt aan door te stellen dat de ‘voorwaarden’ voor de inschrijving van 

een recht uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening. Bemerk 

voorafgaandelijk dat hier de term ‘voorwaarden’ wordt gebruikt, en niet ‘voorschriften’ zoals 

in artikel 1, 2e lid, onder l). Evenwel moet aan dit onderscheid niet al te veel belang worden 

gehecht, aangezien de overige taalkundige versies in dit verband wel hetzelfde begrip gebruiken 

in overweging 18 in initio als in artikel 1, 2e lid, onder l) (‘exigences’; ‘requirements’; 

‘Voraussetzungen’). Men kan ervan uitgaan dat overweging 18 bij aanvang derhalve de 

bewoordingen van artikel 1, 2e lid, onder l) wou hernemen. Even later lijkt overweging 18 dan 

toch te willen differentiëren, aangezien ook de Franstalige en Engelstalige versie (evenwel niet 

de Duitstalige versie) hier afwijken van de terminologie van artikel 1, 2e lid, onder l). 

Overweging 18 specifieert dat het de lex registrationis is die bepaalt onder welke wettelijke 

‘voorwaarden’ (‘conditions’; ‘conditions’; maar ‘Voraussetzungen’) en op welke wijze de 

registratie moet plaatsvinden. ‘Voorwaarden’ lijkt in dit verband enger dan ‘voorschriften’, wat 

de draagwijdte van de uitsluitingsgrond lijkt te beperken. Wegens de onnauwkeurigheden 

doorheen de verschillende taalkundige versies en bij gebrek aan verdere specificaties is het 

evenwel niet duidelijk of hier daadwerkelijk een betekenisverschil achter schuilt, en zo ja, wat 

dit dan precies inhoudt.  

593. Vervolgens bevat overweging 18 nog een aantal preciseringen in verband met de rol die 

de nationale autoriteiten kunnen spelen wanneer zij worden geconfronteerd met een document, 

zoals de Europese erfrechtverklaring, dat ter inschrijving wordt aangeboden. Deze rol wordt 

grotendeels procedureel ingevuld: de autoriteit kan nagaan of aan alle voorwaarden is voldaan, 

verifiëren of de aangeboden documenten volledig zijn en alle vereiste informatie bevatten en in 

voorkomend geval vragen om aanvullende informatie en stukken te verstrekken, zoals gegevens 

die vereist zijn voor belastingdoeleinden. In tegenstelling tot de overige bewoordingen van 

overweging 18, die te vaag zijn om gevolgtrekkingen inzake een ruime dan wel enge invulling 

van artikel 1, 2e lid, onder l) toe te laten, wijst de rol van de nationale autoriteiten op een eerder 

procedurele invulling van de wettelijke voorschriften voor de inschrijving in een register. Deze 

conclusie zou in overeenstemming zijn met bovenstaande analyse van de concrete implicaties 
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van de toepassing van artikel 1, 2e lid, onder l) op de zakenrechtelijke overdracht van bijzondere 

legaten, die tevens leidde tot een engere invulling van artikel 1, 2e lid, onder l) (supra nr. 590).  

594. De stelling die artikel 1, 2e lid, onder l) veeleer procedureel zou invullen, wordt echter 

op de proef gesteld door de bewoordingen van overweging 19. Overweging 19 bevestigt 

vooreerst dat de rechtsgevolgen van de inschrijving in een register uitgesloten zijn uit het 

toepassingsgebied van de Erfrechtverordening, en vervolgt dan dat het “derhalve het recht [is] 

van de lidstaat waar het register wordt gehouden dat bepaalt of de registratie bijvoorbeeld van 

declaratoire dan wel van constitutieve aard is.” Deze precisering lijkt moeilijk te verzoenen 

met een louter procedurele invulling van de algemene uitsluitingsgrond voor registerpubliciteit. 

De voorstanders van een toepassing van de Duitse tweelagige procedure voor de overdracht 

van zakelijke rechten op een Vindikationslegaat zien in overweging 19 vanzelfsprekend een 

argument om hun stelling te staven. Volgens het Duitse recht gaat het zakelijk recht over een 

bijzonder legaat immers slechts over door inschrijving in het Grundbuch en is de registratie 

derhalve constitutief (supra nr. 435). Maar ook het merendeel van de tegenstanders van een 

toepassing van artikel 1, 2e lid, onder l) op de registratie van Vindikationslegaten leest in 

overweging 19 dat de algemene uitsluitingsgrond wel degelijk het het declaratief of constitutief 

karakter van de registratie voor de zakenrechtelijke overgang van erfgoederen behelst. Indien 

een lidstaat de inschrijving in een register constitutief maakt voor de zakenrechtelijke overgang 

mortis causa van erfgoederen, moet volgens deze auteurs artikel 1, 2e lid, onder l) spelen, 

waardoor het zakelijk recht slechts overgaat door middel van de registratie.958 Er wordt later 

teruggekomen op hoe deze positie te rijmen is met de stelling van dezelfde auteurs dat een 

Vindikationslegaat toch rechtstreeks in het Grundbuch kan worden opgenomen (infra nr. 597).  

Bijgevolg plaatst nagenoeg de volledige doctrine de zakenrechtelijke overgang van erfgoederen 

onder de uitsluitingsgrond van artikel 1, 2e lid, onder l), op voorwaarde dat de lidstaat die het 

                                                 
958  J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das 

Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 762-763; M. MARGONSKI, "Ausländische Vindikationslegate nach der EU-

Erbrechtverordnung", GPR 2013, 109; J.P. SCHMIDT, "Ausländische Vindikationslegate über im Inland 

belegene Immobilien - zur Bedeutung des Art. 1 Abs. 2 lit. l EuErbVO", ZEV 2014, 135 en K. THORN, 

"EuErbVO (IPR)" in P. BASSENGE, G. BRUDERMÜLLER, J. ELLENBERGER, I. GÖTZ, C. GRÜNEBERG, H. 

SPRAU, K. THORN, W. WEIDENKAFF en D. WEIDLICH (eds.), Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, München, 

Verlag C.H. Beck, 2014, 2724. 
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register houdt de registratie als constitutief voor de overdracht van zakelijke rechten 

beschouwt.959  

595. Is de interpretatie van artikel 1, 2e lid, onder l) in het licht van het eerste spanningsveld 

bij deze beslecht? Of kan de precisering in overweging 19, die stipuleert dat het recht van de 

lidstaat waar het register wordt gehouden, bepaalt of de registratie van declaratoire dan wel van 

constitutieve aard is, op iets anders doelen dan op de zakenrechtelijke overgang van de 

erfgoederen? Een andere verklaring kan misschien worden gevonden in het vervolg van 

overweging 19: “Daar waar bijvoorbeeld voor de verkrijging van een recht op een onroerende 

zaak onder het recht van de lidstaat waar het register wordt gehouden, registratie vereist is 

omwille van de werking erga omnis (sic) van de registers of ter bescherming van rechtsgeldige 

transacties, wordt het tijdstip van verkrijging derhalve door het recht van die lidstaat bepaald.” 

Men zou deze zinsnede kunnen interpreteren als een bijkomende precisering en hieruit kunnen 

afleiden dat het de lidstaten zijn die bepalen of de inschrijving in het register declaratief of 

constitutief is voor de derdenwerking (en niet voor de zakenrechtelijke overgang).960 De 

gebruikte bewoordingen lijken evenwel verder te gaan; overweging 19 stipuleert duidelijk dat 

het gaat om de effectieve verkrijging van een recht door registratie, en dat de lidstaat van 

registratie derhalve het tijdstip van verkrijging bepaalt. De vermelding van de werking erga 

omnes of van de beschermingsfunctie van het register geldt in die optiek slechts als 

verduidelijking van het doel van een register en niet als zelfstandige precisering bij het 

declaratief dan wel constitutief karakter van de registratie. 

iii. Evaluatie 

596. Bovenstaande analyse van de draagwijdte van de lex successionis en van de lex 

registrationis in het raam van de Erfrechtverordening pleit voor een restrictieve invulling van 

artikel 1, 2e lid, onder l) met betrekking tot het eerste spanningsveld (supra nr. 582 en 590). 

                                                 
959  Naast de hoger genoemde Duitse rechtsleer (supra voetnoot 941 en 958), die de problematiek steevast 

benadert vanuit het perspectief van de zakenrechtelijke overdracht van Vindikationslegaten, kan bijkomend 

nog naar de volgende auteurs worden verwezen: C. FISCHER-CZERMAK, "Anwendungsbereich" in M. 

SCHAUER en E. SCHEUBA (eds.), Europäische Erbrechtsverordnung, Wenen, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchandlung, 2012, 27-28; C. KOHLER en W. PINTENS, "Entwicklungen im europäischen 

Familien- und Erbrecht 2011-2012", FamRZ 2012, 1429 en P. LAGARDE, "Les principes de base du nouveau 

règlement européen sur les successions", RCDIP 2012, 730. 
960  In die zin A. DUTTA, "Art. 1 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 

2015, nr. 32. 
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Tegelijkertijd noopt de precisering in overweging 19 dat de lex registrationis het declaratief of 

constitutief karakter van de inschrijving regelt, ertoe te besluiten dat zakenrechtelijke 

overgangen in beginsel wel kunnen ressorteren onder de lex registrationis. Hoe kunnen beide 

principes met elkaar worden verzoend? 

597. De oplossing ligt erin dat enkel de registratie van zakenrechtelijke overgangen mortis 

causa binnen de draagwijdte van artikel 1, 2e lid, onder l) valt.961 Indien derhalve het recht van 

de lidstaat waar het register wordt gehouden, stelt dat de inschrijving in een register constitutief 

is voor de erfrechtelijke overgang van de nalatenschapsgoederen, gaat het zakelijk recht over 

deze erfgoederen slechts over door registratie. De uitzonderingsgrond geldt derhalve alleen 

voor de zakenrechtelijke registratie van erfgoederen in de forumlidstaat. En wat opmerkelijk is: 

Duitsland – het land dat bij het eerste spanningsveld als typevoorbeeld dient – vereist helemaal 

geen verplichte registratie van erfgoederen om de zakenrechtelijke overgang te bewerkstelligen. 

598. Laten we bovenstaande redenering concreet toepassen op de problematiek van de 

registratie van buitenlandse Vindikationslegaten in het Duitse Grundbuch. Er werd reeds 

aangetoond dat de zakenrechtelijke overdracht van Vindikationslegaten ressorteert onder artikel 

23, 2e lid, onder e) en dus in beginsel wordt geregeld door de lex successionis. Evenwel kan 

artikel 1, 2e lid, onder l) deze onttrekken aan het toepassingsgebied van de lex successionis, op 

voorwaarde dat de zakenrechtelijke overgang van Vindikationslegaten valt binnen de 

draagwijdte van deze bepaling en de nationale regels van een lidstaat aldus registratie vereisen 

van erfovergangen. Hier knelt het schoentje: dit laatste is in Duitsland helemaal niet het geval. 

Het Duitse recht voorziet niet in een verplichte registratie om de zakenrechtelijke overdracht 

mortis causa van de erfgoederen te bewerkstelligen; overeenkomstig § 35 GBO is deze slechts 

declaratief (supra nr. 438). Het Duitse recht kent wel een verplichte registratie voor de 

zakenrechtelijke overdracht inter vivos, zoals bij het Damnationslegat het geval is.  

                                                 
961  Zie ook B. LAUKEMANN, "Die Lex Rei Sitae in der Europäischen Erbrechtsverordnung: Inhalt, Schranken 

und Funktion" in R. GEIMER, A. KAISSIS en R.C. THÜMMEL (eds.), Ars aequi et boni in mundo: Festschrift 

für Rolf A. Schütze zum 80. Geburtstag, München, C.H. Beck, 2014, 332-333; M. MARGONSKI, 

"Ausländische Vindikationslegate nach der EU-Erbrechtverordnung", GPR 2013, 109 ; J.P. SCHMIDT, 

"Ausländische Vindikationslegate über im Inland belegene Immobilien - zur Bedeutung des Art. 1 Abs. 2 lit. 

l EuErbVO", ZEV 2014, 135-136 en K. THORN, "EuErbVO (IPR)" in P. BASSENGE, G. BRUDERMÜLLER, J. 

ELLENBERGER, I. GÖTZ, C. GRÜNEBERG, H. SPRAU, K. THORN, W. WEIDENKAFF en D. WEIDLICH (eds.), 

Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, München, Verlag C.H. Beck, 2014, 2724.  
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599. In die zin berust de doctrinaire discussie over de toepassing van artikel 1, 2e lid, onder 

l) op de registratie van Vindikationslegaten op een verkeerde assumptie, die is ingegeven door 

een verabsolutering van het Duits juridisch kader en door een streven om de bestaande nationale 

praktijken verder te zetten. De door veel Duitse auteurs bepleite toepassing van artikel 1, 2e lid, 

onder l) zou het immers mogelijk maken om de Duitse regeling inzake de zakenrechtelijke 

overdracht van bijzondere legaten te blijven toepassen, wat in feite zou neerkomen op een 

omzetting van een Vindikationslegaat in een Damnationslegaat, zoals thans gebruikelijk is. Een 

dergelijke aanwending van artikel 1, 2e lid, onder l) moet derhalve worden beschouwd tegen 

dezelfde achtergrond als de discussie inzake de mogelijke toepassing van artikel 31 in deze 

context (supra nr. 489). 

600. De Duitse regeling inzake de tweelagige overdracht van zakelijke rechten is 

vanzelfsprekend geconceptualiseerd vanuit het Damnationslegaat, dat slechts een 

verbintenisrechtelijke vordering verschaft aan de bijzondere legataris. In die zin leunt het 

Damnationslegaat inhoudelijk dichter aan bij een overdracht ten bezwarende titel, zoals een 

koop-verkoop, dan bij een erfrechtelijke overgang van de nalatenschapsgoederen, zoals 

krachtens de wettelijke devolutie of de testamentaire devolutie met een algemene roeping. In 

dit laatste geval gaat het zakelijk recht over de vererfde goederen wel rechtstreeks over op de 

erfgenamen bij het openvallen van de nalatenschap (§ 1922 BGB), zelfs bij onroerende 

goederen. De registratie in het Grundbuch is in dit geval slechts declaratief (supra nr. 438). 

Belangrijk is om te onderlijnen dat het Duitse recht ook de algemene legataris en de legataris 

ten algemene titel tot de erfgenamen rekent (‘Erbe’ – cf. § 1937 BGB), terwijl enkel de 

bijzondere legataris als legataris sensu stricto wordt beschouwd (‘Vermächtnisnehmer’ – cf. § 

1939 BGB) (supra nr. 169). Aldus redeneert het Duitse recht vanuit een andere tweedeling dan 

de Romaanse rechtsstelsels. Het onderscheid tussen erfgenaam en legataris verwijst in 

Duitsland naar de aard van de rechtsaanspraak (zakenrechtelijk dan wel verbintenisrechtelijk) 

en aldus tevens naar de persoon waarvan men het zakelijk recht over de 

nalatenschapsbestanddelen verwerft (rechtstreeks mortis causa van de erflater dan wel inter 

vivos van de erfgenamen). Daarentegen doelt deze tweedeling in Romaanse rechtstelsels veeleer 

op de wijze van aanstelling van de rechthebbende (bij wet dan wel bij testament), aangezien 

alle rechthebbenden over een zakenrechtelijke claim beschikken. Een bijzonder legaat dat 

slechts een schuldvordering verschaft, bestaat in Romaanse rechtsstelsels niet.  
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601. Hier ligt precies de kiem van de problematiek. Naar Duits recht wordt een 

‘Vermächtnisnehmer’ geconceptualiseerd als een persoon die het vererfde zakelijk recht 

verwerft van de erfgenamen, wat voor onroerende goederen een Auflassung en Eintragung in 

het Grundbuch vereist. Een dergelijke inter vivos overdracht is overeenkomstig artikel 1, 2e lid, 

onder g) evenwel uitgesloten uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening (supra nr. 

579). De ‘Vermächtnisnehmer’ in de zin van artikel 23, 2e lid, onder e) doelt op de legataris uit 

de Romaanse rechtsstelsels, die zijn legaat mortis causa rechtstreeks van de erflater verkrijgt 

(supra nr. 580). Wanneer men onderkent dat een buitenlands Vindikationslegaat naar Duits 

recht inhoudelijk veel dichter aanleunt bij een (wettelijk of testamentair) erfdeel (‘Erbteil’) in 

de zin van § 1922 e.v. BGB dan bij een bijzonder legaat (‘Vermächtnis’) in de zin van § 1939 

BGB, en men een Vindikationslegaat ook als dusdanig kwalificeert, dan kan de registratie van 

een Vindikationslegaat in het Grundbuch geschieden overeenkomstig § 35 GBO, en niet 

overeenkomstig § 873 BGB (supra nr. 443).962 Net zoals het geval is bij de ‘reguliere’ wettelijke 

en testamentaire devolutie, gaat het zakelijk recht over een Vindikationslegaat in die optiek 

over krachtens de lex successionis, en is de registratie in het Grundbuch slechts declaratief.963 

602. Bijgevolg dient de afbakening tussen artikel 23 en artikel 1, 2e lid, onder l) 

Erfrechtverordening, tussen lex successionis en lex registrationis, als volgt te geschieden. De 

overgang van erfgoederen wordt in principe beheerst door de lex successionis (artikel 23, 2e lid, 

onder e). Uitzonderingen hierop op grond van de lex registrationis (artikel 1, 2e lid, onder l) 

moeten restrictief worden geïnterpreteerd (supra nr. 582 en 590). Enkel indien de lex 

registrationis van het forumland een registratie van overgangen mortis causa voorschrijft, kan 

de uitzondering van artikel 1, 2e lid, onder l) spelen. Alleen indien voorzien is in een 

constitutieve registratie van erfgoederen, wordt het ogenblik van de zakenrechtelijke overgang 

derhalve beheerst door de lex registrationis (cf. overweging 19 in fine). Daarentegen mag de 

uitzondering van artikel 1, 2e lid, onder l) geen grond vormen voor een weigering om figuren 

uit het buitenlands recht uitwerking te verlenen binnen de eigen rechtsorde. Dit zou de 

draagwijdte van de lex successionis nodeloos uithollen. Derhalve mag artikel 1, 2e lid, onder l) 

                                                 
962  In dezelfde zin J.P. SCHMIDT, "Ausländische Vindikationslegate über im Inland belegene Immobilien - zur 

Bedeutung des Art. 1 Abs. 2 lit. l EuErbVO", ZEV 2014, 135-136. 
963  Zie ook J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an 

das Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 762-763; M. MARGONSKI, "Ausländische Vindikationslegate nach der 

EU-Erbrechtverordnung", GPR 2013, 108-109 en J.P. SCHMIDT, "Ausländische Vindikationslegate über im 

Inland belegene Immobilien - zur Bedeutung des Art. 1 Abs. 2 lit. l EuErbVO", ZEV 2014, 135-136.  
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niet worden gebruikt om een buitenlandse rechtsfiguur om te zetten in een binnenlands concept 

dat constitutieve registratie behoeft, terwijl het nationaal recht van de forumstaat voor het 

functionele equivalent van de buitenlandse figuur geen constitutieve registratie kent. Voor de 

problematiek van de Vindikationslegaten impliceert dit dat de registratie van een buitenlands 

Vindikationslegaat in het Duitse Grundbuch verloopt volgens de regels van erfrechtelijke 

overgangen, en niet van overgangen onder de levenden. Hetzelfde geldt per analogie voor de 

zakenrechtelijke overgang van andere individuele nalatenschapsbestanddelen (supra nr. 536).  

c. Rechtsgeldigheid formele conflicterende voorschriften (derde spanningsveld) 

603. Het derde spanningsveld betreft de rechtsgeldigheid van nationale regels die op formeel 

vlak conflicteren met het regime ingesteld door de Erfrechtverordening, zoals vereisten inzake 

het type document, de vestigingsplaats van de autoriteit van afgifte en de taal (supra nr. 547-

549). Hieronder wordt onderzocht in welke mate de uitsluitingsgrond voor de lex registrationis 

in artikel 1, 2e lid, onder l) een weigering kan verantwoorden om de Europese erfrechtverklaring 

te aanvaarden als basis voor registratie op grond van dergelijke formeel conflicterende 

voorschriften. De problematiek zal voornamelijk worden geduid vanuit het perspectief van het 

Franse recht, aangezien dit rechtsstelsel zowel formele vereisten kent inzake het type document 

als inzake de vestigingsplaats van de autoriteit van afgifte. De problematiek inzake de 

taalvereisten wordt belicht tegen de achtergrond van het Nederlandse recht, omdat het 

Nederlandse artikel 41 Kadasterwet in dit verband een duidelijk voorbeeld biedt.  

i. Type document 

a) Voorwaarde van de functionele equivalentie 

604. Voorafgaandelijk dient te worden herinnerd aan de ratio van de 

registerpubliciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring (artikel 69, 5e lid 

Erfrechtverordening), zoals afgeleid uit overweging 18 (supra nr. 556). De rechtsgevolgen van 

de erfrechtverklaring op het vlak van registerpubliciteit werden voornamelijk opgenomen ‘om 

veelvouden van akten te voorkomen’. Wanneer een lidstaat voor registratiedoeleinden aldus 

gebruik maakt van een nationaal erfrechtcertificaat, moet artikel 69, 5e lid toelaten de Europese 

erfrechtverklaring in het nationaal systeem in te passen, zodat men niet telkens naast een 

Europese erfrechtverklaring ook een nationaal erfrechtcertificaat moet aanvragen. Indien de 
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nationale wettelijke voorschriften nog bijkomende informatie of stukken vereisen, kan de 

registratie pas volbracht worden nadat deze zijn voorgelegd (zie overweging 18). In het andere 

geval zou de Europese erfrechtverklaring moeten volstaan als basis voor inschrijving in de 

nationale registers. De ratio van de registerpubliciteitswerking van de Europese 

erfrechtverklaring zal als leidraad fungeren bij de analyse van de rechtsgeldigheid van de 

nationale voorschriften. 

605. Met betrekking tot de nationale registerpubliciteitsvoorschriften inzake het type 

document, vereist de ratio van artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening dat men het gebruik van de 

Europese erfrechtverklaring voor de nationale registers niet prima facie weert op basis van 

louter terminologische overwegingen. Ook overweging 69 wijst in deze richting, door te stellen 

dat een persoon die een Europese erfrechtverklaring voorgelegd krijgt, niet kan vragen dat in 

plaats daarvan een ander instrument wordt verstrekt.964 Zo mag men in Duitsland of Frankrijk 

niet reeds a priori weigeren om een Europese erfrechtverklaring te registreren omdat de Duitse 

§ 35 GBO een Erbschein vereist en het Franse artikel 29, 1e lid Decreet 4 januari 1955 een 

attestation notariée immobilière (zie supra nr. 443 en 450).965 Het is logisch dat de nationale 

publiciteitsregels werden geconceptualiseerd vanuit het eigen rechtsregime en derhalve 

terminologie hanteren die geënt is op het nationaal begrippenkader. Indien men louter op grond 

daarvan weigert gevolg te geven aan de registerpubliciteitswerking van de Europese 

erfrechtverklaring, is artikel 69, 5e lid zinloos. 966 Geen enkele nationale bepaling bevat initieel 

                                                 
964  Zie overweging 69 in fine: “Een persoon of autoriteit die een in een andere lidstaat afgegeven 

erfrechtverklaring voorgelegd krijgt, kan evenwel niet vragen dat in plaats daarvan een beslissing, 

authentieke akte of gerechtelijke schikking wordt verstrekt.” SÜβ leidt uit het gebruik van de formulering ‘een 

in een andere lidstaat afgegeven erfrechtverklaring’ af dat indien een erfrechtverklaring wordt voorgelegd 

die in de eigen lidstaat is opgesteld, men wel bijkomend een nationaal erfrechtcertificaat kan vereisen (R. 

SÜß, "Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEuP 2013, 745-746). Deze stelling gaat in tegen de geest van de 

Erfrechtverordening en kan niet worden bijgetreden. 
965  In dezelfde zin H. DÖRNER, "EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht 

ist in Kraft!", ZEV 2012, 512; A. DUTTA, "Art. 69 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, 

Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 27; C. HERTEL, "Nachweis der Erbfolge im Grundbuchverfahren - bisher und 

nach der EuErbVO", ZEV 2013, 540; J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische 

Nachlasszeugnis als Herausforderung an das Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 775; L. KUNZ, "Die neue 

Europäische Erbrechtsverordnung - ein Überblick (Teil II)", GPR 2012, 257; P. LAGARDE, "Les principes de 

base du nouveau règlement européen sur les successions", RCDIP 2012, 731; J. SCHMIDT, "Der Erbnachweis 

in Deutschland ab 2015: Erbschein vs. Europäisches Nachlasszeugnis", ZEV 2014, 393-394 en R. SÜß, "Das 

Europäische Nachlasszeugnis", ZEuP 2013, 748. Impliciet M. SCHAUER, "Europäisches Nachlasszeugnis" in 

M. SCHAUER en E. SCHEUBA (eds.), Europäische Erbrechtsverordnung, Wenen, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchandlung, 2012, 93. 
966  Zie ook A. DUTTA, "Art. 69 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 

2015, nr. 27. 
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immers een expliciete verwijzing naar de Europese erfrechtverklaring. Alvast de Duitse en de 

Nederlandse wetgever lijken zich hierbij aan te sluiten. De Duitse Uitvoeringswet heeft § 35 

GBO gewijzigd zodat naast het Duitse Erbschein ook de Europese erfrechtverklaring een 

geldige basis vormt voor de inschrijving in het Grundbuch.967 Vergelijkbaar heeft de 

Nederlandse Uitvoeringswet een nieuw artikel 27a aan de Kadasterwet toegevoegd, dat een 

inschrijving van erfopvolgingen in het Kadaster mogelijk maakt op grond van de Europese 

erfrechtverklaring.968  

606. Bijkomend stellen artikel 69, 5e lid en overweging 18 uitdrukkelijk dat de Europese 

erfrechtverklaring een geldig document moet vormen voor de inschrijving in de nationale 

registers. Een a priori weigering om de Europese erfrechtverklaring te gebruiken voor 

registratiedoeleinden zou diens principiële bewijswaarde en hoedanigheid van ‘document’ in 

dit verband volledig ontnemen.969 Veeleer dient men de gehanteerde begrippen in de nationale 

publiciteitsvoorschriften dan ook functioneel te beschouwen. Indien de Europese 

erfrechtverklaring functioneel equivalent is aan het nationale erfrechtcertificaat dat wordt 

gebruikt in de registers, mag de loutere verwijzing naar de nationale documenten het gebruik 

van de erfrechtverklaring niet verhinderen (voorwaarde van de functionele equivalentie).970 

Indien de nationale regeling daarnaast nog bijkomende informatie of stukken vereist, doet de 

Erfrechtverordening hieraan geen afbreuk (overweging 18). De Europese erfrechtverklaring 

                                                 
967  Artikel 6 Duitse Uitvoeringswet. Zie de nieuwe formulering van § 35, 1e lid GBO: “Der Nachweis der 

Erbfolge kann nur durch einen Erbschein oder ein Europäisches Nachlasszeugnis geführt werden. Beruht 

jedoch die Erbfolge auf einer Verfügung von Todes wegen, die in einer öffentlichen Urkunde enthalten ist, 

so genügt es, wenn an Stelle des Erbscheins oder des Europäischen Nachlasszeugnisses die Verfügung und 

die Niederschrift über die Eröffnung der Verfügung vorgelegt werden; erachtet das Grundbuchamt die 

Erbfolge durch diese Urkunden nicht für nachgewiesen, so kann es die Vorlegung eines Erbscheins oder 

eines Europäischen Nachlasszeugnisses verlangen.” 
968  Artikel 13 Nederlandse Uitvoeringswet. Zie het nieuwe artikel 27a, 1e lid Kadasterwet : “Onverminderd 

artikel 27 kan ter inschrijving van erfopvolgingen die registergoederen betreffen, een gewaarmerkt afschrift 

van een Europese erfrechtverklaring als bedoeld in artikel 62, eerste lid, van de verordening (EU) nr. 

650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het 

toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de 

tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling 

van een Europese erfrechtverklaring (PbEU 2012, L 201), worden aangeboden, waaruit van de erfopvolging 

blijkt.” 
969  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 802-803.  
970  Zie ook P. LAGARDE, "Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions", RCDIP 

2012, 730-731. 
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moet in dat geval in de mate van het mogelijke worden ingepast in het nationale 

publiciteitsregime.971 

607. Concreet impliceert dit dat het loutere vereiste van een attestation notariée immobilière 

voor onroerende publiciteit in Frankrijk (supra nr. 450) of van een Erbschein voor Duitsland 

(supra nr. 443) op zichzelf niet kan leiden tot een weigering van de Europese erfrechtverklaring 

voor publiciteitsdoeleinden. Daarentegen moet men in concreto evalueren in welke mate deze 

documenten functioneel equivalent zijn aan de Europese erfrechtverklaring, dat wil zeggen 

welke informatie de nationale registers behoeven, wat de precieze inhoud is van het gebruikte 

nationale erfrechtcertificaat en in welke mate deze overeenstemt met de inhoud van de Europese 

erfrechtverordening. Hieronder zal deze denkoefening worden doorgevoerd voor de attestation 

notariée immobilière uit het Franse recht. 

608. Hoger werd reeds toegelicht dat de attestation notariée immobilière zich in de eerste 

plaats van de acte de notoriété onderscheidt door haar voorwerp (supra nr. 450). Waar de acte 

de notoriété voornamelijk een instrument ter bewijs van erfgerechtigdheid is, stelt de attestation 

notariée immobilière de zakenrechtelijke overgang van een onroerend goed op een persoon 

vast. Een duidelijk verschilpunt is dat de acte de notoriété kan worden afgeleverd vooraleer de 

erfgerechtigden hun optierecht hebben uitgeoefend, terwijl de afgifte van een attestation 

notariée in beginsel de voorafgaandelijke uitoefening van het optierecht impliceert.972 Evenwel 

moet genuanceerd worden dat ook bij de attestation immobilière een rechthebbende een 

uitdrukkelijk voorbehoud in de akte kan laten opnemen dat hij zijn optierecht nog niet heeft 

uitgeoefend. In dat geval wordt na de uitoefening van het optierecht een attestation rectificative 

afgeleverd.973 

                                                 
971  In dezelfde zin A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement 

n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 803-805. 
972  M. GRIMALDI (ed.), Droit patrimonial de la famille, Parijs, Dalloz, 2014, 549-550 en F. TERRE, Y. LEQUETTE 

en S. GAUDEMET, Droit civil - Les successions, les libéralités, Parijs, Dalloz, 2013, 684-685. 
973  Zie artikel 29, 2e lid Decreet 4 januari 1955: “Une attestation rectificative doit, le cas échéant, être établie, 

notamment lorsque la dévolution est modifiée, ou que les successibles exercent ou modifient leur option 

postérieurement à la publicité de l'attestation notariée. Toutefois, la publication, au même service chargé de 

la publicité foncière, d'un acte de disposition, par les successibles, dispense ces derniers de faire établir et 

publier une attestation rectificative.” Zie ook M.-N. JOBARD-BACHELLIER en V. BREMOND, Sûretés, publicité 

foncière, Parijs, Dalloz, 2014, 218 en F. TERRE, Y. LEQUETTE en S. GAUDEMET, Droit civil - Les successions, 

les libéralités, Parijs, Dalloz, 2013, 685. 
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609. De Europese erfrechtverklaring kan potentieel beide doeleinden vervullen. Krachtens 

artikel 63, 2e lid, onder a) Erfrechtverordening kan de erfrechtverklaring gebruikt worden om 

het bewijs te leveren van de rechtspositie van alle erfgenamen en legatarissen en hun erfdeel, 

waardoor de erfrechtverklaring hier het functioneel equivalent vormt van de acte de notoriété. 

Daarenboven kan de erfrechtverklaring overeenkomstig artikel 63, 2e lid, onder b) ook de 

‘toewijzing’ attesteren van een bepaald erfgoed of bepaalde erfgoederen aan de erfgenamen of 

legatarissen die in de erfrechtverklaring worden genoemd.974 Mits bepaalde voorwaarden kan 

het bewijs van deze ‘toewijzing’ overeenstemmen met het bewijs van de erfovergang die de 

attestation notariée levert. Een belangrijke rol lijkt in dit verband weggelegd voor de 

voorafgaandelijke uitoefening van het optierecht (cf. supra nr. 608).  

610. De Europese erfrechtverklaring kan derhalve het functioneel equivalent vormen van 

zowel de acte de notoriété als van de attestation notariée immobilière en beide akten aldus 

verenigen.975 Evenwel zal dit niet steeds het geval zijn. Overeenkomstig artikel 68 dient de 

Europese erfrechtverklaring slechts de gegevens te bevatten die nodig zijn voor de doeleinden 

waarvoor zij wordt afgegeven. Indien de erfrechtverklaring initieel was aangevraagd voor een 

ander doeleinde, is het mogelijk dat deze slechts gegevens bevat met betrekking tot één 

welbepaalde functie en in bepaalde gevallen derhalve niet functioneel equivalent zal zijn aan 

de attestation notariée immobilière. Dit zal bijgevolg bij elke Europese erfrechtverklaring 

afzonderlijk moeten worden geëvalueerd. 

b) Toevoegen van gegevens 

611. Zelfs indien de Europese erfrechtverklaring functioneel equivalent is aan de attestation 

notariée immobilière, betekent dit niet dat deze zonder meer kan worden gebruikt voor de 

inschrijving in de registers. Het is immers goed mogelijk dat de erfrechtverklaring niet alle 

gegevens bevat die voor de registratie vereist zijn. Overweging 18 vermeldt uitdrukkelijk dat 

                                                 
974  Frans: ‘attribution’; Engels: ‘attribution’; Duits: ‘Zuweisung’. 
975  In dezelfde zin P. LAGARDE, "Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions", 

RCDIP 2012, 731. Contra E. JACOBY, "Acte de notoriété ou certificat successoral européen? Du nouveau 

pour le notaire français chargé du règlement d'une succession internationale", JCP N 2013, art. 1272, afl. 25, 

nr 24; E. JACOBY, "Le certificat successoral européen et les registres fonciers", JCP N 2013, art. 343 en B. 

REYNIS, "Le certificat successoral européen, un acte authentique européen", Defrénois 2012, 767 e.v. Zie ook 

A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 804. 
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de bij de registratie betrokken autoriteiten kunnen verzoeken om aanvullende informatie te 

verstrekken of om bijkomende stukken voor te leggen, zoals vereist door het nationale recht. 

De vraag of de Europese erfrechtverklaring functioneel equivalent is aan het desbetreffende 

nationale erfrechtcertificaat en derhalve als basis voor registratie kan dienen, staat derhalve los 

van de vraag of de erfrechtverklaring krachtens het publiciteitsregime van een lidstaat nog 

bijkomende informatie behoeft. Dit onderscheid wordt in de literatuur te weinig gemaakt. Zo 

argumenteren verschillende auteurs uit de Franse rechtsleer dat de Europese erfrechtverklaring 

niet kan worden gebruikt voor registerpubliciteitsdoeleinden, aangezien deze niet alle 

informatie bevat die conform het Franse recht vereist is (infra nr. 613 e.v.).976 Evenwel 

verhindert de Europese wetgever geenszins dat de ontbrekende gegevens worden toegevoegd; 

overweging 18 Erfrechtverordening voorziet net uitdrukkelijk in deze mogelijkheid. Beide 

vragen moeten derhalve afzonderlijk worden beschouwd. 

612. Krachtens overweging 18 is het tevens het recht van de lidstaat waar het register wordt 

gehouden dat bepaalt welke autoriteiten belast zijn om na te gaan of de voorgelegde 

erfrechtverklaring alle vereiste gegevens bevat en aan alle voorwaarden voldoet. De vraag rijst 

welke autoriteit hiervoor instaat in het Franse recht. Belangrijk is hier dat de registerhouder 

krachtens het Franse recht slechts een ambtenaar is, die enkel verifieert of de akte formeel 

rechtsgeldig is, maar de inhoud van de akte niet mag evalueren.977 De controlebevoegdheid van 

de registerhouder is voornamelijk gericht op het verifiëren van een aantal formaliteiten, zodat 

hij hetzij tot registratie kan overgaan, hetzij de registratie kan weigeren.978 Het gaat evenwel 

het bestek van zijn functie te buiten om de aanvrager te begeleiden bij het verzamelen van de 

ontbrekende informatie, zoals overweging 18 lijkt te vereisen. Dit laatste sluit binnen het Franse 

recht veel meer aan bij de opdracht van de notaris. Bovendien plaatst artikel 29 Decreet 4 januari 

1955 de inschrijving van erfrechtelijke overgangen van onroerende zakelijke rechten onder de 

verantwoordelijkheid van de notaris. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat de Franse 

notaris bevoegd zal zijn om te verifiëren of de Europese erfrechtverklaring alle vereiste 

                                                 
976  Bijvoorbeeld F. CHALVIGNAC, "Le certificat successoral européen", Droit de la famille 2013, 10, afl. 39, nr. 

38-39 en B. REYNIS, "Le certificat successoral européen, un acte authentique européen", Defrénois 2012, 767 

e.v. 
977  L. AYNES en P. CROCQ, Les sûretés. La publicité foncière in P. MALAURIE en L. AYNES (eds.), Droit civil, 

Parijs, Defrénois, 2011, 288, 289 en P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil - Les sûretés, la publicité 

foncière, Parijs, Dalloz, 2012, 811-812.  
978  J. LAFOND, Guide de la publicité foncière, Parijs, LexisNexis, 2011, 456. 
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gegevens bevat en in voorkomend geval om aanvullende informatie verzoeken. De notaris 

speelt hier tevens een belangrijke rol bij het waarborgen van het effet relatif, door na te gaan of 

de titel van de voorgaande titularis wel gepubliceerd was in het register en in voorkomend geval 

hiertoe een bijkomende akte op te stellen (cf. supra nr. 437). Daarna zal de notaris de 

erfrechtverklaring conform artikel 33 Decreet 4 januari 1955 ter registratie aanbieden (supra 

nr. 451).  

613. Wanneer de notaris wordt gevat ter registratie van een Europese erfrechtverklaring, zal 

hij moeten evalueren in welke mate de vereiste gegevens voor registratie in het Franse register 

reeds in de Europese erfrechtverklaring zijn vervat. Vooreerst zijn er aantal gegevens die alle 

akten moeten bevatten die ter registratie worden voorgelegd. Overeenkomstig artikel 5 Decreet 

4 januari 1955 moet elke te registreren akte de volledige naam, woonplaats, geboortedatum en 

–plaats en het beroep van de partijen vermelden, evenals de naam van hun echtgeno(o)t(e).979 

Het grootste deel van deze gegevens is ook vereist door artikel 68 Erfrechtverordening; enkel 

het beroep van de partijen zal moeten worden aangevuld. Artikel 7 Decreet 4 januari 1955 stelt 

verder dat de akte een aantal vermeldingen moet bevatten inzake het onroerend goed dat het 

voorwerp vormt van de inschrijving.980 Aangezien de Erfrechtverordening niet voorziet in een 

dermate precieze omschrijving van de vererfde goederen, zullen deze gegevens moeten worden 

toegoevoegd aan de Europese erfrechtverklaring. 

614. Daarnaast zijn er tevens een aantal gegevens voorgeschreven specifiek voor de 

attestation notariée immobilière.981 Aangezien de Europese erfrechtverklaring erfrechtelijke 

overgangen van onroerende zakelijke rechten kan attesteren en aldus in voorkomend geval in 

de plaats komt van de attestation notariée immobilière, zal ook de erfrechtverklaring deze 

gegevens moeten bevatten. Krachtens artikel 29, 1e lid Decreet 4 januari 1955 vermeldt de 

                                                 
979  Artikel 5, 1e lid Decreet 4 januari 1955: “Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service 

chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et 

lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint.” Voor rechtspersonen, zie 

artikel 6. 
980  Artikel 7, 1e lid Decreet 4 januari 1955: “Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service 

chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la 

situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est 

remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des 

communes urbaines.” 
981  Zie voor een overzicht E. JACOBY, "Le certificat successoral européen et les registres fonciers", JCP N 2013, 

art. 343. 
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attestation notariée immobilière of de erfgerechtigden de nalatenschap hebben aanvaard, en in 

voorkomend geval tevens de modaliteiten van de aanvaarding (supra nr. 450). Ook artikel 68, 

onder k) Erfrechtverordening schrijft voor dat de Europese erfrechtverklaring in voorkomend 

geval een vermelding bevat voor elke rechthebbende van de aard van de aanvaarding of 

verwerping van de nalatenschap (supra nr. 304). Hier zal derhalve normaal gezien geen 

bijkomende informatie moeten worden gevraagd, met de nuance dat de erfrechtverklaring deze 

gegevens slechts zal bevatten voor zover deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze 

werd afgegeven (artikel 68 in initio; supra nr. 284).  

615. Verder vereist artikel 69 Decreet 14 oktober 1955, dat het Decreet van 4 januari 1955 

uitvoert, nog dat de attestation notariée immobilière in voorkomend geval melding maakt van 

het testament, de inbezitstelling of van de afgifte van het legaat.982 Overeenkomstig artikel 68, 

onder j) zal de Europese erfrechtverklaring wel preciseren dat er een testament voorhanden is, 

maar hoewel deze bepaling tevens voorziet in de oplijsting van informatie inzake de rechten en 

bevoegdheden van de erfgenamen en legatarissen, is het twijfelachtig of hierin ook de eventuele 

inbezitstelling en afgifte van het legaat zal zijn vervat. In voorkomend geval dienen deze 

gegevens derhalve nog te worden aangevuld.  

616. Tot slot stipuleert artikel 29, 3e lid Decreet 4 januari 1955 nog dat testamentaire 

clausules die het recht om te beschikken over het onroerende goed beperken, letterlijk moeten 

worden overgenomen in de attestation notariée immobilière.983 Hoewel ook artikel 69, onder 

n) vereist dat de Europese erfrechtverklaring de beperkingen die rusten op de rechten van de 

erfgenamen en legatarissen oplijst, impliceert dit niet dat de desbetreffende testamentaire 

clausules in de erfrechtverklaring zullen worden weergegeven, waardoor ook op dit punt een 

toevoeging nodig is. 

                                                 
982  Artikel 69, 1e lid Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 

1955 portant réforme de la publicité foncière (hierna Decreet 14 oktober 1955) luidt als volgt: “L'attestation 

notariée, dont la publication est prescrite par les articles 28-3° et 29 du décret du 4 janvier 1955, doit 

mentionner, le cas échéant, le testament, la décision judiciaire ordonnant l'envoi en possession, l'acte de 

délivrance de legs ou la décision judiciaire statuant sur la demande en délivrance.” 
983  Artikel 69, 3e lid Decreet 14 oktober 1955: “Les clauses de restitution contenues dans les testaments et les 

restrictions au droit de disposer dont peuvent être affectées les transmissions par décès, ainsi que toutes les 

clauses susceptibles d'entraîner la révocation de ces dernières, doivent être reproduites littéralement dans 

l'attestation notariée relative aux immeubles grevés.” 
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617. Bovenstaand voorbeeld inzake de attestation notariée immobilière geeft aan dat het 

weinig waarschijnlijk is dat de Europese erfrechtverklaring zonder meer zal kunnen worden 

gebruikt voor registerpubliciteit in de lidstaten.984 Zelfs indien de Europese erfrechtverklaring 

een functioneel equivalent vormt van het in dit verband gebruikte nationaal erfrechtcertificaat, 

zal deze slechts zelden alle gegevens bevatten die conform het nationaal recht vereist zijn. 

Enerzijds omdat de Europese erfrechtverklaring moeilijk rekening kan houden met alle 

eigenheden van de nationale registerpubliciteitsvoorschriften. Anderzijds omdat de uitgebreide 

lijst gegevens in artikel 68 Erfrechtverordening niet in iedere Europese erfrechtverklaring 

volledig zal worden ingevuld, aangezien de erfrechtverklaring enkel de gegevens zal bevatten 

die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werd afgegeven. Deze bedenkingen mogen 

echter geen motief vormen om het gebruik van de Europese erfrechtverklaring voor 

registerpubliciteitsdoeleinden te weigeren. Indien de Europese erfrechtverklaring functioneel 

equivalent is aan het nationaal erfrechtcertificaat dat wordt gebruikt voor registerpubliciteit, 

moet deze tevens – al dan niet in aangevulde vorm – kunnen dienen als basis voor inschrijving 

in de registers. 

618. Tot slot dient nog te worden benadrukt dat het feit dat de nationale autoriteiten om 

bijkomende informatie kunnen verzoeken vooraleer tot registratie over te gaan, niet betekent 

dat zij ook de in de Europese erfrechtverklaring geattesteerde gegevens inhoudelijk mogen 

appreciëren, wat sommige auteurs985 lijken te insinueren.986 De inhoud van de 

erfrechtverklaring wordt immers geacht met de juridische waarheid overeen te stemmen (artikel 

69, 2e lid; supra nr. 345). Wanneer men vermoedt dat informatie in de erfrechtverklaring foutief 

is, moet men de hiertoe voorziene procedures in artikel 71 (correctie, wijziging of intrekking), 

artikel 72 (rechtsmiddelen) of artikel 73 (schorsing van de rechtsgevolgen) aanwenden, maar 

mag men niet zelf weigeren gevolg te geven aan de erfrechtverklaring. 

                                                 
984  Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 804. 
985  E. JACOBY, "Acte de notoriété ou certificat successoral européen? Du nouveau pour le notaire français chargé 

du règlement d'une succession internationale", JCP N 2013, art. 1272, afl. 25, nr. 26 en M. SCHAUER, 

"Europäisches Nachlasszeugnis" in M. SCHAUER en E. SCHEUBA (eds.), Europäische Erbrechtsverordnung, 

Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchandlung, 2012, 93. 
986  Zie ook K.W. LANGE, "Das Europäische Nachlasszeugnis" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die 

Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 171 en H. WILSCH, "EuErbVO: Die 

Verordnung in der deutschen Grundbuchpraxis", ZEV 2012, 531. 
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c) Authentieke akte 

619. Verscheidene lidstaten aanvaarden enkel authentieke akten als basis voor inschrijving 

in de nationale registers. Het Franse recht strekt hier wederom tot voorbeeld. Artikel 4 Decreet 

4 januari 1955 schrijft voor dat elke akte die ter registratie wordt voorgelegd in authentieke 

vorm moet zijn opgetekend.987 Artikel 710-1 CC stelt dezelfde vereiste.988 De term ‘authentieke 

akte’ moet hier worden verstaan in de zin van het Franse recht989 en niet van het Europees recht 

(zie hierover infra nr. 681 e.v.), aangezien het in casu een nationaal voorschrift betreft.990 Men 

kan zich afvragen of een dergelijke vereiste in het licht van de Erfrechtrechtverordening 

geoorloofd is. Hoger werd reeds bepleit dat het louter gebruik van terminologie die geënt is op 

het nationaal begrippenkader, zoals attestation notariée immobilière en Erbschein, geen motief 

mag zijn voor een a priori weigering om de Europese erfrechtverklaring te gebruiken voor 

registratiedoeleinden (supra nr. 605-607). De vereiste van een authentieke akte lijkt evenwel 

van een andere aard, aangezien buitenlandse en Europese documenten hier niet reeds bij 

voorbaat worden uitgesloten als basis voor inschrijving in de nationale registers. Wel wordt 

gevraagd dat zij voldoen aan bepaalde vereisten inzake hun vorm, die zijn ingesteld om de 

betrouwbaarheid van de inhoud te kunnen waarborgen.  

620. Enerzijds zou men kunnen argumenteren dat het vereiste van een authentieke akte een 

nationaal formeel voorschrift is dat ressorteert onder het voorbehoud in artikel 69, 5e lid 

Erfrechtverordening. Dit zou impliceren dat enkel de Europese erfrechtverklaringen die 

authentiek zijn opgetekend, kunnen worden geregistreerd. Deze stelling wordt ook door een 

aantal auteurs verdedigd.991 De autoriteit van afgifte zal in dit verband alvast cruciaal zijn: om 

                                                 
987  Artikel 4, 1e lid Decreet 4 januari 1955: “Tout acte sujet à publicité dans un service chargé de la publicité 

foncière doit être dressé en la forme authentique.” 
988  Artikel 710-1, 1e lid CC: “Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, 

résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision 

juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.” 
989  Artikel 68 Decreet 14 oktober 1955 bevat een lijst van akten die voor registerpubliciteitsdoeleinden 

beschouwd worden als of gelijkgesteld worden met authentieke akten. 
990  Zie ook K.W. LANGE, "Das Europäische Nachlasszeugnis" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die 

Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 171, voetnoot 47. Contra A. BONOMI en P. 

WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, 

Brussel, Bruylant, 2013, 803 en M. BUSCHBAUM en U. SIMON, "EuErbVO: Das Europäische 

Nachlasszeugnis", ZEV 2012, 528-529, die in dit verband verwijzen naar de invulling van een authentieke 

akte overeenkomstig het Europees recht. 
991  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 803; M. BUSCHBAUM en U. SIMON, "EuErbVO: Das Europäische 

Nachlasszeugnis", ZEV 2012, 528-529; K.W. LANGE, "Das Europäische Nachlasszeugnis" in A. DUTTA en 
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voor een kwalificatie als authentieke akte in aanmerking te komen, moet de Europese 

erfrechtverklaring in beginsel zijn afgegeven door een buitenlandse rechter of notaris. Er kan 

evenwel worden verondersteld dat dit in het merendeel van de lidstaten het geval zal zijn (cf. 

supra nr. 223 e.v.).  

621. Anderzijds leidt een dergelijke interpretatie tot een onderscheid in rechtsgevolgen 

tussen de diverse Europese erfrechtverklaringen, afhankelijk van de aard van de 

erfrechtverklaring en derhalve deels van de autoriteit van afgifte. In de landen die een 

authentieke akte vereisen voor inschrijving in de nationale registers, zullen enkel de Europese 

erfrechtverklaringen die geakteerd zijn in authentieke vorm hiervoor in aanmerking komen, 

terwijl de overige Europese erfrechtverklaringen niet zullen worden aanvaard, ook niet indien 

zij functioneel equivalent zouden zijn aan de nationale erfrechtcertificaten die gebruikt worden 

voor registerdoeleinden. Een dergelijke benadering vindt geen steun in de bewoordingen en de 

geest van de Erfrechtverordening; het is net de bedoeling dat de Europese erfrechtverklaring 

een instrument sui generis is, dat in alle lidstaten dezelfde rechtsgevolgen ressorteert.992 

Bovendien zullen erfrechtverklaringen opgesteld in lidstaten die geen authentieke akte kennen, 

op die manier doorgaans uitgesloten zijn van registratie in lidstaten die in dit verband een 

authentieke akte vereisen. 

622. Bijkomend kan men zich afvragen in welke mate het vereiste van een authentieke akte, 

die de betrouwbaarheid van de inhoud wil verzekeren, nog een toegevoegde waarde biedt voor 

de Europese erfrechtverklaring, aangezien deze onderworpen is aan een geheel eigen regime 

dat de juistheid van de inhoud waarborgt (zie bijvoorbeeld de uitgebreide regeling inzake de 

verificatie van de aangebrachte gegevens in artikel 66 en de maatregelen ter correctie en 

betwisting van de erfrechtverklaring in artikel 71-73, supra nr. 239 e.v. en 249 e.v.). In die zin 

voldoet de Europese erfrechtverklaring reeds aan de ratio van het vereiste van een authentieke 

akte, namelijk het garanderen van de betrouwbaarheid van de erin vervatte gegevens.993 Op dit 

                                                 
S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 171 en H. WILSCH, 

"EuErbVO: Die Verordnung in der deutschen Grundbuchpraxis", ZEV 2012, 530. Impliciet C. HERTEL, 

"Nachweis der Erbfolge im Grundbuchverfahren - bisher und nach der EuErbVO", ZEV 2013, 540 en E. 

JACOBY, "Le certificat successoral européen et les registres fonciers", JCP N 2013, art. 343. 
992  In dezelfde zin J. SCHMIDT, "Der Erbnachweis in Deutschland ab 2015: Erbschein vs. Europäisches 

Nachlasszeugnis", ZEV 2014, 393. 
993  Zie ook P. WAUTELET en E. GOOSSENS, "Le certificat successoral européen – perspective belge", Contratto 

e impresa Europa 2015, te verschijnen. 
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vlak biedt de Europese erfrechtverklaring derhalve een functioneel equivalent voor een 

authentieke akte. Om die redenen kan een loutere nationale regel die een registratie op basis 

van een authentieke akte voorschrijft, de inschrijving van de Europese erfrechtverklaring in de 

nationale registers niet verhinderen. De Oostenrijkse wetgever heeft deze problematiek 

opgelost door in de wet te schrijven dat de Europese erfrechtverklaring geldt als een authentieke 

akte in de zin van de registerpubliciteit in het Grundbuch.994 

ii. Vestigingsplaats autoriteit van afgifte 

623. Een aantal lidstaten, zoals Frankrijk (artikel 710-1 CC) en Nederland (artikel 3:31 

NBW) behouden de toegang tot hun register voor voor documenten die zijn opgesteld door de 

eigen nationale autoriteiten (supra nr. 548). De rechtsgeldigheid van dergelijke nationale 

voorschriften zal worden belicht vanuit het perspectief van het Franse recht. Hierboven werd 

reeds besloten dat de Europese erfrechtverklaring niet kan worden geweigerd als basis voor 

inschrijving in de nationale registers hetzij louter omdat de nationale voorschriften enkel 

melding maken van het eigen nationaal erfrechtcertificaat (supra nr. 605-607), hetzij omdat de 

Europese erfrechtverklaring niet in authentieke vorm zou zijn opgetekend (supra nr. 621-622). 

Belangrijk was in dit verband onder meer dat lidstaten niet a priori mogen weigeren om de 

Europese erfrechtverklaring te gebruiken voor registratiedoeleinden, aangezien hierdoor de 

principiële bewijswaarde en hoedanigheid van ‘document’ van de erfrechtverklaring, zoals 

voorzien in artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening, volledig zou worden ontnomen (supra nr. 

455).  

624. Eenzelfde redenering geldt voor nationale regels die enkel documenten die zijn 

opgesteld door nationale autoriteiten aanvaarden ter registratie.995 Artikel 69, 5e lid stelt dat de 

                                                 
994  Artikel 5 Oostenrijkse Uitvoeringswet. Zie de nieuwe formulering van § 33, 1e lid, onder d) GBG: 

“Öffentliche Urkunden, auf Grund deren Einverleibungen stattfinden können, sind: […] andere Urkunden, 

die die Eigenschaft eines gerichtlich vollziehbaren Ausspruches einer öffentlichen Behörde haben. Dahin 

gehören insbesondere rechtskräftige Erkenntnisse, Beschlüsse über bücherliche Einverleibungen und 

Löschungen zur Ausführung des Verteilungsbeschlusses (§ 237 EO), Amtsbestätigungen über die freiwillige 

Versteigerung einer Liegenschaft, die Einantwortungsbeschlüsse und Amtsbestätigungen der 

Verlassenschaftsgerichte (§§ 178 und 182 AußStrG) sowie Europäische Nachlasszeugnisse und 

Erbenbescheinigungen von Behörden, die nach der EuErbVO zu ihrer Ausstellung zuständig sind.” 
995  Zie A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 802; P. LAGARDE, "Les principes de base du nouveau règlement 

européen sur les successions", RCDIP 2012, 730 en M. REVILLARD, Fasc. 30 : Règlement (UE) N° 650/2012 

du parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la 

reconnaissance et l'exécution des décisions et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière 



 

318 

 

erfrechtverklaring een geldig document vormt voor de inschrijving in de nationale registers. 

Inderdaad maakt deze bepaling een voorbehoud voor de nationale regels inzake 

registerpubliciteit, maar dit betekent enkel dat de Europese erfrechtverklaring moet worden 

ingepast in en zich moet conformeren aan het nationaal registerpubliciteitsregime indien de 

erfrechtverklaring functioneel equivalent is aan het gebruikte nationaal erfrechtcertificaat. Het 

voorbehoud vormt geen motief om te weigeren om de Europese erfrechtverklaring zelfs maar 

te overwegen als basis voor inschrijving. Een dergelijke weigering mag enkel geschieden na en 

op grond van een toets van de functionele equivalentie van de erfrechtverklaring. Indien artikel 

710-1 CC hier van toepassing zou zijn, zou dit bovendien concreet tot gevolg hebben dat de 

Franse notaris het werk van de buitenlandse autoriteit die de Europese erfrechtverklaring heeft 

opgesteld, zou moeten overdoen.996 Dit zou in strijd zijn met het opzet en de ratio van artikel 

69, 5e lid om duplicaties van akten te voorkomen, zoals uitgedrukt in overweging 18.  

625. Een bijkomend argument is dat de Erfrechtverordening zelf instelt welke lidstaat de 

bevoegde autoriteit voor de afgifte van de Europese erfrechtverklaring levert (artikel 64; supra 

nr. 219). Indien het Franse artikel 710-1 CC in dit verband toepassing zou vinden, zou dit in 

feite neerkomen op een miskenning van artikel 64, aangezien men reeds bij voorbaat zou 

weigeren om een Europese erfrechtverklaring opgesteld door een bevoegde buitenlandse 

autoriteit in Frankrijk ingang te laten vinden. Bijgevolg kan aan het Franse artikel 710-1 CC en 

aan alle andere nationale bepalingen die voorschrijven dat enkel documenten opgesteld door 

een nationale autoriteit ter registratie kunnen worden voorgelegd, in dit verband geen gevolg 

worden gegeven.997 

626. Althans in Nederland is de wetgever reeds tot dezelfde conclusie gekomen. De 

Nederlandse Uitvoeringswet Verordening erfrecht voert een nieuw artikel 27a Kadasterwet in, 

                                                 
de successions et à la création d'un certificat successoral européen in Jurisclasseur Civil Code, Parijs, 

Lexisnexis, 2013, nr. 118. In dezelfde zin W. LOUWMAN en J. VOS, "De overdracht van buitenlandse 

onroerende zaken via de lokale notaris", WPNR 2013, 915-916. 
996  Hetzij door het volledige onderzoek naar de rechthebbenden en de samenstelling van de nalatenschap 

opnieuw te voeren, hetzij door de gegevens in de Europese erfrechtverklaring louter over te nemen en te 

akteren in een attestation notiariée immobilière. Elk van beide gevallen zou neerkomen op een herhaling van 

het reeds door de buitenlandse autoriteit geleverde werk. 
997  Contra F. CHALVIGNAC, "Le certificat successoral européen", Droit de la famille 2013, 10, afl. 39, nr. 38-39; 

B. REYNIS, "Le certificat successoral européen, un acte authentique européen", Defrénois 2012, 767 e.v. en 

J.-F. SAGAUT, "Le certificat successoral européen: un acte en quête de notoriété", JCP N 2013, art. 1086, nr. 

5. 
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dat stelt dat ter inschrijving van een erfopvolging in het register een gewaarmerkt afschrift van 

een Europese erfrechtverklaring mag worden aangeboden (supra nr. 605). Artikel 3:31 NBW 

vormt derhalve geen geldige grond om de inschrijving van een Europese erfrechtverklaring in 

het Nederlandse register te weigeren. De Franse wetgever heeft tot dusver nog geen 

gelijkaardige bepaling aangenomen. 

627. Voor Frankrijk moet verder worden gepreciseerd dat het feit dat artikel 710-1 CC in dit 

verband geen uitwerking kan vinden, niet betekent dat voor registratie van de Europese 

erfrechtverklaring in de Franse registers geen tussenkomst van een Franse notaris is vereist. Dit 

impliceert uitsluitend dat men de toegang tot de Franse registers niet mag beperken tot akten 

opgesteld door de Franse notaris. Evenwel werd hoger toegelicht dat het nagaan of de Europese 

erfrechtverklaring alle gegevens bevat die volgens de Franse publiciteitsvoorschriften vereist 

zijn, conform de eigenheden van het Franse regime zal gebeuren door de notaris, omdat de 

registerhouder hier niet voor bevoegd is (supra nr. 612). De opdracht van de Franse notaris is 

hier evenwel fundamenteel verschillend dan onder artikel 710-1 CC het geval zou zijn. Waar 

een toepassing van artikel 710-1 CC zou veronderstellen dat de Franse notaris het document 

zelf zou opstellen en derhalve het werk van de buitenlandse autoriteit zou herhalen, mag de 

notaris overeenkomstig overweging 18 Erfrechtverordening slechts verifiëren of de Europese 

erfrechtverklaring alle voor de registerpubliciteit vereiste gegevens bevat, deze in voorkomend 

geval toevoegen en vervolgens de erfrechtverklaring ter registratie voorleggen. 

iii. Taal 

628. Tot slot kennen sommige lidstaten ook voorschriften die enkel documenten opgesteld 

in de eigen taal toelaten in het nationale register. Zo vereist het Nederlandse artikel 41 

Kadasterwet een vertaling in het Nederlands van alle stukken opgesteld in een vreemde taal die 

ter inschrijving worden aangeboden en wordt enkel de Nederlandse vertaling ingeschreven in 

het register (supra nr. 549). Men kan moeilijk betwisten dat de goede werking van een register 

vereist dat diegenen die het willen consulteren, in de mogelijkheid moeten zijn om de 

aangeleverde informatie ook effectief te begrijpen. De Erfrechtverordening verzet zich dan ook 

niet tegen dergelijke nationale voorschriften.998 Meer nog, door een meertalig 

                                                 
998  In dezelfde zin A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement 

n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 804; W. LOUWMAN en J. VOS, "De overdracht van 
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standaardformulier voor de Europese erfrechtverklaring te ontwikkelen en het gebruik daarvan 

op te leggen (artikel 67, 1e lid), poogde de Europese wetgever net de taalproblemen te 

overbruggen die de internationale circulatie van documenten onvermijdelijk met zich 

meebrengt.999 Evenwel biedt het standaardformulier – terecht – ook ruimte voor de vermelding 

van specifieke en bijkomende informatie, waardoor de taalproblematiek blijft bestaan. Om die 

reden moet het de lidstaten vrij staan om taalvereisten op te leggen voor de documenten die in 

de nationale registers worden ingeschreven.1000 Ook de Nederlandse wetgever heeft in de 

Uitvoeringswet Verordening Erfrecht geen wijziging aan artikel 41 Kadasterwet doorgevoerd. 

In de literatuur wordt wel gepreciseerd dat de lidstaten een Europese erfrechtverklaring in een 

vreemde taal niet zonder meer mogen weigeren te aanvaarden als basis voor registratie, maar 

wel een vertaling ervan kunnen vereisen.1001 

iv. Evaluatie 

629. Hierboven werd onderzocht in welke mate formele nationale voorschriften inzake het 

type document dat voor registratie kan worden gebruikt, de vestigingsplaats van de autoriteit 

die het document aflevert en de taal van het document zijn begrepen in de uitsluiting voor de 

inschrijving van rechten op zaken in de nationale registers, zoals bepaald in artikel 1, 2e lid, 

onder l) Erfrechtverordening en derhalve in het voorbehoud in artikel 69, 5e lid.  

630. Met de ratio van artikel 69, 5e lid als leidraad, met name dat de 

registerpubliciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring tot doel heeft om duplicaties van 

akten te voorkomen, werd beargumenteerd dat artikel 1, 2e lid, onder l) geen motief mag vormen 

voor een prima facie weigering om de Europese erfrechtverklaring zelfs maar in overweging te 

nemen als basis voor inschrijving in de nationale registers. Dit zou in tegenspraak zijn met de 

principiële hoedanigheid van de Europese erfrechtverklaring als geldig document voor de 

                                                 
buitenlandse onroerende zaken via de lokale notaris", WPNR 2013, 916 en S. VAN ERP, "De Europese 

erfrechtverklaring", WPNR 2014, 601. 
999  J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das 

Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 783.  
1000  MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, "Comments on the 

European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 

jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters 

of succession and the creation of a European Certificate of Succession", RabelsZ. 2010, 689-690. Expliciet 

voor het Nederlandse artikel 41 Kadasterwet W. LOUWMAN en J. VOS, "De overdracht van buitenlandse 

onroerende zaken via de lokale notaris", WPNR 2013, 916 en S. VAN ERP, "De Europese erfrechtverklaring", 

WPNR 2014, 601. 
1001  S. VAN ERP, "De Europese erfrechtverklaring", WPNR 2014, 601. 
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inschrijving in de nationale registers, zoals toegekend in artikel 69, 5e lid.1002 Het feit dat 

overweging 18 nogmaals vermeldt dat in het bijzonder de Europese erfrechtverklaring een 

geldig document voor registratie moet uitmaken, en dit nà de toelichting van wat onder 

‘wettelijke voorschriften voor de inschrijving’ in artikel 1, 2e lid, onder l) moet worden verstaan, 

legt bijkomende nadruk op deze principiële hoedanigheid van document en laat vermoeden dat 

deze niet mag worden aangetast door de nationale registratievoorschriften. Daarentegen moet 

de bevoegde autoriteit in elke lidstaat in concreto evalueren of de Europese erfrechtverklaring 

functioneel equivalent is aan het nationaal erfrechtcertificaat dat in dit verband wordt gebruikt. 

Indien dit niet het geval is, is er geen risico tot duplicatie van akten, waardoor de Europese 

erfrechtverklaring niet rechtstreeks als basis voor inschrijving moet kunnen dienen. Indien de 

erfrechtverklaring wel functioneel equivalent is, moet de autoriteit nagaan of deze alle gegevens 

bevat die conform het nationale recht vereist zijn voor registratie en in voorkomend geval 

verzoeken om bijkomende informatie of stukken voor te leggen (overweging 18). Nadat de 

erfrechtverklaring is vervolledigd en alle vereisten van het nationaal recht zijn vervuld, wordt 

deze geregistreerd. 

631. Het gevolg van deze interpretatie van artikel 69, 5e lid is dat sommige formele nationale 

voorschriften die conflicteren met het regime van de Europese erfrechtverklaring, niet worden 

gedekt door de algemene uitsluitingsgrond van artikel 1, 2e lid, onder l). Dit geldt voor alle 

nationale voorschriften die de inschrijving in de nationale registers op basis van een Europese 

erfrechtverklaring reeds bij voorbaat niet toelaten, zoals regels die de toegang tot het register 

voorbehouden voor een bepaald nationaal erfrechtcertificaat of een bepaald type document 

(hierboven uiteengezet in het licht van de authentieke akte), of voor documenten opgesteld door 

een nationale autoriteit. Deze regels dienen bij voorkeur in die zin te worden geïnterpreteerd 

dat zij ook de Europese erfrechtverklaring principieel toelaten als basis voor inschrijving in het 

register. Zo kunnen regels die een bepaald nationaal erfrechtcertificaat nominatim vernoemen 

teleologisch worden geïnterpreteerd, zodat ook de Europese erfrechtverklaring als functioneel 

equivalent van het nationaal erfrechtcertificaat hieronder kan worden begrepen. Indien een 

dergelijke interpretatie niet mogelijk is, zullen deze regels moeten wijken voor de bepalingen 

van de Erfrechtverordening. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de regels die slechts authentieke 

                                                 
1002  Cf. A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 802. 
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akten aanvaarden ter registratie indien er een niet in authentieke vorm opgestelde Europese 

erfrechtverklaring voorligt, of voor de regels die de toegang tot het register reserveren voor 

documenten die zijn afgeleverd door een nationale autoriteit. 

632. Bijkomend zijn nationale voorschriften die de toegang tot de registers reserveren tot 

documenten opgesteld door nationale autoriteiten, ook strijdig met artikel 69, 5e lid juncto 

artikel 64 Erfrechtverordening. Dat laatste artikel treft immers zelf een regeling met betrekking 

tot de lidstaat die bevoegd is om de Europese erfrechtverklaring af te geven, zodat bepalingen 

die enkel een erfrechtverklaring opgesteld door een nationale autoriteit zouden toelaten, zoals 

het Franse artikel 710-1 CC, in feite ook artikel 64 Erfrechtverordening miskennen (supra nr. 

625). Het feit dat de Europese erfrechtverklaring optioneel is (infra nr. 656), impliceert niet dat 

de juridische regeling ervan optioneel is. Van zodra een rechthebbende een aanvraag tot afgifte 

van een Europese erfrechtverklaring instelt, bevindt men zich in het regime van de 

erfrechtverklaring en moet dit onverkort worden toegepast. Hiertoe behoren ook de regels 

inzake de bevoegde autoriteit van afgifte en de rechtsgevolgen van de Europese 

erfrechtverklaring.  

633. Men kan zich afvragen of het niet te verregaand is dat nationale voorschriften inzake 

registerpubliciteit plaats moeten ruimen ten gevolge van een Europese verordening die 

voornamelijk tot doel heeft de internationaal privaatrechtelijke aspecten van 

grensoverschrijdende erfopvolgingen te regelen. In dit verband moet worden onderstreept dat 

de Erfrechtverordening de conflicterende nationale voorschriften niet opheft. Zij blijven 

daarentegen een integraal bestanddeel van de nationale rechtsorden en worden slechts buiten 

toepassing gelaten wegens strijdigheid met de bepalingen van de Erfrechtverordening.1003 De 

Erfrechtverordening heeft derhalve enkel tot gevolg dat dergelijke nationale voorschriften 

buiten werking worden gesteld wanneer er een Europese erfrechtverklaring voorligt. Indien 

men registratie nastreeft op basis van een ander document, blijven deze voorschriften in 

beginsel hun uitwerking behouden. Daarnaast is de Erfrechtverordening, inclusief de Europese 

                                                 
1003  Cf. P. VAN NUFFEL, "Technieken van doorwerking van EU-recht in het Belgische privaatrecht" in I. SAMOY, 

V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), Invloed van het Europese recht op het Belgische privaatrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, 24-26. 
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erfrechtverklaring, door alle deelnemende lidstaten onderschreven, wat betekent dat deze in die 

lidstaten in zijn volheid uitwerking moet krijgen.  

C. Analyse van de bredere juridische context (‘externe elementen’) 

634. Hoger werden op grond van verordeningseigen elementen een aantal gevolgtrekkingen 

gemaakt inzake de interpretatie van het voorbehoud voor artikel 1, 2e lid, onder l) in artikel 69, 

5e lid Erfrechtverordening. Hier worden deze gevolgtrekkingen getoetst aan het bredere 

Europeesrechtelijke kader. Drie aspecten behoeven nader onderzoek: de bevoegdheid van de 

Europese wetgever om een Europese erfrechtverklaring in te stellen; de invloed van het beginsel 

van vrij verkeer en de fundamentele vrijheden; en het effet utile van artikel 69, 5e lid.  

1. Bevoegdheid Europese wetgever  

635. In de aanloop naar de Erfrechtverordening was er discussie over de juridische grondslag 

van het nieuwe instrument, en meer in het bijzonder van de Europese erfrechtverklaring.1004 Nu 

de verordening definitief is, heeft die discussie een deel van haar relevantie verloren. 

Desalniettemin blijft een analyse van de juridische grondslag relevant. Indien de interpretatie 

van artikel 69, 5e lid zoals die hierboven is geconstrueerd immers de grenzen van de 

bevoegdheid van de Europese Unie zou overschrijden, zou dit een argument vormen voor een 

restrictievere interpretatie van artikel 69, 5e lid, en mutatis mutandis een ruime invulling van 

artikel 1, 2e lid, onder l). 

636. De Erfrechtverordening, inclusief Europese erfrechtverklaring, werd aangenomen op 

basis van artikel 81, 2e lid VWEU, dat voorziet in het juridisch kader voor justitiële 

samenwerking in burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen, met name wanneer dat 

nodig is voor de goede werking van de interne markt.1005 Overweging 2 Erfrechtverordening 

                                                 
1004  Zie e.g. J. HARRIS, "The proposed EU regulation on succession and wills: prospects and challenges", Tru.L.I. 

2008, 183-187; D. LÜBCKE, Das neue europäische Internationale Nachlassverfahrensrecht, Baden-Baden, 

Nomos, 2011, 232-263, 551-562 en H.-P. MANSEL, "Vereinheitlichung des Internationalen Erbrechts in der 

Europäischen Gemeinschaft – Kompetenzfragen und Regelungsgrundsätze" in S. ARKAN, A. YONGALIK en 

B. SIT (eds.), Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara, Turhan Kitabevi, 2006, 191-197. 
1005  Ten tijde van het Verdrag van Amsterdam konden maatregelen getroffen binnen het kader van de justitiële 

samenwerking in burgerlijke zaken enkel worden aangenomen voor zover dit nodig was voor de goede 

werking van de interne markt. Het Verdrag van Lissabon verving ‘voorzover’ door ‘met name wanneer’, 

waardoor deze zinsnede niet langer als een beperking mag worden beschouwd. Zie N.A. BAARSMA, The 

Europeanisation of International Family Law, Den Haag, T.M.C. Asser press, 2011, 93 en K. LENAERTS en 

P. VAN NUFFEL, European Union Law, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, 328. 
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verwijst meer in het bijzonder naar artikel 81, 2e lid, onder c) VWEU, dat een rechtsgrond biedt 

voor maatregelen die de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende regels voor collisie- 

en jurisdictiegeschillen beogen.1006 De Erfrechtverordening werd bijgevolg voornamelijk 

aangenomen op basis van de bevoegdheid van de Europese Unie voor internationaal 

privaatrecht. Dit is logisch, aangezien het merendeel van de verordeningsbepalingen handelen 

over de bevoegde rechter en het toepasselijke recht. Ook voor de harmonisatie van de regels 

inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten biedt artikel 

81, 2e lid, onder a) VWEU probleemloos een afdoende juridische basis.1007 Specifiek voor de 

Europese erfrechtklaring lijkt artikel 81, 2e lid, onder f) nog een rol te kunnen spelen. Deze 

bepaling laat maatregelen toe die beogen de hindernissen voor de goede werking van 

burgerrechtelijke procedures weg te nemen, zo nodig door bevordering van de verenigbaarheid 

van de in de lidstaten geldende bepalingen inzake burgerlijke rechtsvordering.1008 

637. Het is onzeker of artikel 81, 2e lid een rechtstreekse basis kan bieden voor de invoering 

van een materieelrechtelijk instrument zoals de Europese erfrechtverklaring. Het lijkt alleszins 

moeilijk verdedigbaar dat de Europese erfrechtverklaring een loutere maatregel inzake de 

harmonisatie van de nationale collisie- en jurisdictieregels zou uitmaken in de zin van artikel 

81, 2e lid, onder c) VWEU. Men zou kunnen proberen te argumenteren dat de erfrechtverklaring 

er enkel toe strekt te attesteren wat het toepasselijke recht vaststelt en in die zin wel ressorteert 

onder de vernoemde rechtsgrond.1009 Die redenering gaat echter voorbij aan de autonome 

materiële rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring (zie artikel 69), die maken dat de 

erfrechtverklaring de draagwijdte van artikel 81, 2e lid, onder c) VWEU overstijgt. Hetzelfde 

geldt voor artikel 81, 2e lid, onder a): de Europese erfrechtverklaring is een materieelrechtelijk 

                                                 
1006  Artikel 81, 2e lid, onder c) VWEU: “Voor de toepassing van lid 1 stellen het Europees Parlement en de Raad 

volgens de gewone wetgevingsprocedure, met name wanneer dat nodig is voor de goede werking van de 

interne markt, maatregelen vast die het volgende beogen: […] c) de verenigbaarheid van de in de lidstaten 

geldende regels voor collisie en jurisdictiegeschillen; […]” 
1007  Artikel 81, 2e lid, onder a) VWEU: “[…] a) de wederzijdse erkenning tussen de lidstaten van rechterlijke 

beslissingen en van beslissingen in buitengerechtelijke zaken en de tenuitvoerlegging daarvan; […]” 
1008  Artikel 81, 2e lid, onder f) VWEU: “ […] f) het wegnemen van de hindernissen voor de goede werking van 

burgerrechtelijke procedures, zo nodig door bevordering van de verenigbaarheid van de in de lidstaten 

geldende bepalingen inzake burgerlijke rechtsvordering; […]” 
1009  In die zin H.-P. MANSEL, "Vereinheitlichung des Internationalen Erbrechts in der Europäischen Gemeinschaft 

– Kompetenzfragen und Regelungsgrundsätze" in S. ARKAN, A. YONGALIK en B. SIT (eds.), Prof. Dr. Tuğrul 

Ansay’a Armağan, Ankara, Turhan Kitabevi, 2006, 192. Bemerk dat deze bijdrage werd geschreven vóór de 

publicatie van het Voorstel voor een Erfrechtverordening en derhalve de rechtsgevolgen van de Europese 

erfrechtverklaring nog niet in rekening kon brengen. 
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Europees instrument, waardoor een bepaling inzake de wederzijdse erkenning van beslissingen 

niet volstaat als rechtsgrond. Een geschiktere rechtsgrond voor de invoering van een Europese 

erfrechtverklaring lijkt artikel 81, 2e lid, onder f) te zijn.1010 Het is evenwel twijfelachtig of de 

invoering van een nieuw materieelrechtelijk instrument kan gelden als een maatregel om de 

werking van burgerrechtelijke procedures te verbeteren, zoals artikel 81, 2e lid, onder f) vereist. 

De meerderheid van de rechtsleer lijkt geneigd om deze vraag ontkennend te beantwoorden.1011  

638. Zelfs indien de invoering van een Europese erfrechtverklaring niet rechtstreeks kan 

worden gegrond op artikel 81 VWEU, kan deze wel worden verantwoord op basis van de leer 

van de impliciete bevoegdheden. Wanneer de Europese wetgever handelt op basis van een 

bepaalde bevoegdheidsgrond, maar deze niet uitdrukkelijk voorziet in alle maatregelen die 

noodzakelijk zijn om het nagestreefde doel te bereiken, worden dergelijke maatregelen 

impliciet binnen de desbetreffende bevoegdheid van de Unie geacht.1012 De 

Erfrechtverordening streeft ernaar om de afwikkeling van internationale nalatenschappen te 

vereenvoudigen, wat kadert binnen het opzet van artikel 81, 2e lid, onder f).1013 In dit licht achtte 

de Europese wetgever het niet voldoende om een wederzijdse erkenning of aanvaarding van de 

nationale erfrechtcertificaten in te stellen, maar werd de creatie van een Europees 

erfrechtcertificaat noodzakelijk bevonden.1014 Derhalve kan de invoering van de Europese 

erfrechtverklaring worden beschouwd als een impliciete bevoegdheid in het raam van artikel 

81, 2e lid VWEU.1015 

                                                 
1010  Cf. R. SÜß, "Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEuP 2013, 730. 
1011  A. DUTTA, "Vorbemerkung zu Art. 62 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. 

Beck, 2015, nr. 3; D. LÜBCKE, Das neue europäische Internationale Nachlassverfahrensrecht, Baden-Baden, 

Nomos, 2011, 552 -553; W. RECHBERGER, "Das Europäische Nachlasszeugnis und seine Wirkungen", ÖJZ 

2012, 15 en R. SÜß, "Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEuP 2013, 730. 
1012  HvJ 31 maart 1971, Commissie v. Raad, 22/70 en K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, European Union Law, 

Londen, Sweet & Maxwell, 2011, 120. Zie verder P.J.G. KAPTEYN en P. VERLOREN VAN THEMAAT, The Law 

of the European Union and the European Communities, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 

2008, 224-226.  
1013  Zie ook A. DUTTA, "Vorbemerkung zu Art. 62 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, 

Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 3. 
1014  Cf. Commission staff working document accompanying the Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and 

authentic instruments in matters of successions and on the introduction of a European Certificate of 

Inheritance - Impact Assessment nr. SEC(2009)411, 14 oktober 2009, 14, 44 e.v. 
1015  A. DUTTA, "Vorbemerkung zu Art. 62 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. 

Beck, 2015, nr. 3; D. LÜBCKE, Das neue europäische Internationale Nachlassverfahrensrecht, Baden-Baden, 

Nomos, 2011, 553-557, die deze stelling echter enkel aanhangt met betrekking tot de rechtsgevolgen inzake 

de bewijswerking en derdenbescherming, maar niet inzake de registerpubliciteitswerking (zie p. 561); H.-P. 
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639. Twee bijkomende elementen zijn relevant bij de analyse van de bevoegdheid van de 

Europese wetgever: de rol van het subsidiariteitsbeginsel enerzijds en van artikel 345 VWEU 

anderzijds. Ten eerste kan men zich afvragen of het feit dat de Europese erfrechtverklaring 

ingrijpt in de nationale regels inzake onroerende publiciteit, verenigbaar is met het 

subsidiariteitsbeginsel.1016 Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie in de gebieden 

die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de 

doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, 

regionaal of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de 

gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt (artikel 5 

VEU). Overweging 80 stelt in het algemeen dat de Erfrechtverordening het 

subsidiariteitsbeginsel in acht heeft genomen, maar gaat niet specifiek in op de rechtsgevolgen 

van de Europese erfrechtverklaring.1017  

640. De invoering van de Europese erfrechtverklaring op zich is gerechtvaardigd in het licht 

van het subsidiariteitsbeginsel, gelet op de moeizame circulatie van de nationale 

erfrechtcertificaten en de voordelen van een eengemaakt Europees certificaat tegenover de 

nationale erfrechtcertificaten.1018 Ook het feit dat de Europese erfrechtverklaring 

rechtsgevolgen ressorteert op het vlak van onroerende publiciteit schendt het 

subsidiariteitsbeginsel niet. Omdat veel nationale erfrechtcertificaten 

                                                 
MANSEL, "Vereinheitlichung des Internationalen Erbrechts in der Europäischen Gemeinschaft – 

Kompetenzfragen und Regelungsgrundsätze" in S. ARKAN, A. YONGALIK en B. SIT (eds.), Prof. Dr. Tuğrul 

Ansay’a Armağan, Ankara, Turhan Kitabevi, 2006, 192-193; M. SCHAUER, "Europäisches Nachlasszeugnis" 

in M. SCHAUER en E. SCHEUBA (eds.), Europäische Erbrechtsverordnung, Wenen, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchandlung, 2012, 78 en R. WAGNER, "Der Kommissionsvorschlag vom 14.10.2009 zum 

internationalen Erbrecht: Stand und Perspektiven des Gesetzgebungsverfahrens", DNotZ 2010, 510-511. 

Contra R. SÜß, "Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEuP 2013, 730. Alle geciteerde auteurs hanteren in dit 

verband de term ‘Annexkompetenz’. 
1016  W. RECHBERGER, "Das Europäische Nachlasszeugnis und seine Wirkungen", ÖJZ 2012, 19. Zie ook K. 

LECHNER, "Die EuErbVO im Spannungsfeld zwischen Erbstatut und Sachenrecht", IPRax 2013, 500. 
1017  Overweging 80 Erfrechtverordening: “Aangezien de doelstellingen van deze verordening, namelijk het vrije 

verkeer van personen, de mogelijkheid dat burgers de vererving van hun nalatenschap in Unieverband van 

tevoren regelen, en de bescherming van de rechten van erfgenamen en legatarissen en van personen die de 

erflater na staan, alsook van schuldeisers van de nalatenschap, niet afdoende door de lidstaten kunnen 

worden verwezenlijkt en bijgevolg wegens de betekenis en de consequenties van deze verordening beter op 

Unieniveau kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen vaststellen. […]” 
1018  Zie Commission staff working document accompanying the Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and 

authentic instruments in matters of successions and on the introduction of a European Certificate of 

Inheritance - Impact Assessment nr. SEC(2009)411, 14 oktober 2009, 14, 35-37. Zie ook D. LÜBCKE, Das 

neue europäische Internationale Nachlassverfahrensrecht, Baden-Baden, Nomos, 2011, 558-559. 
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registerpubliciteitsgevolgen hebben, vereiste de Europese erfrechtverklaring dit ook opdat zij 

een volwaardig alternatief zou kunnen bieden voor de nationale erfrechtcertificaten.  

641. Daarnaast gebruiken sommige auteurs het subsidiariteitsbeginsel als argument om een 

extensieve invulling van de lex registrationis te bepleiten, zodat ook de zakenrechtelijke 

overgang van individuele nalatenschapsbestanddelen door de lex rei sitae zou worden 

geregeld.1019 De hoger verdedigde interpretatie streeft er evenwel net naar om de Europese 

erfrechtverklaring in de grondregisters in te schrijven onder dezelfde voorwaarden als het 

nationaal erfrechtcertificaat, enkel in de mate dat deze een functioneel equivalent vormt van het 

nationaal erfrechtcertificaat en in voorkomend geval mits toevoeging van een aantal gegevens. 

In die zin worden de nationale voorschriften inzake registerpubliciteit maximaal gerespecteerd. 

De draagwijdte van de lex successionis mag evenwel niet worden ingeperkt. Aldus moet men 

onderkennen dat de zakenrechtelijke overgang van individuele nalatenschapsbestanddelen 

gebeurt middels de lex successionis (artikel 23, 2e lid, onder e), en mag men geen bijkomende 

constitutieve registratie opleggen indien het nationaal recht deze niet kent voor erfrechtelijke 

overgangen. Het subsidiariteitsbeginsel vormt op dit vlak geen enkel probleem. 

642. Ten tweede mag de voorgestelde interpretatie ook geen inbreuk vormen op artikel 345 

VWEU, dat voorschrijft dat de Europese verdragen de regeling van het eigendomsrecht in de 

lidstaten onverlet laten.1020 De precieze draagwijdte van artikel 345 VWEU is omstreden.1021 

Een uitgebreide analyse van deze rechtsgrond zou ons te ver leiden. In het kader van de 

Erfrechtverordening volstaat het om te wijzen op twee zaken. Enerzijds op artikel 1, 2e lid, 

onder k) juncto artikel 31, die net de aard van zakelijke rechten in de lidstaten willen vrijwaren 

en zo met name het concept van eigendom in de lidstaten beschermen (zie supra nr. 463 e.v.). 

Anderzijds op het feit dat de voorgestelde invulling van 69, 5e lid geen afbreuk doet aan de 

regeling van eigendom in de lidstaten. De Erfrechtverordening verplicht lidstaten immers niet 

                                                 
1019  R. GEIMER, "Gedanken zur europäischen Rechtsentwicklung. Von der Donaumonarchie zur Europäischen 

Union", NZ 2012, 77. Impliciet K. LECHNER, "Die EuErbVO im Spannungsfeld zwischen Erbstatut und 

Sachenrecht", IPRax 2013, 500. 
1020  Cf. W. RECHBERGER, "Das Europäische Nachlasszeugnis und seine Wirkungen", ÖJZ 2012, 15. 
1021  Zie e.g. B. AKKERMANS en E. RAMAEKERS, "Article 345 TFEU (ex Article 295 EC), Its Meanings and 

Interpretations", E.L.J. 2010, 292-314; E. RAMAEKERS, European Union Property Law. From Fragments to 

a System, Antwerpen, Intersentia, 2013, 101-141; V. SAGAERT, "De verworvenheden van het Europese 

goederenrecht" in A.S. HARTKAMP, C.H. SIEBURGH en L.A.D. KEUS (eds.), De invloed van het Europese 

recht op het Nederlandse privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2007, 302-307 en V. WITHOFS, "Artikel 345 

VWEU: een rem op de Europese harmonisatie van het goederenrecht?", TBBR 2013, 67-87. 
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om de voorschriften inzake de eigendomsovergang van onroerende nalatenschapsgoederen aan 

te passen – een constitutieve registratie van erfovergangen blijft ook onder het regime van de 

Erfrechtverordening constitutief –, maar fixeert enkel de scheidingslijn tussen erfrecht en 

goederenrecht op niveau van het internationaal privaatrecht. Om die redenen doet artikel 345 

VWEU geen afbreuk aan de voorgestelde interpretatie van artikel 68, 5e lid 

Erfrechtverordening. 

2. Vrij verkeer  

643. De vraag rijst of nationale voorschriften die de toegang tot de nationale registers 

voorbehouden voor documenten opgesteld door de autoriteiten met vestigingsplaats in de eigen 

lidstaat, strijdig zijn met het vrij verkeer. Deze vraagstelling behoeft meteen een bijkomende 

precisering: betreft deze problematiek het vrij verkeer van goederen, van personen, van kapitaal 

of van diensten? 

644. De overwegingen van de Erfrechtverordening verwijzen een aantal keer naar het vrij 

verkeer van personen.1022 De Erfrechtverordening wordt voorgesteld als een instrument om de 

goede werking van de interne markt te vergemakkelijken, door de belemmeringen van het vrij 

verkeer weg te nemen van personen die nu moeilijkheden ondervinden om hun rechten te doen 

gelden bij een erfopvolging met grensoverschrijdende gevolgen (overweging 7). De Europese 

erfrechtverklaring laat erfgerechtigden en beheerders of executeurs-testamentair toe om hun 

rechten in een andere lidstaat te doen gelden en bevordert in die zin het vrij verkeer van 

personen. De inschrijving in nationale registers op basis van de Europese erfrechtverklaring 

vormt het verlengstuk van deze bewijsfunctie en lijkt dus te kunnen vallen onder de regeling 

van vrij verkeer van personen. Een bijkomend argument voor deze stelling bestaat erin dat ook 

het recente Voorstel voor een Verordening inzake de aanvaarding van bepaalde openbare akten 

in de Europese Unie – dat een vereenvoudigde circulatie voorstelt van bepaalde openbare akten, 

zoals akten van de burgerlijke stand en akten in verband met vastgoed – in de titel expliciet 

                                                 
1022  Zie overwegingen 1, 7 en 80. 
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verwijst naar het vrij verkeer van personen.1023 Per analogie lijkt ook de registratie van de 

Europese erfrechtverklaring het vrij verkeer van personen te betreffen. 

645. Daarnaast is ook het vrij verkeer van kapitaal relevant. Zowel beleggingen in onroerende 

goederen als nalatenschappen worden tot het vrij verkeer van kapitaal gerekend.1024 De term 

‘beleggingen’ doelt weliswaar op de koop-verkoop en verbouwing van onroerende goederen en 

niet op de erfovergang ervan. Aangezien de nationale voorschriften die de toegang tot de 

registers voorbehouden voor documenten opgesteld door autoriteiten van de eigen lidstaat ook 

gelden voor een koop-verkoop, blijft het aspect ‘beleggingen in onroerende goederen’ in dit 

verband evenwel pertinent. Daarenboven kunnen dergelijke nationale voorschriften hoe dan 

ook worden getoetst aan het vrij verkeer van kapitaal omdat zij de registratie van 

grensoverschrijdende nalatenschappen betreffen. 

646. Het vrij verkeer van goederen en van diensten spelen hier geen rol. Het vrij verkeer van 

goederen omvat uitsluitend roerende goederen, waardoor deze vrijheid hier niet van toepassing 

is.1025 Met betrekking tot het vrij verkeer van diensten zou men op het eerste gezicht kunnen 

argumenteren dat de registratie van onroerende goederen waarvoor een onderdaan zich van een 

ene lidstaat naar een andere lidstaat verplaatst, een dienstverrichting is die gewoonlijk tegen 

vergoeding geschiedt in de zin van de artikelen 56-57 VWEU. De registratie vormt hier evenwel 

niet zozeer een zelfstandigde dienstverrichting als wel een onderdeel van de verkrijging van het 

onroerend goed, wat behoort tot het vrij verkeer van kapitaal.1026 Noteer ook dat artikel 57 

                                                 
1023  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad nr. COM(2013) 228 def., 24 april 

2013 ter bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van 

bepaalde openbare akten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012. 
1024  Zie rubrieken II en XI. D van de Nomenclatuur van het kapitaalverkeer in bijlage 1 bij Richtlijn van de Raad 

nr. 88/361/EEG van 24 juni 1988 voor de uitvoering van artikel 67 van het Verdrag, Pb. L. 8 juli 1988, afl. 

178, 5. De Nomenclatuur is weliswaar niet overgenomen in artikel 63 TFEU, maar is bij gebreke aan 

daadwerkelijke Verdragsbepalingen richtinggevend voor de interpetatie van het vrij verkeer van kapitaal 

(HvJ 16 maart 1999, Trummer en Mayer, C-222/97, nr. 20-21. Zie C. BARNARD, The Substantive Law of the 

EU. The Four Freedoms, Oxford, Oxford University Press, 2013, 583 en D. EDWARD en R. LANE, Edward 

and Lane on European Union Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, 713-714). 
1025  B. AKKERMANS, "Property Law and the Internal Market" in S. VAN ERP, A. SALOMONS en B. AKKERMANS 

(eds.), The Future of European Property Law, München, Sellier European Law Publishers, 2012, 205 en D. 

EDWARD en R. LANE, Edward and Lane on European Union Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, 444.  
1026  Vergelijk met de rechtspraak van het Hof van Justitie over nationale regels die de verkrijging van een 

onroerend goed onderwerpen aan een voorafgaandelijke machtiging of notificatie, die ook worden getoetst 

aan het vrij verkeer van kapitaal (e.g. HvJ 1 juni 1999, Konle v. Oostenrijk, C-302/97, HvJ 5 maart 2002, 

Reisch e.a. v. Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg e.a., gevoegde zaken C-515/99, C-519/99 tot C-

524/99 en C-526/99 tot C-540/99, HvJ 1 december 2005, Burtscher v. Stauderer, C‑213/04). Zie hierover B. 

AKKERMANS, "Property Law and the Internal Market" in S. VAN ERP, A. SALOMONS en B. AKKERMANS (eds.), 
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VWEU vereist dat de bepalingen betreffende het vrij verkeer van personen en kapitaal niet van 

toepassing zijn opdat de verrichting als een ‘dienst’ in de zin van het vrij verkeer zou gelden, 

wat in casu wel het geval is.1027  

647. Bijgevolg moet de rechtsgeldigheid van nationale voorschriften die alleen documenten 

opgesteld door autoriteiten in de eigen lidstaat aanvaarden als basis voor inschrijving in het 

grondregister, worden geëvalueerd in het licht van het vrij verkeer van personen en het vrij 

verkeer van kapitaal. Indien een nationale maatregel meer dan één fundamentele vrijheid 

betreft, onderzoekt het Hof van Justitie de maatregel slechts vanuit het perspectief van één 

vrijheid, voor zoverre de andere vrijheid duidelijk subsidiair is.1028 Dit is geen eenvoudige 

oefening. Men kan zich afvragen of het feit dat de Erfrechtverordening uitdrukkelijk verwijst 

naar het vrij verkeer van personen geen argument vormt om te pleiten voor een toepassing van 

deze vrijheid.1029 Langs de andere kant lijkt het specifieke vraagstuk van inschrijving van 

onroerende goederen in een grondregister meer de vrijheid van kapitaal aan te belangen. Finaal 

is het aan het Hof van Justitie om deze kwestie te beslechten. 

648. Het Hof van Justitie lijkt evenwel steeds meer te neigen naar de toepassing van hetzelfde 

criterium van ‘market-access’ om de rechtsgeldigheid van maatregelen in het licht van het vrij 

verkeer van personen en het vrij verkeer van kapitaal te beoordelen.1030 Volgens het ‘market-

access’ criterium zijn maatregelen die de toegang tot de nationale markt belemmeren in strijd 

met het vrij verkeer, tenzij zij objectief gerechtvaardigd en proportioneel zijn.1031 In die zin is 

                                                 
The Future of European Property Law, München, Sellier European Law Publishers, 2012, 234-238 en E. 

RAMAEKERS, European Union Property Law. From Fragments to a System, Antwerpen, Intersentia, 2013, 

78-81. 
1027  Artikel 57, 1e lid VWEU: “In de zin van de Verdragen worden als diensten beschouwd de dienstverrichtingen 

welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden, voor zover de bepalingen, betreffende het vrije verkeer van 

goederen, kapitaal en personen op deze dienstverrichtingen niet van toepassing zijn.” 
1028  D. EDWARD en R. LANE, Edward and Lane on European Union Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, 439 

en K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, European Union Law, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, 203-204. 
1029  Cf. E. RAMAEKERS, European Union Property Law. From Fragments to a System, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 90-91. 
1030  B. AKKERMANS, "De invloed van het Europese recht op het Nederlandse goederenrecht", WPNR 2013, onder 

4; C. BARNARD, The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms, Oxford, Oxford University Press, 2013, 

19, 236, 592 en E. RAMAEKERS, European Union Property Law. From Fragments to a System, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, 76, 97.  
1031  Zie e.g. HvJ 10 februari 2009, Commissie v. Italië, C-110/05, nr. 58-59. Zie specifiek voor het vrij verkeer 

van kapitaal HvJ 4 juni 2002, Commissie v. Portugal, C-367/98, nr. 45, 49 (hierover C. BARNARD, The 

Substantive Law of the EU. The Four Freedoms, Oxford, Oxford University Press, 2013, 592-593). 



 

331 

 

het minder van belang welke vrijheid in casu precies van toepassing is, omdat aan eenzelfde 

criterium zal worden getoetst.  

649. Laten we de ‘market-access’ test toepassen op nationale voorschriften die de toegang 

tot het grondregister voorbehouden voor documenten opgesteld door de eigen autoriteiten, zoals 

het Franse artikel 710-1 CC. Men kan aannemen dat dergelijke regels een belemmering vormen 

voor de toegang tot de nationale markt, in de zin dat personen die beschikken over een 

buitenlands document dat alle noodzakelijke informatie voor registratie bevat, toch opnieuw 

een afzonderlijke binnenlandse autoriteit moeten vatten om een gelijkaardig nationaal 

document op te stellen. Het Hof van Justitie zal moeten oordelen in welke mate deze maatregel 

objectief gerechtvaardigd en proportioneel is. Het is moeilijk om in abstracto stelling in te 

nemen over dit vraagstuk, aangezien veel zal afhangen van de concrete 

rechtvaardigingsgronden waarop de nationale overheid zich in casu zal beroepen. Vermoedelijk 

spelen onder meer het streven naar de juistheid en volledigheid van de nationale registers hier 

een rol. De registratie van de Europese erfrechtverklaring vormt evenwel geen probleem in het 

licht van de volledigheid van het register, aangezien het de nationale registerautoriteiten 

uitdrukkelijk is toegestaan om de voorlegging van aanvullende informatie te vereisen 

(overweging 18 en supra nr. 611 e.v.). Derhalve is het goed mogelijk dat nationale voorschriften 

die enkel documenten opgesteld door de eigen autoriteiten toelaten tot registratie, bij toepassing 

van het ‘market-access’ criterium een inbreuk uitmaken op het vrij verkeer. 

3. Effet utile Erfrechtverordening 

650. Artikel 4, 3e lid VEU legt het beginsel van loyale samenwerking tussen de Unie en de 

lidstaten vast. In het bijzonder dienen de lidstaten zich te onthouden van alle maatregelen die 

de verwezenlijkingen van de doelstellingen van de Unie in het gevaar kunnen brengen. Hieruit 

heeft het Hof van Justitie de ‘effet utile’-doctrine afgeleid, die inhoudt dat lidstaten de nationale 

voorschriften die verhinderen dat het Europees recht zijn volle werking sorteert, buiten 

toepassing moeten laten.1032 Het Hof van Justitie gebruikt de leer van het ‘effet utile’ ook als 

een interpretatiemethode, in de zin dat Unierechtelijke voorschriften zo moeten worden 

                                                 
1032  Zie HvJ 9 maart 1978, Simmenthal, 106/77, nr. 22, 24 (evenwel zonder uitdrukkelijke verwijzing naar het 

toenmalige artikel 5 EEG-verdrag, de voorloper van het huidige artikel 4, 3e lid VWEU) en HvJ 19 juni 1990, 

Factortame e.a., C-213/89, nr. 19-20 (wel met verwijzing naar artikel 5 EEG-verdrag). K. LENAERTS en P. 

VAN NUFFEL, European Union Law, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, 154. 
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geïnterpreteerd dat zij hun volle werking sorteren.1033 Met betrekking tot de concrete 

vormgeving van deze interpretatiemethode, onderscheidt de rechtsleer twee sporen in de 

rechtspraak van het Hof van Justitie.1034 In sommige arresten lijkt het Hof een enge invulling 

aan het ‘effet utile’-beginsel te geven, zodat het volstaat dat de desbetreffende 

Europeesrechtelijke regel tenminste enig effect zou hebben.1035 Uit andere arresten blijkt dan 

weer een ruime invulling van het ‘effet utile’, die zou impliceren dat aan een Unierechtelijk 

voorschrift het grootst mogelijk effect moet worden gegeven.1036 

651. Men kan zich afvragen of de ‘effet utile’-leer ook invloed heeft op de interpretatie van 

artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening, in de zin dat deze bepaling zo moet worden 

geïnterpreteerd dat zij haar volle werking sorteert. Zelfs indien men de enge invulling van het 

‘effet utile’ onderschrijft, zou dit impliceren dat het voorbehoud voor artikel 1, 2e lid, onder k) 

en l) alvast niet mag resulteren in een volledige uitholling van artikel 69, 5e lid. Dit zou pleiten 

voor een gematigde invulling van het voorbehoud voor artikel 1, 2e lid, onder l), zoals die 

hierboven wordt voorgesteld (cf. supra nr. 525). 

652. In dit verband rijst voorafgaandelijk een essentiële vraag: kan het ‘effet utile’-beginsel 

nog een rol spelen indien het desbetreffende Europese voorschrift zelf een voorbehoud maakt 

voor de toepassing van het nationale recht? Kan worden verdedigd dat artikel 69, 5e lid op grond 

van de ‘effet utile’-leer volle werking moet hebben, waneer de Europese wetgever deze werking 

zelf reeds beperkt door een voorbehoud voor het nationale recht? 

653. Het Hof van Justitie werd reeds met een soortgelijke vraag geconfronteerd. In het arrest 

Schulte moest het Hof zich uitspreken over de toepassing van Richtlijn 85/577/EG betreffende 

                                                 
1033  Zie M. POTACS en C. MAYER, "Effet Utile as a Method of Interpretation" in L. TICHÝ, M. POTACS en T. 

DUMBROVSKÝ (eds.), Effet utile, Praag, Charles University, 2014, 24-27. 
1034  M. POTACS en C. MAYER, "Effet Utile as a Method of Interpretation" in L. TICHÝ, M. POTACS en T. 

DUMBROVSKÝ (eds.), Effet utile, Praag, Charles University, 2014, 25, 27. 
1035  E.g. HvJ 9 september 1999, Commissie v. Duitsland, C-102/97, nr. 43: “De stelling van de Duitse regering 

[…] komt erop neer, dat aan die bepaling elke nuttige werking wordt ontnomen, aangezien de verplichting 

van de lidstaten zich zou beperken tot de handhaving van de status-quo, zodat die bepaling geen echte 

verplichting bevat.” 
1036  E.g. HvJ 9 maart 1978, Simmenthal, 106/77, nr. 22: “dat derhalve met de vereisten welke in die eigen aard 

van het gemeenschapsrecht besloten liggen onverenigbaar is elke bepaling van een nationale rechtsorde of 

enige wetgevende, bestuurlijke of rechterlijke praktijk die ertoe zou leiden de uitwerking van het 

gemeenschapsrecht te verminderen doordat aan de inzake de toepassing van dit recht bevoegde rechter de 

macht wordt ontzegd aanstonds bij deze toepassing al het nodige te doen voor de terzijdestelling van de 

nationale wettelijke bepalingen die eventueel in de weg staan aan de volle werking van de 

gemeenschapsregels;”. 
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de bescherming van de consument bij overeenkomsten gesloten buiten de verkoopruimte.1037 

Deze richtlijn kent de consument onder meer het recht toe om overeenkomsten gesloten buiten 

de verkoopruimte binnen een bepaalde termijn op te zeggen.1038 Krachtens artikel 7 van de 

richtlijn worden de juridische gevolgen van een dergelijke opzegging geregeld door het 

nationaal recht.1039 Het Hof oordeelde in het arrest Schulte het volgende: “Het staat aldus 

weliswaar aan de lidstaten om de rechtsgevolgen van de opzegging te regelen, doch deze 

bevoegdheid moet worden uitgeoefend onder eerbiediging van het gemeenschapsrecht, en meer 

in het bijzonder moeten de voorschriften van de richtlijn in het licht van haar doelstelling 

worden uitgelegd en op zodanige wijze dat haar nuttige werking is verzekerd. De lidstaten 

moeten ter uitvoering van de uit een richtlijn voortvloeiende verplichtingen alle maatregelen 

treffen die nodig zijn om de volle werking van die richtlijn overeenkomstig het ermee beoogde 

doel te verzekeren”.1040 Het arrest Schulte impliceert derhalve dat, hoewel een bepaalde materie 

uitdrukkelijk is overgelaten aan de bevoegdheid van de lidstaten, de lidstaten deze bevoegdheid 

toch moeten uitoefenen conform de doelstellingen van de richtlijn, en dit op grond van het ‘effet 

utile’ van de richtlijn.1041 

654. Bijgevolg kan uit het arrest Schulte worden afgeleid dat een uitdrukkelijk voorbehoud 

voor het nationaal recht de toepassing van de ‘effet utile’-leer niet uitschakelt. Naar analogie 

kan men verder argumenteren dat artikel 69, 5e lid via de verwijzing naar artikel 1, 2e lid, onder 

l) weliswaar de inschrijving van rechten in de nationale registers overlaat aan de lidstaten, maar 

dat deze bevoegdheid moet worden ingevuld in lijn met de doelstellingen van de 

Erfrechtverordening, zodat de verordening haar volle werking zou kunnen sorteren (‘effet 

utile’). De doelstelling van de invoering van de Europese erfrechtverklaring is vervat in 

overweging 67, namelijk de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen 

vereenvoudigen en versnellen. De reden waarom de Europese erfrechtverklaring gevolgen op 

                                                 
1037  Zie over het arrest Schulte en het ‘effet utile’ B. AKKERMANS, "De invloed van het Europese recht op het 

Nederlandse goederenrecht", WPNR 2013, onder 3. 
1038  Artikel 5 Richtlijn van de Raad nr. 85/577/EEG van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de 

consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, Pb. L. 31 december 1985, afl. 372, 31 

(hierna Richtlijn 85/577/EEG). 
1039  Artikel 7 Richtlijn 85/577/EEG: “Indien de consument zijn recht van afstand uitoefent, worden de juridische 

gevolgen van de afstand volgens het nationale recht geregeld, met name voor wat betreft de terugbetaling 

van betalingen voor goederen of dienstverrichtingen en de restitutie van ontvangen goederen.” 
1040  HvJ 25 oktober 2005, Schulte en Schulte v. Deutsche Bausparkasse Badenia AG, C-350/03, nr. 69. 
1041  In dezelfde zin B. AKKERMANS, "De invloed van het Europese recht op het Nederlandse goederenrecht", 

WPNR 2013, onder 3. 
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het vlak van registerpubliciteit heeft, kadert binnen deze doelstelling: om veelvouden van akten 

te voorkomen (zie overweging 18). Hoger werd hieruit reeds het criterium van de functionele 

equivalentie afgeleid (supra nr. 604-606). In die zin lijkt de toepassing van de ‘effet utile’-

doctrine de hierboven verdedigde stelling te bevestigen, namelijk dat de draagwijdte van artikel 

1, 2e lid, onder l) en artikel 69, 5e lid Erfrechtverordening wordt bepaald door het criterium van 

de functionele equivalentie: de nationale voorschriften inzake onroerende publiciteit mogen de 

registratie van de Europese erfrechtverklaring niet reeds a priori uitsluiten, maar enkel voor 

zoverre de erfrechtverklaring geen functioneel equivalent vormt van het in dit verband 

gebruikte nationale erfrechtcertificaat.  
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DEEL III: VERHOUDING TUSSEN DE 

ERFRECHTCERTIFICATEN 

HOOFDSTUK I. KRACHTLIJNEN 

655. Dit hoofdstuk zet de krachtlijnen uiteen die de verhouding tussen de verschillende 

erfrechtcertificaten beheersen. De focus ligt in de eerste plaats op de verhouding tussen de 

Europese erfrechtverklaring en de nationale erfrechtcertificaten, maar ook de onderlinge 

verhouding tussen meerdere Europese erfrechtverklaringen, respectievelijk meerdere nationale 

erfrechtcertificaten maakt deel uit van de analyse. Er worden drie krachtlijnen onderscheiden: 

het optioneel karakter van de Europese erfrechtverklaring en de correlatie met de co-existentie 

van erfrechtcertificaten; de gelding van het erfrechtcertificaat in een andere lidstaat; en de 

gelding van het erfrechtcertificaat in de lidstaat van afgifte. 

AFDELING I. OPTIONALITEIT EN CO-EXISTENTIE 

§1. Principe 

656. Overeenkomstig artikel 62, 2e lid Erfrechtverordening is het gebruik van de Europese 

erfrechtverklaring niet verplicht. Artikel 62, 3e lid voegt hieraan toe dat de erfrechtverklaring 

niet in de plaats komt van de documenten die in de lidstaten voor soortgelijke doeleinden 

worden gebruikt. De Europese erfrechtverklaring is aldus een optioneel instrument: indien een 

rechthebbende in een internationale nalatenschap zich in een andere lidstaat wenst te beroepen 

op zijn hoedanigheid, rechten of bevoegdheden, kan hij kiezen om hetzij een Europese 

erfrechtverklaring aan te vragen, hetzij een nationaal erfrechtcertificaat. Overweging 69 

verduidelijkt het optioneel karakter van de erfrechtverklaring: “Het gebruik van de 

erfrechtverklaring mag niet verplicht worden gesteld. Dit betekent dat wie een 

erfrechtverklaring mag aanvragen, hiertoe niet verplicht is, maar vrijelijk gebruik kan maken 

van de andere instrumenten die hem op grond van deze verordening ter beschikking staan 

(beslissingen, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen). Een persoon of autoriteit die een 

in een andere lidstaat afgegeven erfrechtverklaring voorgelegd krijgt, kan evenwel niet vragen 

dat in plaats daarvan een beslissing, authentieke akte of gerechtelijke schikking wordt 

verstrekt.”  



 

336 

 

657. Het optioneel karakter van de Europese erfrechtverklaring strekt tot waarborging van 

het subsidiariteitsbeginsel.1042 Het gevolg hiervan is een co-existentie van erfrechtcertificaten: 

onder het regime van de Erfrechtverordening zullen de Europese erfrechtverklaring en de 

nationale erfrechtcertificaten naast elkaar bestaan.1043 

§2. Optionele instrumenten binnen het Europees privaatrecht 

658. De techniek van het optioneel instrument is niet nieuw binnen het Europees recht.1044 

Voorafgaand aan de invoering van de Europese erfrechtverklaring werd deze techniek onder 

andere reeds beproefd in het Europees procesrecht (vb. de Europese procedure voor geringe 

vorderingen1045), intellectueel eigendomsrecht (vb. het Gemeenschapsmerk1046) en het 

vennootschapsrecht (vb. de Societas Europeae1047).  

659. Ook binnen het Europees privaatrecht kent het optioneel instrument precedenten. Een 

eerste voorbeeld is het Duits-Frans Verdrag van 4 februari 2010, waarin wordt voorzien in een 

gemeenschappelijk optioneel huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen met 

deelneming in de aanwinsten, gebaseerd op de Franse ‘participation aux acquêts’ en de Duitse 

‘Zugewinngemeinschaft’.1048 Hoewel het een bilateraal verdrag en geen Europese regelgeving 

betreft, is het Duits-Frans Verdrag vermeldenswaardig omdat het tot op heden het enige andere 

optioneel instrument op het vlak van het familiaal vermogensrecht uitmaakt. Bovendien bepaalt 

artikel 21 Duits-Frans Verdrag uitdrukkelijk dat alle lidstaten van de Europese Unie zich bij het 

                                                 
1042  Zie overweging 67 in fine: “Ten einde het subsidiariteitsbeginsel te eerbiedigen, mag de erfrechtverklaring 

niet in de plaats treden van interne documenten met gelijkaardige strekking in de lidstaten.”  
1043  Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 714 en A. DUTTA, "Art. 62 EuErbVO", Münchener 

Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 9 e.v. 
1044  Zie uitgebreid B. FAUVARQUE-COSSON en M. BEHAR-TOUCHAIS, Implementation of optional instruments 

within European civil law, PE 462.425, 2012, www.europarl.europa.eu/studies, 397 p. en H. FLEISCHER, 

"Optionales europäisches Privatrecht ('28. Modell')", RabelsZ. 2012, 235-252. Zie verder ook J. 

KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das 

Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 750.  
1045  Ingevoerd door de Verordening van het Europees Parlement en de Raad nr. 861/2007, 11 juli 2007 tot 

vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen, Pb. L. 31 juli 2007, afl. 199, 1. 
1046  Ingevoerd door de Verordening van de Raad nr. 40/94, 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, 

Pb. L. 14 januari 1994, afl. 11, 1. 
1047  Ingevoerd door de Verordening van de Raad nr. 2157/2001, 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de 

Europese vennootschap (SE), Pb. L. 10 november 2001, afl. 294, 1. 
1048  Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über den Güterstand 

der Wahl-Zugewinngemeinschaft / Accord entre la République fédérale d’Allemagne et la République 

Française instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts, Bundesgesetzblatt 2012, 

deel II nr. 7, 22 maart 2012. 
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Verdrag kunnen aansluiten, waardoor het potentieel een veel omvattender optioneel regime kan 

instellen.1049  

660. Het tweede voorbeeld betreft een van de meest controversiële projecten binnen het 

Europees privaatrecht, dat tevens als referentie geldt voor optionele instrumenten: het Voorstel 

tot invoering van een gemeenschappelijk Europees kooprecht, meestal geciteerd in zijn Engelse 

vorm als Common European Sales Law of kortweg CESL.1050 Dit ambitieuze project ambieerde 

initieel om een optioneel Europees koopregime voor grensoverschrijdende transacties in te 

stellen, maar werd na sterke kritiek vooreerst beperkt tot online transacties, om dan begin 2015 

te worden ingetrokken door de Commissie.1051 De Commissie motiveerde de intrekking van de 

CESL met een plan om een gewijzigd Voorstel te ontwikkelen dat het potentieel van e-handel 

in de digitale interne markt volledig zou kunnen benutten. Inderdaad stelde de Commissie op 9 

december 2015 twee voorstellen voor een richtlijn op vlak van online transacties voor.1052 Het 

grootste verschil met de CESL is dat er deze keer geen sprake is van een optioneel kooprecht, 

maar wel van een harmonisatie van de nationale regels inzake e-commerce. Desondanks heeft 

de CESL de laatste jaren het debat over optioneel Europees privaatrecht beheerst.1053 

                                                 
1049  Voor België is van een eventuele toetreding sprake geweest in het kader van de niet gerealiseerde hervorming 

van het huwelijksvermogensrecht in opdracht van de toenmalige minister A. TURTELBOOM. Men stelde voor 

om de tekst van het Verdrag die betrekking heeft op het optioneel huwelijksvermogensstelsel van verrekening 

van aanwinsten over te nemen in het Belgische recht, en dit onafhankelijk van een eventuele 

toetredingsprocedure. Zie A. TURTELBOOM en H. CASMAN, "Geïntegreerde tekst van het voorontwerp van 

wet tot hervorming van diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht", TEP 2014, 250. 
1050  Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad nr. COM(2011) 635 def., 11 oktober 

2011 betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht. Zie over de CESL als optioneel Europees 

privaatrecht M. FORNASIER, "»28.« versus »2. Regime« – Kollisionsrechtliche Aspekte eines optionalen 

europäischen Vertragsrechts", RabelsZ. 2012, 401-442; J.-J. KUIPERS, "The Legal Basis for a European 

Optional Instrument", ERPL 2011, 545-564; J. RUTGERS, "An optional instrument on contract law: is there a 

competence to adopt one?" in E. POILLOT en I. RUEDA (eds.), The Boundaries of European Private Law, 

Brussel, Larcier, 2012, 37-45 en H. SCHULTE-NÖLKE, "The way forward in European consumer contract law: 

optional instrument instead of further deconstruction of national private laws" in C. TWIGG-FLESNER (ed.), 

The Cambridge Companion to European Union Private Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 

131-146. 
1051  Nr. 60 Bijlage bij de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's nr. COM(2014) 910 final, 16 december 2014 

inzake het Werkprogramma van de Commissie 2015 - Een nieuwe start.  
1052  Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council nr. COM(2015) 634 final, 9 December 

2015 on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content en Proposal for a directive of 

the European Parliament and of the Council nr. COM(2015) 635 final, 9 December 2015 on certain aspects 

concerning contracts for the online and other distance sales of goods (voorlopig nog niet beschikbaar in het 

Nederlands). 
1053  Zie bij voorbeeld M. FORNASIER, "»28.« versus »2. Regime« – Kollisionsrechtliche Aspekte eines optionalen 

europäischen Vertragsrechts", RabelsZ. 2012, 401-442; J.-J. KUIPERS, "The Legal Basis for a European 
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AFDELING II. GELDING IN EEN ANDERE LIDSTAAT 

§1. Nationale erfrechtcertificaten 

661. Voorafgaandelijk aan de invoering van de Erfrechtverordening verschilde de gelding 

van nationale erfrechtcertificaten in een andere lidstaat van land tot land. Iedere lidstaat besliste 

afzonderlijk in welke mate men gevolg wou geven aan buitenlandse erfrechtcertificaten binnen 

de context van de eigen lidstaat. De Erfrechtverordening voerde ook op dit vlak een wijziging 

in, door de circulatie van beslissingen en authentieke akten in de lidstaten te harmoniseren. 

Voor zover een nationaal erfrechtcertificaat derhalve kwalificeert als een beslissing of 

authentieke akte in de zin van de Erfrechtverordening, zal deze in het buitenland circuleren 

overeenkomstig Hoofstuk IV (beslissingen) of V (authentieke akten) Erfrechtverordening.1054 

Hieronder wordt vooreerst voor de referentiecertificaten onderzocht of zij kwalificeren als een 

beslissing of een authentieke akte dan wel een onderhandse akte, en vervolgens toegelicht 

krachtens welke principes zij zullen circuleren in het buitenland. 

662. De grant of representation uit Engeland en Wales wordt reeds bij voorbaat uitgesloten 

van deze kwalificatie-oefening. Volgens artikel 3, 1e lid, onder g) en i) komen immers enkel 

documenten afgegeven in een lidstaat in aanmerking voor een kwalificatie als beslissing, 

respectievelijk authentieke akte in de zin van de Erfrechtverordening.1055 Aangezien het 

Verenigd Koninkrijk niet deelneemt aan de Erfrechtverordening en aldus geen lidstaat in de zin 

van de Erfrechtverordening is (supra nr. 20), geldt de grant of representation hier niet als een 

                                                 
Optional Instrument", ERPL 2011, 545-564; J. RUTGERS, "An optional instrument on contract law: is there a 

competence to adopt one?" in E. POILLOT en I. RUEDA (eds.), The Boundaries of European Private Law, 

Brussel, Larcier, 2012, 37-45 en H. SCHULTE-NÖLKE, "The way forward in European consumer contract law: 

optional instrument instead of further deconstruction of national private laws" in C. TWIGG-FLESNER (ed.), 

The Cambridge Companion to European Union Private Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 

131-146. 
1054  Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 713-714 en B. REINHARTZ, "Certificat successoral 

européen" in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY en B. REINHARTZ 

(eds.), Commentaire du règlement européen sur les successions, Parijs, Dalloz, 2015, 219. Contra F. WALL, 

"Richtet sich die internationale Zuständigkeit zur Erbscheinserteilung künftig ausschließlich nach Artt. 4 ff 

EU-ErbVO?", ZErb 2015, 13, die verdedigt dat de Erfrechtverordening geen regeling inzake de circulatie 

van nationale erfrechtcertificaten bevat, waardoor de uitwerking van een buitenlands nationaal 

erfrechtcertificaat in een andere lidstaat afhangt van het nationaal recht van die lidstaat.  
1055  Artikel 3, 1e lid, onder g) definieert een beslissing als “een door een gerecht van een lidstaat inzake 

erfopvolging gegeven beslissing, ongeacht de daaraan gegeven benaming, alsmede de beslissing betreffende 

de vaststelling door de griffier van het bedrag van de proceskosten”; artikel 3, 1e lid, onder i) omschrijft een 

authentieke akte als “een document inzake erfopvolging dat in een lidstaat formeel als authentieke akte is 

verleden of geregistreerd […]”. 
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beslissing of een authentieke akte en kan deze derhalve ook niet circuleren overeenkomstig de 

voorschriften van Hoofdstuk IV en V Erfrechtverordening. De gelding van de grant of 

representation in een andere lidstaat wordt dus bepaald door iedere lidstaat afzonderlijk. 

A. Kwalificatie juridische aard referentiecertificaten 

1. Beslissingen 

a. Concept 

663. Het concept ‘beslissing’ kent reeds sinds het Verdrag van Brussel van 1968 een eigen, 

unierechtelijke invulling.1056 De definitie van het Verdrag van Brussel werd later hernomen in 

diverse internationaal privaatrechtelijke verordeningen, zoals de Brussel Ibis-Verordening,1057 

de Onderhoudsverordening1058 en ook de Erfrechtverordening. Een ‘beslissing’, zoals 

gedefinieerd in artikel 3, 1e lid, onder g) Erfrechtverordening, is “een door een gerecht van een 

lidstaat inzake erfopvolging gegeven beslissing, ongeacht de daaraan gegeven benaming, 

alsmede beslissing betreffende de vaststelling door de griffier van het bedrag der 

proceskosten.” 

664. Met betrekking tot een ‘beslissing’ in de zin van het Verdrag van Brussel en de Brussel 

I-Verordening, specifieerde de rechtsleer dat deze zowel contentieus (‘décision contentieuse’) 

als niet-contentieus (‘décision gracieuse’) van aard kan zijn.1059 Contentieuze beslissingen 

waarbij de rechter effectief een geschil tussen de partijen beslecht, zijn in dit verband niet 

pertinent. Het concept ‘beslissing’ wordt hier immers enkel onderzocht om de juridische aard 

                                                 
1056  Artikel 25 Verdrag van Brussel nr. 72/454/EEG, 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid 

en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Pb. L. 31 december 1972, afl. 299, 

32. 
1057  Sinds de hervorming van de Brussel I-Verordening tot Brussel Ibis is de definitie van ‘beslissing’ terug te 

vinden in artikel 2, onder a), waar deze vroeger vervat was in artikel 32. Zie artikel 2, onder a) Verordening 

van het Europees Parlement en de Raad nr. 1215/2012, 22 december 2000 betreffende de rechterlijke 

bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Pb. L. 

20 december 2012, afl. 351, 1. 
1058  Artikel 2 Verordening van de Raad nr. 4/2009, 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het 

toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied 

van onderhoudsverplichtingen, Pb. L. 10 januari 2009, afl. 7, 1. 
1059  Voor het Verdrag van Brussel, zie P. GOTHOT en D. HOLLEAUX, La convention de Bruxelles du 27.9.1968. 

Compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE, Parijs, Jupiter, 1985, 138. Voor de Brussel I-

Verordening, zie H. GAUDEMET-TALLON, Compétence et exécution des jugements en Europe, Parijs, 

L.G.D.J., 2002, 298-299 en P. WAUTELET, "Article 32" in U. MAGNUS en P. MANKOWSKI (eds.), Brussels I 

Regulation, in European Commentaries on Private International Law, München, Sellier European Law 

Publishers, 2012, 635. 
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van de nationale referentiecertificaten te kunnen bepalen, en een nationaal erfrechtcertificaat is 

per definitie niet-contentieus (supra nr. 58). Derhalve worden enkel de décisions gracieuses 

verder meegenomen. Er kunnen twee soorten van décisions gracieuses worden 

onderscheiden.1060 Enerzijds zijn er les actes purements réceptifs, waarbij de rechter slechts 

vorm geeft aan een wilsuitdrukking van een partij. Tot deze categorie behoren met name de 

authentieke akten waarbij de rechter optreedt als vaststellende openbaar ambtenaar. In de 

internationaal privaatrechtelijke verordeningen wordt de tenuitvoerlegging en erkenning van 

dergelijke akten dan ook geregeld door de bepalingen inzake authentieke akten en gerechtelijke 

schikkingen1061, en niet door de bepalingen inzake de beslissingen.1062 Anderzijds zijn er de 

eigenlijke décisions gracieuses, waarin de rechter weliswaar geen geschil beslecht, maar toch 

een eigen oordeel velt. In tegenstelling tot les actes purements réceptifs, maken deze décisions 

gracieuses sensu stricto wel ‘beslissingen’ uit in de zin van het Verdrag van Brussel en de 

Brussel I-Verordening, en per analogie tevens in de zin van de Erfrechtverordening.1063 In het 

arrest Solo Kleinmotoren GmbH v. Emilio Boch preciseerde het Hof van Justitie dat het voor de 

kwalificatie van een niet-contentieuze rechterlijke uitspraak als ‘beslissing’ doorslaggevend is 

dat de rechter zijn eigen wil uitdrukt en in functie hiervan een oordeel velt, en niet louter de wil 

                                                 
1060  Ontleend aan H. MOTULSKY, "Les actes de juridiction gracieuse en droit international prive", Travaux du 

Comité français de droit international privé 1948-1952, 17, die stelt dat “les activités qui rentrent dans les 

différents domaines réservés à la jurisprudence gracieuse semblent toutes faire partie de l’une des deux 

catégories suivantes: elles sont, ou réceptives, ou volitives. Le magistrat fait figure, ou de témoin, ou 

d’organe de décision.” 
1061  In het arrest Solo Kleinmotoren GmbH v. Emilio Boch moest het Hof van Justitie zich reeds uitspreken over 

de toepassing van het regime van het Verdrag van Brussel op gerechtelijke schikkingen. Het Hof oordeelde 

dat een gerechtelijke schikking geen ‘beslissing’ is in de zin van het Verdrag van Brussel, aangezien “een 

handeling slechts als een ‘beslissing’ in de zin van het Executieverdrag kan worden aangemerkt wanneer zij 

uitgaat van een rechterlijke instantie van een Verdragsluitende Staat die op eigen gezag de geschilpunten 

tussen partijen beslecht. Een schikking voldoet evenwel niet aan die voorwaarde, zelfs niet wanneer zij voor 

een rechter van een Verdragsluitende Staat tot stand is gekomen en een geding beëindigt. Gerechtelijke 

schikkingen hebben immers in wezen een contractueel karakter, in die zin, dat de inhoud ervan in de eerste 

plaats van de wil van partijen afhangt […].” Zie HvJ 2 juni 1994, Solo Kleinmotoren GmbH v. Emilio Boch, 

C-414/92, nr. 17-18. Cf. H. GAUDEMET-TALLON, Compétence et exécution des jugements en Europe, Parijs, 

L.G.D.J., 2002, 298-299. Zie over de afgrenzing van het concept ‘beslissing’ verder B. HESS, Europäisches 

Zivilprozessrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2010, 333-334. 
1062  Zij worden bijvoorbeeld geregeld door de artikelen 57-58 Brussel I-Verordening, artikel 48 

Onderhoudsverordening en de artikelen 59-61 Erfrechtverordening. 
1063  Cf. B. DUTOIT, Guide pratique de la compétence des tribunaux et de l'exécution des jugements en Europe. 

Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, le Règlement 'Bruxelles I', Brussel, Bruylant, 2007, 71; H. 

GAUDEMET-TALLON, Compétence et exécution des jugements en Europe, Parijs, L.G.D.J., 2002, 298-299 en 

P. GOTHOT en D. HOLLEAUX, La convention de Bruxelles du 27.9.1968. Compétence judiciaire et effets des 

jugements dans la CEE, Parijs, Jupiter, 1985, 138. 
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van de eiser of partijen overneemt.1064 Bijgevolg duiden ‘beslissingen’ hier enkel op de 

décisions gracieuses sensu stricto.  

665. Ondanks bovenstaande precisering blijft de definitie van een ‘beslissing’ in de zin van 

het internationaal privaatrechtelijke verordeningen relatief vaag. Ook in artikel 3, 1e lid, onder 

g) Erfrechtverordening wordt het eigenlijke begrip ‘beslissing’ in feite niet gedefinieerd; men 

beperkt zich tot een herneming van de term zelf (‘een beslissing is een door een gerecht van 

een lidstaat inzake erfopvolging gegeven beslissing’), zonder dieper in te gaan op de distinctieve 

kenmerken of constitutieve bestanddelen ervan.  

666. De rechtspraak zorgt in dit verband voor de nodige uitdieping. In zijn conclusie bij het 

arrest Gothaer vat Advocaat-Generaal BOT de rechtspraak van het Hof van Justitie over de 

interpretatie van het begrip ‘beslissing’ in de zin van artikel 32 Brussel I-Verordening1065 samen 

in drie criteria: “Het eerste is een organiek criterium. De bewuste handeling moet uitgaan van 

een rechterlijke instantie, dat wil zeggen van een orgaan dat onafhankelijk van andere organen 

van de staat en onpartijdig heeft gehandeld. Dit criterium vloeit voort uit de bewoordingen van 

artikel 32 van verordening nr. 44/2001 en is herhaalde malen in de rechtspraak van het Hof 

aangehaald. Het tweede criterium, dat onlosmakelijk verbonden is met het eerste, is 

procedureel van aard. Volgens dit criterium moeten tijdens de procedure die aan het nemen 

van de beslissing voorafging, de rechten van de verdediging zijn geëerbiedigd. […] Het derde 

is een materieel criterium. De beslissing wordt gekenmerkt door de uitoefening van een 

beoordelingsbevoegdheid door de rechterlijke instantie waar zij van uitgaat. Dit criterium 

betekent dat er een onderscheid wordt gemaakt al naargelang de instantie een beslissende rol 

speelt of enkel een passievere functie vervult, die bijvoorbeeld bestaat in het kennisnemen van 

de wil van partijen in het geding.”1066 Aangezien de Brussel I-Verordening nagenoeg dezelfde 

                                                 
1064  HvJ 2 juni 1994, Solo Kleinmotoren GmbH v. Emilio Boch, C-414/92, nr. 17-18. Cf. P. WAUTELET, "Article 

32" in U. MAGNUS en P. MANKOWSKI (eds.), Brussels I Regulation, in European Commentaries on Private 

International Law, München, Sellier European Law Publishers, 2012, 635. 
1065  De definitie van ‘beslissing’ is na de hervorming van Brussel I opgenomen in artikel 2, onder a), en niet meer 

in artikel 32. Zie voetnoot 1057. 
1066  Concl. AG Y. BOT van 6 september 2012 bij HvJ 15 november 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung AG 

et al v. Samskip GmbH, C-456/11, nr. 36-38. Zie G. VAN CALSTER, European Private International Law, 

Oxford, Hart, 2013, 118. 
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definitie voor ‘beslissing’ hanteert als de Erfrechtverordening, kan men aannemen dat de 

Gothaer-criteria ook in dit verband indicatief zijn. 

667. Het eerste criterium is een organiek criterium: een beslissing wordt afgegeven door een 

‘rechterlijke instantie’, die bepaalde voorwaarden vervult op vlak van onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid. Toegespitst op de Erfrechtverordening, heeft de term ‘rechterlijke instantie’ 

een te enge draagwijdte, aangezien een ‘gerecht’ in de zin van artikel 3, 2e lid 

Erfrechtverordening soms ook een buitengerechtelijke autoriteit kan zijn (infra nr. 673). Ook 

binnen de context van de Brussel I-Verordening moet de term ‘rechterlijke instantie’ niet als 

een beperking worden aanzien tegenover het ‘gerecht’ uit artikel 32 Brussel I, aangezien de 

anderstalige versies van de conclusie van de Advocaat-Generaal bij het arrest Gothaer wel 

gebruik maken van dezelfde term als in artikel 32.1067 Een ‘rechterlijke instantie’ in de zin van 

de Gothaer-criteria stemt derhalve overeen met een ‘gerecht’ in de zin van artikel 32 Brussel I-

Verordening. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor beslissingen onder het regime van de 

Erfrechtverordening. 

668. Het tweede (procedureel) criterium vereist dat de beslissing, vooraleer in een andere 

staat om de erkenning en tenuitvoerlegging ervan wordt verzocht, in de staat van herkomst op 

diverse wijzen het onderwerp is geweest of kon zijn van een procedure op tegenspraak. Deze 

voorwaarde werd in de rechtspraak van het Hof reeds verscheidene malen geformuleerd.1068 

Het is opmerkelijk dat het Hof van Justitie het respect voor de rechten van de verdediging heeft 

geïncorporeerd in de definitie zelf van een ‘beslissing’.1069  

669. Het derde (materieel) criterium impliceert dat het gerecht een effectieve 

beoordelingsbevoegdheid moet uitoefenen. Dit criterium doelt op wat hierboven reeds werd 

uiteengezet in het kader van de niet-contentieuze beslissingen (supra nr. 664): men maakt een 

onderscheid naargelang de instantie een beslissende rol speelt of enkel een passievere functie 

                                                 
1067  Frans: ‘juridiction’; Engels: ‘court or tribunal’; Duits: ‘Gericht’. 
1068  HvJ 21 mei 1980, Denilauler v. Couchet Frères, 125/79, nr. 13; HvJ 14 oktober 2004, Mærsk Olie & Gas 

A/S v. Firma M. de Haan en W. de Boer, C-39/02, nr. 50; HvJ 2 april 2009, Gambazzi v. DaimlerChrysler 

Canada Inc. en CIBC Mellon Trust Company, C-394/07, nr. 23. Zie ook Concl. AG Y. BOT van 6 september 

2012 bij HvJ 15 november 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung AG et al v. Samskip GmbH, C-456/11, 

nr. 37. 
1069  G. VAN CALSTER, European Private International Law, Oxford, Hart, 2013, 117 en ook G. VAN CALSTER, 

"Kerpow! The United Kingdom Courts, West Tankers, and the Arbitration ‘Exception’ in the Brussels I 

Regulation", ERPL 2013, 218-219. 
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vervult, die bijvoorbeeld bestaat in het kennisnemen van de wil van partijen in het geding. In 

een arrest van 24 mei 2011 verklaart het Hof dat onder een beslissings- of 

beoordelingsbevoegdheid moet worden verstaan “de bevoegdheid om aan een partij tegen haar 

wil een beslissing op te leggen”.1070  

b. Referentiecertificaten 

670. Het determineren van de juridische aard van referentiecertificaten is niet eenvoudig. In 

een contentieuze context is het duidelijk dat de uitspraak die de rechter over een geschil velt, 

kwalificeert als een ‘beslissing’. Binnen een niet-contentieuze context vervaagt daarentegen de 

scheidingslijn tussen beslissingen en authentieke akten en wordt het onderscheid vaak een 

kwestie van nuances. Desalniettemin is het onderscheid in het licht van de Erfrechtverordening 

belangrijk, aangezien een kwalificatie als ‘beslissing’ dan wel als ‘authentieke akte’ in de zin 

van de Erfrechtverordening toegang geeft tot een ander juridisch regime (Hoofdstuk IV dan wel 

Hoofdstuk V).  

671. Mijns inziens kunnen twee elementen als leidraad fungeren bij de afbakening van het 

begrip ‘beslissing’ tegenover het begrip ‘authentieke akte’ in de zin van de Erfrechtverordening: 

enerzijds de criteria die Advocaat-Generaal BOT in zijn conclusie bij het arrest Gothaer afleidt 

uit de rechtspraak van het Hof van Justitie (supra nr. 666), en anderzijds de kwalificatie die het 

nationale recht zelf aan een bepaald instrument geeft. Aangezien een Europese authentieke akte 

niet bestaat, zijn op Europees niveau definities opgesteld voor concepten die het materieel 

Europees recht zelf amper kent. De definities van ‘beslissing’ en ‘authentieke akte’ in de IPR-

verordeningen zijn derhalve noodzakelijkerwijze gestoeld op de common core van de 

desbetreffende concepten uit de nationale rechtsstelsels, waardoor de reeds bestaande nationale 

concepten in Europese termen worden geherdefinieerd. In die zin trachten de IPR-

verordeningen door het gebruik van deze concepten slechts de juridische nationaalrechtelijke 

realiteit te vatten en te reguleren in een internationale context. Bijgevolg vormt de kwalificatie 

van een bepaald instrument als ‘beslissing’ of ‘authentieke akte’ volgens het nationaal recht 

tevens een indicatie voor de kwalificatie op Europees vlak.  

                                                 
1070  HvJ 24 mei 2011, Commissie v. Oostenrijk, C-53/08, nr. 54. 
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672. De analyse van welke nationale referentiecertificaten kwalificeren als een ‘beslissing’ 

in de zin van de Erfrechtverordening, verloopt volgens de structuur van de drie criteria uit de 

conclusie bij het arrest Gothaer. 

i. Organiek criterium 

673. Het organiek criterium vereist dat een beslissing wordt afgeleverd door een gerecht met 

waarborgen op het gebied van onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Artikel 3, 2e lid 

Erfrechtverordening hanteert een brede definitie van het begrip ‘gerecht’: “Voor de toepassing 

van deze verordening wordt onder het begrip „gerecht” verstaan: elke gerechtelijke autoriteit 

en alle andere autoriteiten en juridische beroepsbeoefenaren met bevoegdheid in een 

erfrechtzaak, die rechterlijke functies vervullen of handelen krachtens volmacht van, of onder 

toezicht van, een gerechtelijke autoriteit, voor zover dergelijke autoriteiten en juridische 

beroepsbeoefenaren waarborgen bieden wat betreft onpartijdigheid en het horen van partijen, 

en voor zover hun beslissingen overeenkomstig het recht van de lidstaat waar zij gevestigd zijn: 

a) vatbaar zijn voor een rechtsmiddel ten overstaan van een gerechtelijke autoriteit of voor 

toetsing door een zodanige autoriteit, en b) dezelfde rechtskracht en dezelfde werking hebben 

als een beslissing van een gerechtelijke autoriteit over dezelfde aangelegenheid.” De vereisten 

inzake onpartijdigheid en onafhankelijkheid uit de Gothaer-criteria worden in de 

Erfrechtverordening derhalve reeds geïncorporeerd in de definitie van ‘gerecht’. 

674. Het staat alvast buiten kijf dat rechters gelden als ‘gerechten’ in de zin van de 

Erfrechtverordening. Artikel 3, 2e lid bepaalt immers dat elke gerechtelijke autoriteit onder het 

begrip ‘gerecht’ valt. Alle nationale erfrechtcertificaten die worden afgegeven door een rechter, 

voldoen derhalve aan het organiek criterium. Dit is met name het geval voor het 

Einantwortungsbeschluss uit Oostenrijk en het Erbschein uit Duitsland (supra nr. 157).  

675. De kwalificatie als ‘gerecht’ is moeilijker met betrekking tot de nationale 

erfrechtcertificaten die worden afgegeven door de notaris, wat in veel lidstaten het geval is. 

Artikel 3, 2e lid geeft een brede invulling aan het begrip ‘gerecht’: niet enkel rechters, maar ook 

alle andere autoriteiten en juridische beroepsbeoefenaren kunnen onder bepaalde voorwaarden 

optreden als ‘gerecht’. Overweging 20 preciseert dat ook notarissen kunnen vallen onder de 

definitie van ‘gerecht’ in artikel 3, 2e lid: “Voor de toepassing van deze verordening dient 

derhalve aan de term „gerecht” een brede betekenis te worden gegeven om niet alleen 
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gerechten in de werkelijke betekenis van het woord te dekken maar ook notarissen en griffies 

in sommige lidstaten, die in bepaalde erfrechtzaken net zoals gerechten gerechtelijke taken 

uitvoeren, en ook notarissen en juridische beroepsbeoefenaren in sommige lidstaten, die in 

bepaalde erfkwesties gerechtelijke taken vervullen krachtens een door een gerecht gegeven 

volmacht. Alle gerechten, zoals in deze verordening gedefinieerd, dienen aan de in deze 

verordening vastgelegde bevoegdheidsregels gebonden te zijn. Daarentegen dient de term 

„gerecht” geen betrekking te hebben op de niet-gerechtelijke autoriteiten van een lidstaat, die 

krachtens het nationale recht bevoegd zijn om erfrechtzaken te behandelen, zoals notarissen in 

de meeste lidstaten, wanneer zij, zoals meestal het geval is, geen gerechtelijke taken vervullen.”  

676. Er wordt derhalve een onderscheid ingesteld naargelang de opdracht die de notaris 

uitvoert.1071 De notarissen die rechterlijke functies vervullen of handelen krachtens een 

gerechtelijke volmacht kwalificeren als ‘gerecht’ in de zin van de Erfrechtverordening, voor 

zover zij voldoen aan de waarborgen gesteld in artikel 3, 2e lid. Tijdens de besprekingen in het 

Europees Parlement werd ter voorbeeld verwezen naar een notaris die in sommige rechtsstelsels 

optreedt als rechter-plaatsvervanger of die door het gerecht wordt benoemd om de nalatenschap 

te verdelen.1072 Daarnaast kunnen ook notarissen die in sommige rechtsstelsels verklaringen tot 

aanvaarding of verwerping van de nalatenschap ontvangen, vallen onder deze definitie van 

‘gerecht’.1073 In de meeste gevallen vervullen notarissen evenwel geen gerechtelijke taken.1074 

De afgifte van nationale erfrechtcertificaten behoort tot die laatste categorie. De notarissen 

                                                 
1071  E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De Erfrechtverordening" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), 

Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 119.  
1072  Amendement 9, Amendementen 1-124 op het Ontwerpverslag van de Commissie juridische zaken van het 

Europees Parlement nr. PE 464.765, 13 mei 2011 over 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, 8. Zie uitgebreid over de notaris-vereffenaar naar Belgisch 

recht E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De Erfrechtverordening" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), 

Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 119-120. 
1073  Zo communiceerde de Belgische regering aan de Commissie dat Belgische notarissen in het kader van artikel 

13 Erfrechtverordening gelden als ‘gerecht’ in de zin van de Erfrechtverordening. Artikel 13 voorziet in een 

bijkomende bevoegdheidsgrond voor het ontvangen van verklaringen inzake de aanvaarding of verwerping 

van de nalatenschap, een legaat of een voorbehouden erfdeel. Wanneer het toepasselijke recht vereist dat een 

verklaring tot aanvaarding, aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerping van de 

nalatenschap voor een gerecht gebeurt, mag een erfgenaam die verklaring volgens artikel 13 ook afleggen 

voor de gerechten van de lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, op voorwaarde dat volgens het 

recht van die lidstaat een dergelijke verklaring voor een gerecht mag worden afgelegd. Zie uitgebreid E. 

GOOSSENS, "De Europese Erfrechtverordening: krachtlijnen en knelpunten", RW 2015-16, 564, 566. 
1074  Zie voor een uitgebreide analyse van de kwalificatie van het Latijns notariaat als ‘gerecht’ in de zin van de 

Erfrechtverordening A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du 

Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 161-164. 
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vervullen in dit verband immers noch een rechterlijke functie, noch handelen zij krachtens 

gerechtelijke volmacht of onder rechterlijk toezicht. Een notaris die instaat voor de afgifte van 

een nationaal erfrechtcertificaat geldt derhalve niet als ‘gerecht’ in de zin van de 

Erfrechtverordening.1075 Bijgevolg komen enkel nationale erfrechtcertificaten die worden 

afgegeven door een rechter in aanmerking voor een kwalificatie als ‘beslissing’. Derhalve 

worden alleen het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss en het Duitse Erbschein verder 

meegenomen in de analyse. De Franse acte de notoriété en de Belgische akte en het attest van 

erfopvolging worden niet afgegeven door een rechter en zijn om die reden al uitgesloten van de 

kwalificatie als ‘beslissing’. 

ii. Procedureel criterium 

677. Wat het procedureel criterium betreft, bieden zowel de procedure tot afgifte van het 

Einantwortungsbeschluss als van het Erbschein waarborgen voor de rechten van de verdediging 

en de mogelijkheid tot tegenspraak (supra nr. 193-194). 

iii. Materieel criterium 

678. De moeilijkheid inzake de kwalificatie als beslissing, dan wel authentieke akte bevindt 

zich voornamelijk op niveau van het materieel criterium. Het Duitse Erbschein illustreert de 

subtiele grens tussen ‘beslissing’ en ‘authentieke akte’ bij nationale erfrechtcertificaten 

treffend. Voor de afgifte van het Erbschein stelt de rechter van rechtswege een aantal 

onderzoeksdaden om de aangevoerde gegevens te verifiëren (supra nr. 194), wat lijkt te wijzen 

op een beoordelingsbevoegdheid in de zin van de criteria van Advocaat-Generaal BOT, hoewel 

het onzeker is of de beoordelingsbevoegdheid in dit geval ver genoeg reikt voor de vervulling 

van het materieel criterium.  

679. Desalniettemin wordt het Erbschein naar Duits recht beschouwd als een authentieke 

akte (‘öffentliche Urkunde’) in de zin van § 417 ZPO1076 en niet als een rechterlijke 

                                                 
1075  Cf. voor de Franse acte de notoriété C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches 

Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 220. 
1076  Het Duitse recht onderscheidt drie soorten van authentieke akten op basis van hun inhoud: 1) authentieke 

akten in de zin van § 415 ZPO, die overeenkomsten, verklaringen of rechtshandelingen van bepaalde 

personen bevatten; 2) authentieke akten in de zin van § 417 ZPO, die een bevel, beschikking of uitspraak 

(‘Anordnung, Verfügung oder Entscheidung’) van een publieke autoriteit (‘Behörde’ – overeenkomstig de 

terminologie van § 415 ZPO is de notaris geen Behörde maar wel een Urkundsperson, en dit in tegenstelling 

tot de rechter, die wel een Behörde uitmaakt, zie H. PRÜTTING en M. GEHRLEIN, ZPO Kommentar, Keulen, 
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beslissing.1077 De rechter handelt hier in zijn hoedanigheid van ambtenaar van de willige 

rechtsmacht (freiwillige Gerichtsbarkeit).1078 Het lijkt dan ook vreemd om een Erbschein in een 

internationale context een hogere rechtswaarde toe te kennen dan in het nationaal recht het 

geval is. Om deze redenen wordt een Erbschein hier als een authentieke akte en niet als een 

beslissing in de zin van de Erfrechtverordening beschouwd.1079  

680. Voor het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss is het eenvoudiger om de juridische 

aard te bepalen. Aangezien het Einantwortungsbeschluss het sluitstuk vormt van een 

gerechtelijke procedure waarbij de rechter de nalatenschap overdraagt aan de rechthebbenden 

en hierbij over zijn volle bevoegdheden beschikt (supra nr. 102) en aangezien deze ook naar 

Oostenrijks recht de juridische aard van een beslissing aanneemt, kwalificeert het 

Einantwortungsbeschluss als beslissing in de zin van de Erfrechtverordening.1080 

2. Authentieke akten 

a. Concept 

i. Definitie 

681. In tegenstelling tot het concept ‘beslissing’, dat reeds vroeg een eigen, unierechtelijke 

invulling kende, omschrijven de eerste internationaal privaatrechtelijke verdragen en 

                                                 
Luchterhand, 2012, 1205, nr. 2); en ten slotte 3) authentieke akten in de zin van § 418 ZPO, die handelen 

over (andere) feiten. Zie COUNCIL OF THE NOTARIATS OF THE EUROPEAN UNION, Comparative Study on 

Authentic Instruments, Study for the European Parliament No IP/C/JURI/IC/2008-019, 2008, 8. 
1077  J. MAYER, "§ 2353", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 6. 
1078  Zie hierover J. DE VOS, De notariële verklaring van erfrecht, Arnhem, Gouda Quint, 1975, 136-139. 
1079  Zo ook S. HERZOG, "Die EU-Erbrechtsverordnung", ErbR 2013, 11; J. SCHMIDT, "Der Erbnachweis in 

Deutschland ab 2015: Erbschein vs. Europäisches Nachlasszeugnis", ZEV 2014, 394-395 en F. WALL, 

"Richtet sich die internationale Zuständigkeit zur Erbscheinserteilung künftig ausschließlich nach Artt. 4 ff 

EU-ErbVO?", ZErb 2015, 11, 13. Contra A. DUTTA, "Art. 3 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, 

München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 13, die een Erbschein in het kader van de Erfrechtverordening als een 

beslissing kwalificeert. Open bij R. GEIMER, "'Annahme' ausländischer öffentlicher Urkunden in Erbsachen 

gemäß Art. 59 EuErbVO" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, 

München, C.H. Beck, 2014, 148.  
1080  Contra J. FOYER, "Reconnaissance, acceptation et exécution des jugements étrangers, des actes authentiques 

et des transactions judiciaires" in G. KHAIRALLAH en M. REVILLARD (eds.), Droit européen des successions 

internationales: le règlement du 4 juillet 2012, Parijs, Defrénois, 2013, 151, die de ‘akte’ die de 

Einantwortung afsluit, kwalificeert als een authentieke akte, maar nog uit lijkt te gaan van de 

Einantwortungsurkunde van vóór de wetgevende hervormingen van 2005 (zie supra voetnoot 109), en niet 

van het huidige Einantwortungsbeschluss. 
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verordeningen het concept ‘authentieke akte’ niet.1081 Voor de concrete invulling van het begrip 

‘authentieke akte’ werd dan ook een beroep gedaan op het Europees Hof van Justitie.  

682. In het arrest Unibank A/S v. Flemming G. Christensen uit 1999 gaf het Hof van Justitie 

het concept ‘authentieke akte’ een eigen, unierechtelijke definitie. In casu moest het Hof 

oordelen of een schuldbekentenis, ondertekend door de schuldenaar en een getuige, die naar 

Deens recht vatbaar was voor dwangexecutie, een authentieke akte was in de zin van het 

Verdrag van Brussel. Twistpunt was vooral of een kwalificatie als authentieke akte de 

voorafgaandelijke tussenkomst van een openbaar ambtenaar veronderstelde. Het Hof 

beantwoordde die vraag bevestigend en verklaarde dat een naar het recht van de staat van 

herkomst uitvoerbare schuldbekentenis waarvan de echtheid niet door een overheidsorgaan of 

een andere daartoe bevoegde autoriteit van deze staat is vastgesteld, geen authentieke akte 

uitmaakt in de zin van het Verdrag van Brussel.1082 Ter staving verwees het Hof naar het rapport 

Jenard-Möller, dat stelt dat een akte aan drie voorwaarden moet voldoen om als authentieke 

akte te worden beschouwd: de authenticiteit van de akte moet door een overheidsorgaan zijn 

vastgesteld; deze authenticiteit moet op de inhoud slaan en bijvoorbeeld niet alleen op de 

handtekening; de akte moet uit zichzelf executoriaal zijn in de staat waar zij is opgesteld.1083 

683. In 2004 werd de Unibank-definitie van de authentieke akte voor de eerste maal1084 

expliciet in een Europese wettekst hernomen in artikel 4, 3e lid, onder a) van de Verordening 

                                                 
1081  Het Verdrag van Brussel (artikel 50 e.v.), de oude Brussel I-Verordening (artikel 57 e.v.) en de Brussel IIbis-

Verordening (artikel 46) voorzien weliswaar in een regeling voor authentieke akten, maar het begrip zelf 

wordt in de tekst niet gedefinieerd. De hervormde Brussel Ibis-Verordening bevat thans wel een definitie van 

‘authentieke akte’ in artikel 2, onder c).  
1082  HvJ 17 juni 1999, Unibank A/S v. Flemming G. Christensen, C-260/97, nr. 21. 
1083  Jenard-Möller rapport, Pb. C. 28 juli 1990, afl. 189, 57. Hoewel dit voorbereidend rapport handelt over het 

Verdrag van Lugano van 16 september 1988 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging 

van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb. L. 25 november 1988, afl. 319, 9) en niet over het 

Verdrag van Brussel, zijn beide verdragen zo gelijkaardig dat algemeen wordt aanvaard dat de uitlegging van 

‘authentieke akte’ in dit rapport ook voor het Verdrag van Brussel geldt. Het Verdrag van Lugano werd 

immers naar het model van het Verdrag van Brussel, dat enkel de lidstaten van de Europese Gemeenschap 

bond, gesloten tussen de toenmalige lidstaten van de Europese Gemeenschap en van de Europese 

Vrijhandelsassociatie. In die zin bestempelt overweging 5 van de Brussel I-Verordening het Verdrag van 

Lugano dan ook als ‘nevenverdrag’ van het Verdrag van Brussel. Het Verdrag van Lugano wordt tevens het 

‘Parallelverdrag’ genoemd. Zie ook HvJ 17 juni 1999, Unibank A/S v. Flemming G. Christensen, C-260/97, 

nr. 20. 
1084  Evenwel werd het begrip ‘authentieke akte’ in de Brussel I-Verordening daarvoor reeds geïnterpreteerd in 

het licht van de Unibank-definitie. Cf. o.a. T. RAUSCHER, Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht 

(EuZPR/EuIPR): Brüssel I-VO, LugÜbk 2007, München, Sellier European Law Publishers, 2011, 882 en P. 

VAN HOESTENBERGHE, "Authenticiteit - De hoeksteen van het notariaat. Lezing voor de Leerstoel Gommaar 

Van Oosterwijck 2011", T. Not. 2011, 304. 



 

349 

 

tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen.1085 Ook 

artikel 3, 1e lid, onder i) Erfrechtverordening hanteert een nagenoeg identieke definitie van de 

authentieke akte: “een document inzake erfopvolging dat in een lidstaat formeel als authentieke 

akte is verleden of geregistreerd en waarvan de formele geldigheid: i) betrekking heeft op de 

ondertekening en de inhoud van de akte, en ii) is vastgesteld door een overheidsinstantie of 

door een andere daartoe door de lidstaat van herkomst gemachtigde instantie.”1086 De 

Unibank-invulling van de authentieke akte is intussen ook in de Europese praktijk algemeen 

aanvaard.1087 

ii. Prevalentie van de authentieke akte binnen de Europese Unie 

684. De authentieke akte is nauw verweven met continentaal-Europese rechtsstelsels. In veel 

van deze rechtsstelsels maakt de authentieke akte een van de hoekstenen van het nationaal 

bewijsrecht uit.1088 Daarentegen kennen met name Engeland en Wales een dergelijk instrument 

niet.1089 Dit onderscheid hangt samen met de verschillendes opvattingen over de organisatie 

van de rechtspleging. Engeland en Wales hanteren een systeem van zuiver contentieuze 

rechtspleging: de staat komt enkel tussen bij de beslechting van reeds gerezen geschillen (ex 

post controle). Continentaal-Europese stelsels maken echter gebruik van een tweeledig 

                                                 
1085  Verordening van het Europees parlement en de Raad nr. 805/2004, 21 april 2004 tot invoering van een 

Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen, Pb. L. 30 april 2004, afl. 143, 15. 
1086  Opvallend is dat het derde luik van de Jenard-Möller-omschrijving, namelijk dat de akte uit zichzelf 

executoriaal moet zijn in de staat waar zij is opgesteld, ontbreekt. Er dient echter verwezen te worden naar 

STORME, die in het kader van de Brussel I-Verordening het volgende schreef over de Jenard-Möller-invulling 

van de authentieke akte: “Die laatste voorwaarde zou betekenen dat een akte die als authentiek wordt 

bevonden in de zin van artikel 57 EEX-Vo, automatisch de eigenschap heeft dat ze uitvoerbaar is in het land 

van herkomst. Artikel 57, 1, EEX-Vo formuleert nochtans de uitvoerbaarheid in het land van herkomst als 

een voorwaarde om een verklaring van uitvoerbaarheid te verwerven, niet om het karakter van authentieke 

akte te verwerven. Het vereiste vermeld onder punt 3 lijkt overeenkomstig de tekst van de Verordening dan 

ook niet te mogen worden begrepen als een eigenschap die een akte noodzakelijk moet hebben om authentiek 

te zijn. Centraal staan dan ook de eerste twee voorwaarden.” H. STORME, "Commentaar bij art. 57 en 58 

EEX-Verordening" in P. DEPUYDT, B. ALLEMEERSCH, D. LINDEMANS en S. RAES (eds.), Gerechtelijk recht. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2004, 5.  
1087  B. HESS, T. PFEIFFER en P. SCHLOSSER, The Brussels I Regulation 44/2001. Application and Enforcement in 

the EU, München, Verlag C. H. Beck, 2008, 162. Ook de Europese notarissen scharen zich bij monde van de 

Council of the Notariats of the European Union achter de Unibank-definitie van de authentieke akte. Zie 

COUNCIL OF THE NOTARIATS OF THE EUROPEAN UNION, Resolution - Authentic Instrument, 7 oktober 2010, 

www.cnue.eu, 2. 
1088  Zie vb. België: Artikel 1317 Burgerlijk Wetboek (BW); Duitsland: § 415 Zivilprozessordnung (ZPO); 

Frankrijk: Artikel 1317 Code Civil (CC); Oostenrijk: § 292 Zivilprozessordnung (OZPO); Nederland: Artikel 

156 Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). 
1089  COUNCIL OF THE NOTARIATS OF THE EUROPEAN UNION, Comparative Study on Authentic Instruments, Study 

for the European Parliament No IP/C/JURI/IC/2008-019, 2008, 12 e.v. Nuancerend: J. DE VOS, De notariële 

verklaring van erfrecht, Arnhem, Gouda Quint, 1975, 98-99. 
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systeem: naast contentieuze rechtspleging kennen deze landen ook preventieve rechtspleging, 

waarbij de overheid reeds optreedt vooraleer er een geschil is (a priori controle).1090 Bij die 

preventieve rechtspleging speelt de authentieke akte een belangrijke rol. 

b. Referentiecertificaten1091 

685. Het Duitse Erbschein werd hoger reeds als een authentieke akte in de zin van de 

Erfrechtverordening gekwalificeerd (supra nr. 679). Inderdaad voldoet het Erbschein aan de 

voorwaarden gesteld in artikel 3, 1e lid, onder i) Erfrechtverordening: het Erbschein wordt in 

Duitsland formeel als een authentieke akte conform § 417 ZPO verleden, de formele geldigheid 

heeft betrekking op de ondertekening en de inhoud, en het wordt afgeleverd door het 

Nachlassgericht (supra nr. 157). 

686. Verder rijst de vraag naar de juridische aard van de acte de notoriété uit Frankrijk en de 

akte van erfopvolging uit België. Zowel de acte de notoriété als de akte van erfopvolging zijn 

authentieke akten in de zin van de Franse1092, respectievelijk Belgische1093 rechtsorde. Ook aan 

de voorwaarden van artikel 3, 1e lid, onder i) Erfrechtverordening is voldaan. Ten eerste worden 

beide akten verleden door een openbaar ambtenaar, meer bepaald door een notaris (artikel 730-

1 CC en artikel 1240bis BW; supra nr. 158-159). Ten tweede heeft de authenticiteit bij de acte 

de notoriété en bij de akte van erfopvolging zowel betrekking op de ondertekening als op de 

inhoud van de akte, al geldt dit wat betreft de inhoud alleen voor het ambtelijk gedeelte (cf. 

supra nr. 202). 

687. Het Belgische attest van erfopvolging is een ander verhaal. Overeenkomstig artikel 

1240bis BW kan het attest van erfopvolging in beginsel naar keuze van de aanvrager worden 

afgeleverd door hetzij de ontvanger van het successiekantoor bevoegd voor de inlevering van 

                                                 
1090  COUNCIL OF THE NOTARIATS OF THE EUROPEAN UNION, Comparative Study on Authentic Instruments, Study 

for the European Parliament No IP/C/JURI/IC/2008-019, 2008, iii, 3, 12. 
1091  BARNICH verdedigt dat de term ‘authentieke akte’ in de artikelen 59 en 60 enkel de zogenaamde ‘acte 

juridique’ omvat, namelijk een wilsverklaring die bedoeld is om rechtsgevolgen teweeg te brengen. In die 

optiek zouden nationale erfrechtcertificaten niet kunnen kwalificeren als authentieke akte in de zin van de 

Erfrechtverordening, omdat zij louter akte maken van de voorhanden zijnde erfopvolging (L. BARNICH, 

"Présentation du Règlement successoral européen" in A. NUYTS (ed.), Actualités en droit international privé, 

Brussel, Bruylant, 2013, 29). De stelling vindt echter geen steun in de definitie van ‘authentieke akte’ in 

artikel 3, 1e lid, onder i). 
1092  Zie L.-C. HENRY, "Le régime de l'acte de notoriété selon la jurisprudence récente", RTD civ. 1994, 38. 
1093  Zie G. VERSCHELDEN, "Bevrijdende betaling na overlijden: Commentaar bij de artikelen 1240bis en 1240ter 

BW", NFM 2010, 121. 
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de aangifte van nalatenschap van de overledene, hetzij de notaris. Enkel in de gevallen voorzien 

in artikel 1240bis, § 3 BW dient de aanvrager verplicht een beroep te doen op de notaris (supra 

nr. 159). Ook indien het attest van erfopvolging werd afgeleverd door de notaris, wordt het naar 

Belgisch recht evenwel beschouwd als een onderhands attest en niet als een authentieke akte.1094 

De bepalingen van het attest van erfopvolging zijn niet bekleed met authenticiteit. Bijgevolg 

komt het attest van erfopvolging niet in aanmerking voor een kwalificatie als authentieke akte 

in de zin van artikel 3, 1e lid, onder i) Erfrechtverordening, waardoor de circulatie ervan buiten 

het bestek van de Erfrechtverordening valt (infra nr. 717).   

B. Circulatie  

1. Beslissingen 

688. Hoofdstuk IV Erfrechtverordening regelt de erkenning, uitvoerbaarheid en 

tenuitvoerlegging van beslissingen. De Europese wetgever heeft dit regime gemodelleerd naar 

de beproefde regelingen inzake de circulatie van beslissingen in andere IPR-verordeningen.1095 

Het Voorstel voor een Erfrechtverordening bevatte voor verschillende aspecten zelfs een 

loutere verwijzing naar de toenmalige Brussel I-Verordening.1096 De finale tekst van de 

Erfrechtverordening herneemt grotendeels de bepalingen uit de Brussel I-Verordening, in plaats 

van zich te beperken tot een verwijzing. Aldus bevat de Erfrechtverordening op dit vlak weinig 

nieuwigheden, zodat het ook niet nodig is om alle regels in extenso toe te lichten.1097 Bij de 

doorgedreven toepassing van het Brussel I-regime op de circulatie van beslissingen krachtens 

de Erfrechtverordening kan men evenwel een aantal vraagtekens plaatsen. De hierna volgende 

analyse van de circulatie van beslissingen focust op deze knelpunten. 

                                                 
1094  G. VERSCHELDEN, "Bevrijdende betaling na overlijden: Commentaar bij de artikelen 1240bis en 1240ter 

BW", NFM 2010, 121. 
1095  Zie overweging 59: “Gelet op de algemene doelstelling van deze verordening, namelijk de wederzijdse 

erkenning van in de lidstaten gegeven beslissingen in erfrechtzaken, ongeacht of deze beslissingen in 

contentieuze of niet-contentieuze procedures zijn gewezen, moeten in deze verordening regels betreffende de 

erkenning, uitvoerbaarheid en tenuitvoerlegging van beslissingen worden vastgelegd die gelijkaardig zijn 

aan die welke de Unie reeds op het gebied van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken heeft 

vastgesteld.” 
1096  Bijvoorbeeld met betrekking tot de betwisting van de erkenning (zie artikel 29, 2e lid van het Voorstel) en de 

uitvoerbaarheid (zie artikel 33 van het Voorstel). 
1097  Zie ook J. FOYER, "Reconnaissance, acceptation et exécution des jugements étrangers, des actes authentiques 

et des transactions judiciaires" in G. KHAIRALLAH en M. REVILLARD (eds.), Droit européen des successions 

internationales: le règlement du 4 juillet 2012, Parijs, Defrénois, 2013, 141. Voor een uitgebreide bespreking 

van de Brussel I-Verordening, zie U. MAGNUS en P. MANKOWSKI (eds.), Brussels I Regulation, München, 

Sellier. European Law Publishers, 2012, 972 p. 
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a. Erkenning 

689. Het principe van de erkenning is ongecontesteerd. Artikel 39 schrijft voor dat een in een 

lidstaat gegeven beslissing in de overige lidstaten wordt erkend zonder dat daartoe een 

procedure vereist is. Dit impliceert tevens dat een autoriteit in geen geval de juistheid van een 

in een andere lidstaat gegeven beslissing mag onderzoeken (artikel 41). Problematischer zijn 

de weigeringsgronden voor de erkenning zoals vervat in artikel 40, dat een bijna woordelijke 

kopie vormt van artikel 34 uit de Brussel I-Verordening. Volgens artikel 40 wordt een beslissing 

niet erkend indien (a) de erkenning kennelijk strijdig is met de openbare orde; (b) het 

gedinginleidende stuk niet tijdig en op juiste wijze aan de verstekgevende verweerder is 

betekend; (c) de beslissing onverenigbaar is met een andere beslissing die in aangezochte 

lidstaat tussen de partijen in een geding is gegeven; of (d) onverenigbaar is met een beslissing 

in een andere lidstaat of een derde land tussen dezelfde partijen in een geding met hetzelfde 

onderwerp. Deze weigeringsgronden geven uitdrukking aan drie basisbeginselen op vlak van 

de erkenning: respect voor de openbare orde, voor de rechten van de verdediging, en voor het 

gezag van gewijsde.1098  

690. Het probleem is dat artikel 40 terminologisch en inhoudelijk uitgaat van de context van 

een geschil, terwijl ook niet-contentieuze beslissingen onder deze regeling vallen (supra nr. 

664).1099 Zo lijkt artikel 40, onder b) weinig aangepast aan de situatie waarin de aanvraag tot 

het opstellen van een nationaal erfrechtcertificaat dat de vorm van een beslissing aanneemt, 

weliswaar niet aan alle erfgenamen werd gecommuniceerd, maar de erfaanspraken van de 

erfgenamen wel op correcte wijze in het erfrechtcertificaat zijn opgenomen. Gelden alle 

erfgenamen hier als ‘verweerders’ in de zin van artikel 40, onder b)? En volstaat het feit dat 

niet alle erfgenamen zijn betrokken bij het opstellen van het erfrechtcertificaat voor een 

weigering van de erkenning, ondanks het feit dat hun concrete erfaanspraken wel juist zijn 

                                                 
1098  Cf. I. PRETELLI in A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du 

Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 584. 
1099  Zie uitgebreid A. DUTTA, "Vorbemerkung zu Art. 39 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, 

München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 2 en A. DUTTA, "Art. 40 EuErbVO", Münchener Kommentar zum 

BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 2 e.v. Zie ook R. FUCIK, "Anerkennung und Vollstreckung" in 

M. SCHAUER en E. SCHEUBA (eds.), Europäische Erbrechtsverordnung, Wenen, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchandlung, 2012, 61, 63; U. JANZEN, "Die EU-Erbrechtsverordnung", DNotZ 2012, 491, 

voetnoot 23 en T. RAUSCHER, Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht (EuZPR/EuIPR): Brüssel IIa-

VO, EG-UntVO, EG-ErbVO-E, HUntStProt 2007, München, Sellier European Law Publishers, 2010, 828-

829. 
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geattesteerd? De Erfrechtverordening biedt hierop geen antwoord. Nochtans was de Europese 

wetgever zich wel bewust van het onderscheid tussen beslissingen in de willige of in de strijdige 

rechtsmacht: overweging 59 acht het regime van erkenning en tenuitvoerlegging van toepassing 

“ongeacht of deze beslissingen in contentieuze of niet-contentieuze procedures zijn gewezen”. 

691.  De praktijk zal hier voor de nodige verfijning moeten zorgen. Misschien kan voor het 

hierboven geschetste knelpunt de nationale procedure tot afgifte van het erfrechtcertificaat tot 

leidraad dienen. Indien de nationale regels voorschrijven dat alle erfgenamen worden betrokken 

bij het opstellen van het erfrechtcertificaat, kan het niet contacteren van een erfgenaam leiden 

tot een weigering van de erkenning van het erfrechtcertificaat-beslissing in de zin van artikel 

40. Dit is onder meer het geval bij het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss (cf. supra nr. 100-

101). Indien de nationale voorschriften niet vereisen dat alle erfgenamen worden gecontacteerd, 

lijkt het te verregaand om op deze grond de erkenning van het erfrechtcertificaat-beslissing te 

weigeren in een andere lidstaat. Evenwel zou deze benadering wel impliceren dat de bevoegde 

autoriteit van de aangezochte lidstaat voor elke erfgenaam moet verifiëren of deze betrokken 

werd bij het opstellen van het erfrechtcertificaat, en in welke mate dit vereist werd door het 

nationale recht.  

b. Tenuitvoerlegging 

692. Ook op vlak van de tenuitvoerlegging van beslissingen rijzen een aantal vragen. In het 

bijzonder kan men zich afvragen waarom de verklaring van tenuitvoerlegging onder het regime 

van de Erfrechtverordening werd behouden, terwijl de algemene tendens in het Europees 

burgerlijk procesrecht net is om deze af te schaffen.1100 Onder meer de Onderhoudsverordening 

en de Brussel IIbis-Verordening (voor beslissingen inzake het omgangsrecht en de terugkeer 

van een kind) vereisen geen verklaring van tenuitvoerlegging meer en onderschrijven het 

principe van de onmiddellijke uitvoerbaarheid van beslissingen.1101 Deze keuze is des te 

                                                 
1100  Zie I. COUWENBERG, "Erkenning, exequatur en executie van vonnissen" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER 

(eds.), Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 141-142, 165 e.v. en 175 

e.v.; A. DUTTA, "Art. 43 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, 

nr. 9 en E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De aanvaarding en tenuitvoerlegging van authentieke akten en 

gerechtelijke schikkingen krachtens de Erfrechtverordening" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), 

Handboek Europees burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 204-205. 
1101  Artikel 17 en 48 Onderhoudsverordening en artikel 40 Brussel IIbis-verordening. Voor een overzicht, zie I. 

COUWENBERG, "Erkenning, exequatur en executie van vonnissen" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), 

Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 165-184.  
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opmerkelijker omdat de nieuwe Brussel Ibis-Verordening, die tegelijkertijd met de 

Erfrechtverordening werd onderhandeld, de verklaring van tenuitvoerlegging wel schrapt.1102 

Mogelijk wou de Europese wetgever om politieke redenen niet wachten met de publicatie van 

de Erfrechtverordening totdat de hervorming van Brussel Ibis was geland.1103 Bijgevolg zal een 

persoon die een beslissing inzake erfopvolging in een andere lidstaat ten uitvoer wil leggen, een 

verzoek moeten richten tot de bevoegde autoriteit in deze lidstaat om de beslissing uitvoerbaar 

te verklaren conform de artikelen 43-58 Erfrechtverordening, zoals onder het regime van de 

oudere verordeningen. De Europese wetgever heeft hiervoor in een standaardformulier 

voorzien.1104 Daarentegen zijn beslissingen krachtens de meeste recente verordeningen, zoals 

de hervormde Brussel Ibis-Verordening, onmiddellijk uitvoerbaar. De doctrine bestempelt het 

behoud van de verklaring van uitvoerbaarheid in de Erfrechtverordening terecht als 

achterhaald.1105 

693. Voorts kunnen beslissingen enkel uitvoerbaar worden verklaard in een andere lidstaat 

wanneer zij ook uitvoerbaar zijn in de lidstaat van afgifte (artikel 43).1106 Bij het 

referentiecertificaat van het type van de beslissingen, het Oostenrijkse 

Einantwortungsbeschluss, is dat wel degelijk het geval.1107  

                                                 
1102  Artikel 39 Brussel Ibis-verordening. 
1103  Vgl. R. FUCIK, "Anerkennung und Vollstreckung" in M. SCHAUER en E. SCHEUBA (eds.), Europäische 

Erbrechtsverordnung, Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchandlung, 2012, 62. De 

Erfrechtverordening is gepubliceerd op 4 juli 2012, de Brussel Ibis-Verordening op 12 december 2012. 
1104  Formulier I Uitvoeringsverordening van de Commissie nr. 1329/2014, 9 december 2014 tot vaststelling van 

de formulieren bedoeld in Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen 

en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede 

betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring, Pb. L. 16 december 2014, afl. 359, 30. 
1105  A. BOICHÉ, "Le règlement sur les successions - Reconnaissance et exécution des décisions de justice", JCP 

N 2013, art. 1084, nr. 3-5; P. CALLÉ, "L'acceptation et l'exécution des actes authentiques", JCP N 2013, art. 

1085, nr. 4; A. DUTTA, "Art. 43 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 

2015, nr. 9 en R. FUCIK, "Anerkennung und Vollstreckung" in M. SCHAUER en E. SCHEUBA (eds.), 

Europäische Erbrechtsverordnung, Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchandlung, 2012, 62. 
1106  Zie ook A. DUTTA, "Art. 43 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 

2015, nr. 2. 
1107  Cf. § 180 AußStrG en T. GORIANY, "Das neue Verlassenschaftsverfahren", NZ 2004, afl. 93 (onder B.2).  
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2. Authentieke akten1108 

694. De aanvaarding en tenuitvoerlegging van authentieke akten maakt het voorwerp uit van 

Hoofdstuk V Erfrechtverordening. De ‘aanvaarding’ van authentieke akten is een nieuw 

concept binnen het Europees burgerlijk procesrecht en wordt hieronder nader toegelicht. De 

tenuitvoerlegging verloopt volgens dezelfde principes als bij beslissingen. 

a. Aanvaarding 

i. Van erkenning naar aanvaarding 

695. De term ‘aanvaarding’ verschijnt pas in de finale versie van de Erfrechtverordening. Het 

Voorstel voor een Erfrechtverordening sprak in dit verband nog van de ‘erkenning’ van 

authentieke akten in een andere lidstaat, naar analogie met de terminologie voor 

beslissingen.1109 De rechtsleer uitte evenwel kritiek op het gebruik van de term erkenning voor 

de circulatie van authentieke akten, omdat beslissingen en authentieke akten fundamenteel 

anders zijn. Bij een beslissing onderzoekt en beslecht een gerecht een bepaald (twist)punt 

inhoudelijk. Een authentieke akte akteert veeleer dat de partijen een bepaalde verklaring hebben 

afgelegd. Dit geldt ook voor nationale erfrechtcertificaten zoals het Duitse Erbschein, de Franse 

acte de notoriété en de Belgische akte van erfopvolging, zij het dat de autoriteit van afgifte hier 

ook zelf bepaalde opzoekingen doet (supra nr. 194-196). In tegenstelling tot bij beslissingen, 

strekt de bewijskracht van een authentieke akte zich in de regel niet uit tot de inhoudelijke 

juistheid van de geattesteerde gegevens. Het is daarom inderdaad problematisch om aan 

authentieke akten eenzelfde internationale gelding toe te kennen als aan beslissingen.1110  

                                                 
1108  Dit deel is gebaseerd op E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De aanvaarding en tenuitvoerlegging van 

authentieke akten en gerechtelijke schikkingen krachtens de Erfrechtverordening" in B. ALLEMEERSCH en T. 

KRUGER (eds.), Handboek Europees burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 195-206. 
1109  Zie het toenmalige artikel 34 Voorstel voor een Erfrechtverordening: “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.” 
1110  Zie hierover M. BUSCHBAUM en M. KOHLER, "Vereinheitlichung des Erbkollisionsrechts in Europa (II)", 

GPR 2010, 164-165; P. CALLÉ, "L'acceptation et l'exécution des actes authentiques", JCP N 2013, art. 1085, 

nr. 2, 5 e.v. (zie evenwel nr. 17); J. FITCHEN, "Authentic Instruments and European Private International Law 

in Civil and Commercial Matters: Is Now the Time to Break New Ground?", J. Priv. Int. L. 2011, 83-84 

(evenwel buiten de context van de Erfrechtverordening, maar de redenering is dezelfde); J. FITCHEN, 

"'Recognition', Acceptance and Enforcement of Authentic Instruments in the Succession Regulation", J. Priv. 

Int. L. 2012, 325, 334 e.v.; C. KOHLER en M. BUSCHBAUM, "La "reconnaissance" des actes authentiques 

prévue pour les successions transfrontalières. Réflexions critiques sur une approache douteuse entamée dans 

l'harmonisation des règles de conflits de lois", RCDIP 2010, 647-650; C. KOHLER en M. BUSCHBAUM, "Die 
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696. Dat was echter ook niet de bedoeling van de Europese wetgever. Men wou wel degelijk 

de beslissingen en authentieke akten aan een afzonderlijk regime onderwerpen, en aldus de term 

erkenning een dubbele betekenis geven, naargelang het zou gaan om de circulatie van 

beslissingen dan wel van authentieke akten.1111 Overweging 26 van het Voorstel voor een 

Erfrechtverordening schrijft dat “authentieke akten […], wat de erkenning ervan betreft, echter 

niet met gerechtelijke beslissingen [kunnen] 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.” Aangezien de ‘erkenning’ van 

authentieke akten een andere inhoud zou kennen dan de erkenning van beslissingen, is het 

inderdaad beter dat men in de definitieve Erfrechtverordening ook een andere term heeft 

gebruikt: de aanvaarding van authentieke akten.1112  

ii. Concept ‘aanvaarding’ 

697. Artikel 59, 1e lid omschrijft de aanvaarding als volgt: “Een in een lidstaat verleden 

authentieke akte heeft in een andere lidstaat dezelfde bewijskracht als in de lidstaat van 

herkomst, of althans de daarmee meest vergelijkbare bewijskracht, op voorwaarde dat dit niet 

kennelijk strijdig is met de openbare orde van die andere lidstaat.” De kern van de aanvaarding 

                                                 
'Anerkennung' öffentlicher Urkunden? Kritische Gedanken über einen zweifelhaften Ansatz in der EU-

Kollisionsrechtsvereinheitlichung", IPRax 2010, 315-316; MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND 

INTERNATIONAL PRIVATE LAW, "Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of 

decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of 

Succession", RabelsZ. 2010, 696-671; C. NOURISSAT, P. CALLE, P. PASQUALIS en P. WAUTELET, "Pour la 

reconnaissance des actes authentiques au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice", PA 2012, afl. 

68, 6 e.v. (onder titel II. A) en J. REMDE, "Die Europäische Erbrechtsverordnung nach dem Vorschlag der 

Kommission vom 14. Oktober 2009", RNotZ 2012, 84. 
1111  Zie ook J. FITCHEN, "'Recognition', Acceptance and Enforcement of Authentic Instruments in the Succession 

Regulation", J. Priv. Int. L. 2012, 334. 
1112  Noteer evenwel dat andere IPR-verordeningen wel de term erkenning gebruiken in het kader van authentieke 

akten. Artikel 46 Brussel IIbis-verordening en artikel 48, 1e lid Onderhoudsverordening behandelen de 

erkenning en tenuitvoerlegging van authentieke akten. Hier sluit de term ‘erkenning’ echter zeer nauw aan 

bij de ‘tenuitvoerlegging’. Men gebruikt de term binnen een specifieke beleidscontext (zie uitgebreid J. 

FITCHEN, "Authentic Instruments and European Private International Law in Civil and Commercial Matters: 

Is Now the Time to Break New Ground?", J. Priv. Int. L. 2011, 336-343), waardoor men hier aan ‘erkenning’ 

geen afzonderlijke draagwijdte toedicht. Cf. M. BUSCHBAUM, "Die künftige Erbrechtsverordnung. 

Wegbereiter für den acquis im europäischen Kollisionsrecht" in R.M. BECKMANN, H.-P. MANSEL en A. 

MATUSCHE-BECKMANN (eds.), Weitsicht in Versicherung und Wirtschaft. Gedächtnisschrift für Ulrich 

Hübner, Heidelberg, C.F. Müller, 2012, 601. Zie ook E. GOOSSENS en A.-L. VERBEKE, "De Europese 

Erfrechtverordening" in G. VAN CALSTER (ed.), Themis Internationaal Privaatrecht, 76, Brugge, die Keure, 

2012, 134, voetnoot 66. 
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is dus de internationale gelding van de bewijswaarde van de authentieke akte, die in andere 

lidstaten dezelfde of de meest vergelijkbare bewijskracht zal hebben als in de lidstaat van 

herkomst. Indien het recht van de lidstaat waarin de aanvaarding van een buitenlandse 

authentieke akte wordt gezocht, zelf geen authentieke akten kent of hieraan heel andere 

rechtsgevolgen toekent, kan het nodig zijn om een beroep te doen op het mechanisme van de 

meest vergelijkbare bewijskracht. Op deze manier zal de ontvangende lidstaat toch gedeeltelijk 

zijn eigen recht toepassen om te bepalen welke rechtsgevolgen het best aansluiten bij de 

buitenlandse authentieke akte.1113 Volgens overweging 61 moet bij de vaststelling van de 

bewijskracht of de meest vergelijkbare bewijskracht van een authentieke akte worden gelet op 

de aard en de reikwijdte van haar bewijskracht in de lidstaat van herkomst.  

698. In essentie impliceert deze ‘aanvaarding’ dat het loutere feit dat de authentieke akte door 

een buitenlandse autoriteit is opgesteld, geen reden mag vormen om geen uitwerking aan de 

akte te verlenen. Derhalve moet bijvoorbeeld een authentiek testament opgesteld door een 

Italiaanse notaris principieel ook aanleiding kunnen geven tot een vereffening-verdeling in 

België.1114 Hetzelfde geldt voor een buitenlands authentiek erfrechtcertificaat. Een apostille of 

andere vorm van legalisatie is hiervoor niet nodig (zie artikel 74).1115 

699. Desondanks blijft de concrete inhoud van het begrip ‘aanvaarding’ relatief vaag. In het 

bijzonder is het onduidelijk welke elementen de bewijskracht van authentieke akten in de zin 

van artikel 59, 1e lid precies omvat. Cruciaal is daarbij de vraag of de bewijskracht van de akte 

zich kan uitstrekken tot de inhoudelijke juistheid van de geattesteerde gegevens, waardoor een 

foutieve toepassing van de lex successionis zou kunnen worden gedekt door de bewijskracht 

van de akte. Hierover geven artikel 59, 2e en 3e lid, die handelen over de betwisting van 

authentieke akten, enkele indicaties. Deze bepalingen maken een onderscheid tussen de 

betwisting van de authenticiteit van de authentieke akte (artikel 59, 2e lid) en van de 

onderliggende materiële rechtsbetrekkingen (artikel 59, 3e lid).  

                                                 
1113  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 668. 
1114  P. CALLE, "L'acceptation et l'exécution des actes authentiques", JCP N 2013, art. 1085, nr. 10. 
1115  D. DAMASCELLI, "La 'circulation' au sein de l'espace judiciaire européen des actes authentiques en matière 

successorale", RCDIP 2013, 425 e.v.; S. HERZOG, "Die EU-Erbrechtsverordnung", ErbR 2013, 12 en U. 

SIMON en M. BUSCHBAUM, "Die neue EU-Erbrechtsverordnung", NJW 2012, 2397. 
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700. De authenticiteit van de authentieke akte moet worden aangevochten voor een gerecht 

van de lidstaat van herkomst volgens het recht van die lidstaat. De terminologie in de 

Nederlandstalige versie van de Erfrechtverordening is op dit vlak vrij slordig.1116 Artikel 59 

hanteert in plaats van ‘authenticiteit’ de term ‘echtheid’, die verwarrend werkt.1117 Overweging 

62 gebruikt voor hetzelfde concept de term ‘formele geldigheid’.1118 In beide gevallen doelt de 

wetgever op de authenticiteit. Dat blijkt uit de anderstalige versies van de Erfrechtverordening, 

die in artikel 59 en overweging 62 eensluidend gebruik maken van de term ‘authenticité’; 

‘authenticity’; ‘Authentizität’. De authenticiteit of formele geldigheid van een akte omvat 

gegevens zoals de echtheid van de akte, de vormvereisten, de bevoegdheid van de autoriteit van 

afgifte, de procedure volgens welke de akte is opgemaakt, en de feitelijke gegevens die door de 

betrokken autoriteit in de akte zijn vastgesteld, bijvoorbeeld het feit dat de partijen op de 

genoemde datum zijn verschenen en de vermelde verklaringen hebben afgelegd (overweging 

62). In het bijzonder vloeit uit artikel 59, 2e lid voort dat authentieke akten in een andere lidstaat 

moeten worden aanvaard zolang hun formele geldigheid niet in de lidstaat van afgifte is betwist, 

zelfs indien er twijfels bestaan over de echtheid ervan.1119 

701. Daarentegen kunnen de geattesteerde rechtshandelingen of rechtsbetrekkingen 

uitsluitend worden aangevochten voor de op grond van de Erfrechtverordening bevoegde 

gerechten.1120 Overweging 63 preciseert dat deze ‘rechtshandelingen of rechtsbetrekkingen’ uit 

artikel 59, 3e lid moeten worden uitgelegd als een materieelrechtelijke verwijzing naar de 

inhoud ten gronde in de authentieke akte, en geeft vervolgens enkele voorbeelden van een 

                                                 
1116  E. GOOSSENS, "De Europese Erfrechtverordening: krachtlijnen en knelpunten", RW 2015-16, 572. 
1117  Zie artikel 59, 2e lid: “De echtheid van de authentieke akte wordt uitsluitend voor een gerecht van de lidstaat 

van herkomst, volgens het recht van die lidstaat, aangevochten. Een authentieke akte die wordt aangevochten 

heeft geen bewijskracht in een andere lidstaat zolang het bevoegde gerecht zich niet heeft uitgesproken.” 
1118  Zie overweging 62: “De „formele geldigheid” van een authentieke akte moet een autonoom begrip zijn dat 

gegevens omvat zoals de echtheid van de akte, de vormvereisten, de bevoegdheid van de autoriteit die de akte 

opmaakt en de procedure volgens welke de akte wordt opgemaakt. Hieronder vallen ook de feitelijke 

gegevens die door de betrokken autoriteit in de akte zijn vastgesteld, bijvoorbeeld het feit dat de genoemde 

partijen voor haar op de genoemde datum zijn verschenen en de vermelde verklaringen hebben afgelegd. 

Een partij die de formele geldigheid van een authentieke akte wenst te betwisten, dient dit te doen voor het 

bevoegde gerecht van de lidstaat van herkomst van de authentieke akte, volgens het recht van die lidstaat.” 
1119  A. DUTTA, "Art. 59 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 8. 
1120  Zie artikel 59, 3e lid: “De in de authentieke akte vastgelegde rechtshandelingen of rechtsbetrekkingen worden 

uitsluitend aangevochten voor de krachtens deze verordening bevoegde gerechten, op grond van het volgens 

hoofdstuk III toepasselijke recht. Een authentieke akte die wordt aangevochten heeft, wat het bestreden punt 

betreft, in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst geen bewijskracht zolang het bevoegde gerecht 

zich niet heeft uitgesproken.” 
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dergelijke rechtshandeling of rechtsbetrekking.1121 Zo geldt de aanduiding van een erfgenaam 

in een authentiek nationaal erfrechtcertificaat als een geattesteerde rechtsbetrekking in de zin 

van artikel 59, 3e lid. Zowel bij een betwisting conform artikel 59, 2e lid als conform artikel 59, 

3e lid heeft de betwiste akte geen bewijskracht in een andere lidstaat zolang het bevoegde 

gerecht zich niet heeft uitgesproken.1122 

702. De systematiek van artikel 59, 2e en 3e lid is duidelijk geënt op de karakteristieken van 

de authentieke akte uit het Latijns notariaat. De authenticiteit slaat enkel op de eigen 

vaststellingen van de openbaar ambtenaar en de formele aspecten van de authentieke akte. Deze 

kennen een versterkte bewijskracht en kunnen slechts worden weerlegd mits een bijzondere 

procedure.1123 De effectieve inhoud van de akte is niet gedekt door authenticiteit en heeft 

derhalve een zwakkere bewijskracht. Aldus is een authentieke akte bekleed met een sterkere 

internationale bewijskracht dan een louter onderhands geschrift, aangezien de formele 

geldigheid van de akte krachtens artikel 59, 2e lid van een bijzonder beschermingsregime geniet. 

703. Zelfs indien het nationaal recht zou bepalen dat ook de inhoud van een authentieke akte 

enkel kan worden weerlegd middels een bijzondere procedure of een rechtsmiddel, dan nog 

onderwerpt artikel 59, 3e lid de materiële juistheid van de akte aan het ten gronde toepasselijke 

regime volgens de Erfrechtverordening. De loutere vermelding van bepaalde gegevens in een 

authentieke akte volstaat terecht niet als waarborg voor de inhoudelijke juistheid ervan.1124 Ook 

het gerecht van een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst kan de inhoud van de akte 

conform de Erfrechtverordening evalueren.1125 In die zin verschilt de ‘aanvaarding’ van 

authentieke akten duidelijk van de ‘erkenning’ van beslissingen. Daar mag immers in geen 

                                                 
1121 Overweging 63: “[…] De in een authentieke akte vastgelegde rechtshandeling kan bijvoorbeeld een 

overeenkomst tussen partijen over de verdeling van de nalatenschap zijn, maar ook een uiterste 

wilsbeschikking, erfovereenkomst of andere wilsverklaring. De rechtsbetrekkingen zouden bijvoorbeeld 

betrekking kunnen hebben op de aanduiding van de erfgenamen en andere rechthebbenden volgens het op 

de erfopvolging toepasselijke recht, hun erfdeel, het bestaan van een wettelijk erfdeel, of elke andere regeling 

volgens het op de erfopvolging toepasselijke recht. […]” 
1122  In het geval van artikel 59, 2e lid geldt dit voor de akte in zijn geheel, in het geval van artikel 59, 3e lid louter 

met betrekking tot het bestreden punt. Zie ook overweging 65. 
1123  Zie bijvoorbeeld voor België artikel 1319 BW (betichting van valsheid) en voor Frankrijk artikel 1319 CC 

(inscription de faux) – zie supra nr. 202 en 337.  
1124  In dezelfde zin P. CALLE, "L'acceptation et l'exécution des actes authentiques", JCP N 2013, art. 1085, nr. 

14. 
1125  Zie in dit verband ook R. GEIMER, "'Annahme' ausländischer öffentlicher Urkunden in Erbsachen gemäß Art. 

59 EuErbVO" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. 

Beck, 2014, 145-146. 
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geval worden overgegaan tot een onderzoek van de juistheid van een in een andere lidstaat 

gegeven beslissing (zie artikel 41 en supra nr. 689).  

704. Het bovenstaande wijst erop dat de internationale bewijskracht van authentieke akten 

overeenkomstig artikel 59 voornamelijk de procedurele rechtsgevolgen omvat, en niet de 

daadwerkelijke inhoud van de akte.1126 De authentieke akte ressorteert derhalve hoofdzakelijk 

rechtsgevolgen in een andere lidstaat als instrumentum, en niet als negotium.1127  

705. Deze stelling wordt ook bevestigd door de inhoud van het standaardformulier waarin de 

autoriteit van afgifte de bewijskracht van de authentieke akte kan preciseren.1128 Dit 

standaardformulier bevat een checklist van gegevens die de autoriteit van afgifte moet 

aanvinken om de bewijskracht te concretiseren. Het onderdeel over de aanvaarding bestaat uit 

twee delen: in het eerste deel wordt gepeild naar de authenticiteit van de akte, en in het tweede 

deel naar de rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen geattesteerd in de akte. Met betrekking 

tot de authenticiteit (eerste deel), dient de autoriteit van afgifte informatie te verstrekken over 

de elementen die genieten van een versterkte bewijskracht: datum, plaats, handtekeningen, 

inhoud van de verklaringen van de partijen, de feiten vastgesteld door de autoriteit zelf, de 

handelingen die deze heeft gesteld en eventuele andere relevante elementen. Daarnaast moet 

men specifiëren wanneer de authentieke akte volgens het recht van de lidstaat van herkomst 

deze versterkte bewijskracht verliest (in geval van een gerechtelijke beslissing of andere 

omstandigheden), en aanduiden dat de authenticiteit van de akte voor zover bekend niet is 

aangevochten in de lidstaat van herkomst. Met betrekking tot de geattesteerde 

rechtshandelingen of rechtsbetrekkingen (tweede deel), mag de autoriteit zich beperken tot een 

                                                 
1126  Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 663, onder verwijzing naar P. CALLE, "La circulation 

des actes authentiques" in H. BOSSE-PLATIERE, N. DAMAS en Y. DEREU (eds.), L'avenir européen du droit 

des successions internationales, Parijs, LexisNexis, 2011, 52. 
1127  R. GEIMER, "'Annahme' ausländischer öffentlicher Urkunden in Erbsachen gemäß Art. 59 EuErbVO" in A. 

DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 146: 

“Erfasst wird allein das instrumentum (d.h. gewissermaβen die Urkunde als ‘Mantel’), nicht das negotium 

(also nicht die Wirksamheit des in der Urkunde angesprochenen Rechtsverhältnisses)”. 
1128  Zie Formulier II Uitvoeringsverordening van de Commissie nr. 1329/2014, 9 december 2014 tot vaststelling 

van de formulieren bedoeld in Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen 

en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede 

betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring, Pb. L. 16 december 2014, afl. 359, 30. Zie ook 

J. FITCHEN, "'Recognition', Acceptance and Enforcement of Authentic Instruments in the Succession 

Regulation", J. Priv. Int. L. 2012, 356. 
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verklaring of de inhoud van de authentieke akte voor zover bekend is aangevochten. Bijgevolg 

bevestigt de checklist van het standaardformulier dat de internationale bewijskracht van 

authentieke akten voornamelijk de formele en procedurele gevolgen van de akte beslaat. Over 

de inhoud moet slechts zeer beperkte informatie worden verstrekt, aangezien deze in het 

buitenland desgewenst toch kan worden aangevochten. 

706. Desalniettemin geniet ook de eigenlijke inhoud van de authentieke akte wel een zekere 

internationale bewijskracht. Meer bepaald mag een lidstaat een authentieke akte verleden in een 

andere lidstaat niet zomaar terzijde schuiven, maar moet men aan de akte dezelfde of de meest 

vergelijkbare bewijskracht verlenen als in de lidstaat van herkomst. Indien men twijfelt aan de 

inhoud van de akte, moet deze worden betwist voor de gerechten die bevoegd zijn conform de 

Erfrechtverordening. In die zin leidt artikel 59, 1e lid Erfrechtverordening op vlak van de inhoud 

van de authentieke akte tot een omkering van de bewijslast. Voor het overige worden de 

concrete contouren van de bewijskracht bepaald door het recht van de lidstaat van herkomst, en 

kan de bewijskracht derhalve verschillen van authentieke akte tot authentieke akte.1129 

707. Het bovenstaande laat toe om ter conclusie de inhoud van het concept aanvaarding als 

volgt te omschrijven. 1. Een authentieke akte ressorteert in een andere lidstaat dezelfde of de 

meest vergelijkbare bewijskracht als in de lidstaat van herkomst. Men mag niet weigeren om 

uitwerking te geven aan een buitenlandse authentieke akte louter omdat deze is opgesteld door 

een autoriteit van een andere lidstaat. De uitwerking van de authentieke akte vereist geen 

apostille of andere vorm van legalisatie. 2. De gelding van authentieke akten in een andere 

lidstaat betreft voornamelijk de formele en procedurele elementen. Deze moeten worden 

aangevochten voor de gerechten van de lidstaat van afgifte. De geakteerde rechtsfeiten moeten 

daarentegen worden betwist voor de conform Hoofdstuk II bevoegde gerechten. De 

Erfrechtverordening zorgt op dit vlak voor een omkering van de bewijslast.  

iii. ‘Bewijskracht’ van nationale erfrechtcertificaten 

708. De kern van het begrip ‘aanvaarding’ ligt in de doorwerking van de bewijskracht van 

een authentieke akte in een andere lidstaat. Toegespitst op de nationale erfrechtcertificaten, kan 

men zich afvragen welke rechtsgevolgen precies ressorteren onder deze ‘bewijskracht’ in de 

                                                 
1129  Cf. A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 665. 
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zin van artikel 59, 1e lid Erfrechtverordening. Behelst de ‘bewijskracht’ van een buitenlands 

erfrechtcertificaat het vermoeden van juistheid, of ook de derdenbescherming, of zelfs de 

gevolgen inzake registerpubliciteit? 

709. Het vermoeden van juistheid, dat voorschrijft dat de inhoud van een erfrechtcertificaat 

wordt geacht overeen te stemmen met de juridische werkelijkheid (supra nr. 326 e.v.), lijkt 

alvast tot de essentie van de bewijskracht van authentieke erfrechtcertificaten te behoren.1130 

Aldus moet de inhoud van een buitenlands authentiek erfrechtcertificaat bij toepassing van 

artikel 59, 1e lid in een andere lidstaat als juist worden aangenomen.  

710. Voorts lijkt het zeker een brug te ver om de rechtsgevolgen van een nationaal 

erfrechtcertificaat op vlak van registerpubliciteit (supra nr. 441 e.v.) via artikel 59 

Erfrechtverordening ook in een andere lidstaat uitwerking te laten vinden. Weliswaar vormen 

de registerpubliciteitsgevolgen een concretisering van de bewijskracht die het nationaal recht 

aan het erfrechtcertificaat toekent, maar zij overschrijden het bestek van het concept 

‘bewijskracht’. Wanneer een registerautoriteit derhalve wordt geconfronteerd met een 

buitenlands authentiek erfrechtcertificaat dat in de eigen lidstaat een basis vormt voor 

overschrijving in de registers, is hij niet verplicht om het erfrechtcertificaat als dusdanig te 

registreren. Wel moet men aanvaarden dat de inhoud van het nationaal erfrechtcertificaat geacht 

wordt overeen te stemmen met de werkelijkheid (vermoeden van juistheid; supra nr. 326 e.v.). 

Wanneer een binnenlandse autoriteit derhalve een document opstelt met het oog op de 

inschrijving in het nationale register, moet hij de informatie in het buitenlands nationaal 

erfrechtcertificaat als juist beschouwen en overeenkomstig handelen. Indien er twijfel rijst over 

de juistheid van de geakteerde gegevens, mag men de buitenlandse authentieke akte niet zomaar 

terzijde schuiven, maar moet men de inhoud ervan aanvechten voor de gerechten die bevoegd 

zijn overeenkomstig Hoofdstuk II Erfrechtverordening (zie artikel 59, 3e lid, supra nr. 701). 

                                                 
1130  Contra F. WALL, "Richtet sich die internationale Zuständigkeit zur Erbscheinserteilung künftig ausschließlich 

nach Artt. 4 ff EU-ErbVO?", ZErb 2015, 13, die argumenteert dat krachtens artikel 59, 1e lid 

Erfrechtverordening enkel de formele geldigheid van authentieke akten in een andere lidstaat moet aanvaard, 

en niet de inhoud. Het klopt dat de internationale bewijskracht van het authentiek luik van een authentieke 

akte sterker is dan die van de erin opgenomen rechtsbetrekkingen. Desalniettemin behelst de internationale 

bewijskracht van een authentieke akte wel degelijk ook de eigenlijke inhoud. Zo leidt de aanvaarding van 

een authentieke akte in het buitenland op vlak van de inhoud tot een omkering van de bewijslast (supra nr. 

706). 
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711. Blijft de vraag naar de aanvaarding van de derdenbescherming van de nationale 

erfrechtcertificaten, op grond waarvan derden die handelen op basis van het erfrechtcertificaat 

bevrijd zijn (supra nr. 367 e.v.). Ook hier lijkt de derdenbescherming buiten de grenzen van de 

bewijskracht te vallen. Het betreft immers niet meer de zuivere aanvaarding van de inhoud van 

de authentieke akte als juridische werkelijkheid, maar wel de mogelijke bevrijding indien men 

handelt op basis van deze akte. Het is de taak van de lidstaat die de buitenlandse authentieke 

akte ontvangt om te beslissen welke rechtsgevolgen men hieraan vastknoopt, rekening houdend 

met het feit dat men de geakteerde informatie rechtmatig als juist mocht beschouwen.  

iv. Weigering van de aanvaarding 

712. De Erfrechtverordening voorziet voor de authentieke akten niet expliciet in een bepaling 

met weigeringsgronden (in tegenstelling tot voor beslissingen, zie supra nr. 689). Toch is een 

lidstaat ook bij authentieke akten niet steeds verplicht om een buitenlandse akte te aanvaarden. 

Met name kan men de bewijskracht van een buitenlandse authentieke akte weigeren te 

aanvaarden indien dit kennelijk strijdig zou zijn met de openbare orde (artikel 59, 1e lid). Deze 

uitzondering vinden we ook terug bij de weigeringsgronden voor erkenning bij beslissingen 

(artikel 40, a).  

713. Merk op dat de openbare orde-exceptie hier enkel kan spelen indien het louter verlenen 

van de bewijskracht aan de authentieke akte strijdig is met de openbare orde van de 

ontvangende lidstaat. De bewijskracht van de akte dekt immers enkel de formele aspecten en 

de procedurele gevolgen van de authentieke akte, en niet de inhoud (supra nr. 704). Het is 

evenwel vrij uitzonderlijk dat elementen inzake de formele geldigheid van de authentieke akte 

tegen de openbare orde kunnen zijn.1131 Daarentegen kan artikel 59, 1e lid niet worden gebruikt 

om de aanvaarding te weigeren van een authentieke akte waarvan de inhoud tegen de openbare 

                                                 
1131  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 672; P. CALLE, "L'acceptation et l'exécution des actes 

authentiques", JCP N 2013, art. 1085, nr. 9 en J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische 

Nachlasszeugnis als Herausforderung an das Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 739. DUTTA ziet een voorbeeld 

voor de toepassing van de openbare orde-exceptie van artikel 59, 1e lid in de situatie waarin het recht van de 

lidstaat van herkomst niet toelaat om het tegenbewijs van bepaalde geattesteerde gegevens te leveren, terwijl 

dit volgens het recht van de ontvangende lidstaat wel mogelijk is. Zie A. DUTTA, "Das neue internationale 

Erbrecht der Europäischen Union -  Eine erste Lektüre der Erbrechtsverordnung", FamRZ 2013, 14. 
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orde van de ontvangende lidstaat is. Hiervoor dient men beroep te doen op artikel 35, dat een 

openbare orde-exceptie instelt voor het toepasselijke recht (infra nr. 799). 

714. Andere weigeringsgronden voor aanvaarding bevat Hoofdstuk V Erfrechtverordening 

niet. De situatie van tegenstrijdige akten, die voor beslissingen tevens een weigeringsgrond 

uitmaakt (artikel 40, onder c) en d); supra nr. 689), is niet geregeld in de tekst van de 

Erfrechtverordening, maar vinden we wel terug in overweging 66. De autoriteit die twee 

onverenigbare authentieke akten voorgelegd krijgt, moet oordelen, gelet op de omstandigheden 

van het concrete geval, of en welke akte de voorrang heeft. Indien dit niet kan worden 

opgemaakt uit de omstandigheden, moet de zaak worden beslecht door de krachtens de 

Erfrechtverordening bevoegde gerechten of, indien de vraag bij incidentele vordering wordt 

opgeworpen, door het aangezochte gerecht. Deze bepaling biedt derhalve weinig houvast aan 

de rechtspracticus die geconfronteerd wordt met conflicterende authentieke akten.1132  

715. Verder vermeldt overweging 66 nog dat men in geval van onverenigbaarheid van een 

authentieke akte en een beslissing rekening moet houden met de weigeringsgronden voor 

erkenning van een beslissing. De tekst preciseert niet of de weigeringsgronden van artikel 40, 

onder c) en d) in twee richtingen werken, en dus zowel kunnen leiden tot de weigering van een 

latere authentieke akte als van een latere beslissing, of enkel kunnen spelen om een latere 

authentieke akte die onverenigbaar is met een eerdere beslissing zonder gevolgen te laten. 

Omdat beslissingen een sterkere bewijskracht hebben is de laatste optie het meest 

aangewezen.1133 

                                                 
1132  A. DUTTA, "Art. 59 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 

13; R. GEIMER, "'Annahme' ausländischer öffentlicher Urkunden in Erbsachen gemäß Art. 59 EuErbVO" in 

A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 144, 

159 en P. LAGARDE, "Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions", RCDIP 

2012, 732. 
1133  Zie ook A. DUTTA, "Kapitel V. Öffentliche Urkunden und gerichtliche Vergleiche", Münchener Kommentar 

zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 13. Contra P. LAGARDE, "Les principes de base du nouveau 

règlement européen sur les successions", RCDIP 2012, 732. LAGARDE schrijft dat op basis van overweging 

66 de openbare orde-weigeringsgrond van artikel 40, onder a) kan worden gebruikt om de erkenning van een 

beslissing te weigeren die onverenigbaar is met een eerdere authentieke akte. Deze stelling gaat evenwel 

voorbij aan het verschil in bewijskracht en rechtswaarde tussen beslissingen en authentieke akten en lijkt in 

die zin niet conform aan de achterliggende beginselen van de Hoofdstukken IV en V Erfrechtverordening. 

Gelet op deze principes lijkt het twijfelachtig dat het manifest tegen de openbare orde van een lidstaat zou 

zijn om een beslissing te erkennen die een eerdere authentieke akte tegenspreekt. 
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b. Tenuitvoerlegging 

716. Voor de tenuitvoerlegging knoopt artikel 60 aan bij de regeling inzake beslissingen (zie 

de artikelen 45 tot en met 58 en supra nr. 692 e.v.). Het standaardformulier betreffende 

authentieke akten heeft eveneens een luik voor de tenuitvoerlegging, naast de informatie in het 

kader van de aanvaarding.1134 Zoals bij beslissingen komen enkel authentieke akten die in de 

lidstaat van herkomst uitvoerbaar zijn, in aanmerking voor tenuitvoerlegging in een andere 

lidstaat.1135 Voor veel authentieke akten op vlak van erfopvolging is dit niet het geval.1136 Ook 

authentieke nationale erfrechtcertificaten zijn doorgaans niet uitvoerbaar in het land van 

herkomst, waardoor zij niet onder de regeling van artikel 60 zullen vallen.  

3. Onderhandse akten 

717. Voor nationale erfrechtcertificaten die niet kwaliferen als een beslissing of een 

authentieke akte in de zin van de Erfrechtverordening, zoals het Belgische attest van 

erfopvolging, is niet in een uniforme regeling voorzien. Bijgevolg bepaalt elke lidstaat zelf in 

welke mate gevolg wordt gegeven aan buitenlandse onderhandse akten.  

§2. Europese erfrechtverklaring 

718. Overeenkomstig artikel 61, 1e lid Erfrechtverordening wordt de Europese 

erfrechtverklaring afgegeven om in een andere lidstaat te worden gebruikt.1137 Deze 

formulering wordt hernomen in artikel 61, 3e lid, artikel 63, 1e lid en overweging 67. De kern 

                                                 
1134  Formulier II Uitvoeringsverordening van de Commissie nr. 1329/2014, 9 december 2014 tot vaststelling van 

de formulieren bedoeld in Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen 

en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede 

betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring, Pb. L. 16 december 2014, afl. 359, 30 
1135  Zie ook E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De aanvaarding en tenuitvoerlegging van authentieke akten en 

gerechtelijke schikkingen krachtens de Erfrechtverordening" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), 

Handboek Europees burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 204. 
1136  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 682. Zo is naar Belgisch recht het merendeel van de authentieke 

akten niet uitvoerbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een akte van erfopvolging of een authentiek testament. 

Daarentegen is een notariële akte van verdeling ter afsluiting van een vereffening-verdeling wel uitvoerbaar 

(C. DECLERCK en S. MOSSELMANS, "Een nieuw draaiboek tot gerechtelijke vereffening-verdeling in het licht 

van de wet van 13 augustus 2011" in H. CASMAN en C. DECLERCK (eds.), De hervorming van de gerechtelijke 

vereffening en verdeling, Antwerpen, Intersentia, 2012, 24 en W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en 

K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 296). Zie E. GOOSSENS, "De 

Europese Erfrechtverordening: krachtlijnen en knelpunten", RW 2015-16, 573. 
1137  Artikel 61, 1e lid Erfrechtverordening: “Bij deze verordening wordt een Europese erfrechtverklaring […] 

ingesteld, die wordt afgegeven om in een andere lidstaat te worden gebruikt en die de in artikel 69 

omschreven rechtsgevolgen heeft.” 
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van de erfrechtverklaring berust derhalve in haar gelding in een andere lidstaat. Het 

vernieuwende van de Europese erfrechtverklaring is dat deze daarenboven rechtstreeks geldt in 

andere lidstaten, zonder onderworpen te mogen worden aan een bijkomende legalisatie of 

procedure (artikel 69, 1e lid en 74; supra nr. 315 e.v.).1138 

719. Het vereiste van het gebruik in een andere lidstaat dateert slechts van de finale versie 

van de Erfrechtverordening. Het Voorstel voor een Erfrechtverordening legde geen beperking 

met betrekking tot extraneïteit op aan de werkingssfeer van de Europese erfrechtverklaring.1139 

Dit werd door sommige auteurs bekritiseerd, omdat de Europese erfrechtverklaring op deze 

manier het subsidiariteitsbeginsel zou aantasten en rechtstreeks in concurrentie zou treden met 

de nationale erfrechtcertificaten.1140 Mede onder druk van de notarissen, die om een duidelijke 

afbakening van de werkingssfeer van de Europese erfrechtverklaring tegenover de nationale 

erfrechtcertificaten vroegen, stelt de definitieve Erfrechtverordening wel een voorwaarde van 

gebruik in een andere lidstaat in.1141 

720. Opmerkelijk is dat de formulering van artikel 61, 1e lid Erfrechtverordening strikt 

genomen geen internationale erfopvolging veronderstelt. Neem als voorbeeld een 

rechthebbende in een zuiver interne nalatenschap die een vererfd goed wil verkopen aan een 

                                                 
1138  Zie ook N. JOUBERT en H. BOSSE-PLATIERE, "Le certificat successoral européen: des éclaircies attendues" in 

H. BOSSE-PLATIERE, N. DAMAS en Y. DEREU (eds.), L'avenir européen du droit des successions 

internationales, Parijs, LexisNexis, 2011, 76-78 en T. RAUSCHER, Europäisches Zivilprozess- und 

Kollisionsrecht (EuZPR/EuIPR): Brüssel IIa-VO, EG-UntVO, EG-ErbVO-E, HUntStProt 2007, München, 

Sellier European Law Publishers, 2010, 841. 
1139  Cf. het toenmalige artikel 36, 1e lid Voorstel voor een Erfrechtverordening: “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. 
1140  Zie e.g. M. BUSCHBAUM en M. KOHLER, "Vereinheitlichung des Erbkollisionsrechts in Europa (II)", GPR 

2010, 166; N. JOUBERT en H. BOSSE-PLATIERE, "Le certificat successoral européen: des éclaircies attendues" 

in H. BOSSE-PLATIERE, N. DAMAS en Y. DEREU (eds.), L'avenir européen du droit des successions 

internationales, Parijs, LexisNexis, 2011, 74-75; C. KOHLER en M. BUSCHBAUM, "La "reconnaissance" des 

actes authentiques prévue pour les successions transfrontalières. Réflexions critiques sur une approache 

douteuse entamée dans l'harmonisation des règles de conflits de lois", RCDIP 2010, 632-633 en R. WAGNER, 

"Der Kommissionsvorschlag vom 14.10.2009 zum internationalen Erbrecht: Stand und Perspektiven des 

Gesetzgebungsverfahrens", DNotZ 2010, 518. Zie verder R. CRONE, "Le certificat successoral européen" in 

G. KHAIRALLAH en M. REVILLARD (eds.), Perspectives du droit des successions européennes et 

internationales: Étude de la proposition de règlement du 14 octobre 2009, Parijs, Defrénois, 2010, 158-160. 
1141  Zie COUNCIL OF THE NOTARIATS OF THE EUROPEAN UNION, Position on the proposal for a Regulation on 

jurisdiction, applicable law, the recognition and enforcement of decisions and authentic instruments and the 

creation of a European Certificate of Succession, 11 december 2009, www.cnue.eu, 4-5 en P. LAGARDE, 

"Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions", RCDIP 2012, 726. Zie ook K.W. 

LANGE, "Das geplante Europäische Nachlasszeugnis", DNotZ 2012, 175-176. 
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koper in een andere lidstaat. In dit geval is er geen sprake van een internationale erfopvolging 

(een verkoop is immers een inter vivos transfer), maar wil de rechthebbende de Europese 

erfrechtverklaring wel aanwenden om in een andere lidstaat zijn hoedanigheid tegenover de 

buitenlandse koper te bewijzen, waardoor aan de voorwaarde van artikel 61, 1e lid is voldaan. 

De bewoordingen van de voorschriften inzake de Europese erfrechtverklaring verhinderen een 

aanvraag in het kader van een zuiver interne nalatenschap derhalve niet; het volstaat dat de 

erfrechtverklaring in een andere lidstaat wordt gebruikt.1142 

721. Desalniettemin is het gebruik van de Europese erfrechtverklaring wel degelijk beperkt 

tot internationale erfopvolgingen. Dit volgt uit de bevoegdheid van de Europese wetgever en 

het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening: bij zuiver interne erfopvolgingen is de 

Europese wetgever immers niet bevoegd, waardoor de Erfrechtverordening niet van toepassing 

is.1143 Bijgevolg veronderstelt de afgifte van de erfrechtverklaring toch een internationaal 

element. In de meeste gevallen zal dit internationaal element er in bestaan dat er 

nalatenschapsgoederen gelegen zijn in een andere lidstaat. Zo kan men een Europese 

erfrechtverklaring aanvragen om de deblokkering van een buitenlandse bankrekening te 

verkrijgen, of de inschrijving van een in het buitenland gelegen onroerend goed in de registers. 

Evenwel moet het vereiste internationaal element breder worden begrepen dan de loutere 

ligging van de nalatenschapsgoederen.1144 Ook bijvoorbeeld een erfgenaam met een andere 

                                                 
1142  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 709. 
1143  Cf. A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 709; R. CRONE, "Le certificat successoral européen" in G. 

KHAIRALLAH en M. REVILLARD (eds.), Droit européen des successions internationales: le règlement du 4 

juillet 2012, Parijs, Defrénois, 2013, 175 en D. LÜBCKE, Das neue europäische Internationale 

Nachlassverfahrensrecht, Baden-Baden, Nomos, 2011, 619. Zie ook C. DORSEL, "Europäische 

Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 219. 
1144  Deze ruime invulling van het vereiste internationaal element wordt ook weerspiegeld in overweging 67. Ten 

tijde van het Voorstel van een Erfrechtverordening preciseerde de toenmalige overweging 27 dat de 

rechthebbende door middel van de Europese erfrechtverklaring “zijn hoedanigheid moet kunnen bewijzen in 

de lidstaten van de plaats waar de erfgoederen zich bevinden”. Daarentegen luidt de huidige overweging 67 

algemener dat rechthebbenden hun rechten en bevoegdheden “moeten kunnen aantonen in een andere 

lidstaat, bijvoorbeeld een lidstaat waar zich goederen van de nalatenschap bevinden.” Anders J. 

KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das 

Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 746, die schrijft dat het feit dat de aanvrager zijn verblijfplaats heeft in het 

buitenland niet volstaat als internationaal element wanneer alle nalatenschapsgoederen in één lidstaat gelegen 

zijn. 
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nationaliteit of een gewone verblijfplaats in het buitenland volstaan om te spreken van een 

internationale erfopvolging.  

722. In beginsel veronderstelt de afgifte van de Europese erfrechtverklaring derhalve een 

tweevoudig internationaal element. Ten eerste is de Erfrechtverordening enkel van toepassing 

bij grensoverschrijdende erfopvolgingen, wat een extraneïteitselemenent vereist. Ten tweede is 

de Europese erfrechtverklaring bedoeld voor gebruik in een andere lidstaat, waardoor ook de 

aanwending een internationaal element impliceert.  

AFDELING III. GELDING IN DE LIDSTAAT VAN AFGIFTE 

§1. Nationale erfrechtcertificaten 

723. Het spreekt voor zich dat een nationaal erfrechtcertificaat zijn volle uitwerking zal 

krijgen in de lidstaat van afgifte. Een nationaal erfrechtcertificaat is immers ontwikkeld voor 

gebruik binnen het eigen rechtsstelsel. In de regel stelt de gelding van het nationaal 

erfrechtcertificaat binnen de eigen lidstaat derhalve geen enkel probleem. 

§2. Europese erfrechtverklaring 

A. Principe: zelfde rechtsgevolgen in de lidstaat van afgifte 

724. Eens de Europese erfrechtverklaring is afgegeven om in een andere lidstaat te worden 

gebruikt, heeft deze tevens de in artikel 69 omschreven rechtsgevolgen in de lidstaat van afgifte 

(artikel 62, 3e lid Erfrechtverordening). Het is een logische keuze om de rechtsgevolgen van de 

Europese erfrechtverklaring ook te laten gelden in een lidstaat van afgifte. In het andere geval 

zou men bij een internationale erfopvolging nog steeds twee erfrechtcertificaten moeten 

aanvragen: het nationaal erfrechtcertificaat voor intern gebruik en de Europese 

erfrechtverklaring voor gebruik in de andere lidstaten. Een dergelijke benadering staat haaks op 

de kerndoelstelling van de Europese erfrechtverklaring, namelijk de vereenvoudiging en 

efficiëntieverhoging van de afwikkeling van grensoverschrijdende erfopvolgingen (zie 

overweging 67). 

725. Nochtans was hierover ten tijde van het Voorstel voor een Erfrechtverordening 

discussie. Er bestonden drie stromingen in de doctrine met betrekking tot de rol van de Europese 
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erfrechtverklaring in de lidstaat van afgifte.1145 Een eerste groep auteurs pleitte ervoor om de 

Europese erfrechtverklaring naar het model van de Europese executoriale titel voor niet-

betwiste schuldvorderingen1146 om te vormen tot een procedurele waarmerking van de nationale 

erfrechtcertificaten, zodat deze zonder exequatur zouden kunnen circuleren in de lidstaten.1147 

In deze hypothese zouden de rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring volledig 

afhangen van het nationaal erfrechtcertificaat dat het waarmerkte. Reeds bij het Voorstel voor 

een Erfrechtverordening was het duidelijk dat de Europese wetgever deze visie niet deelde, 

aangezien het Voorstel uniforme en autonome rechtsgevolgen aan de Europese 

erfrechtverklaring vastknoopte.1148  

726. Een tweede stroming beschouwde de Europese erfrechtverklaring als een soort van 

‘rugzak’, die aan het nationaal erfrechtcertificaat wordt vastgehecht wanneer dit in het 

buitenland moet worden aangewend. In deze optiek vormen het nationaal erfrechtcertificaat en 

de Europese erfrechtverklaring concentrische cirkels: binnen de context van de eigen lidstaat 

dient men steeds een nationaal erfrechtcertificaat te gebruiken (de binnenste cirkel), waaraan 

men voor grensoverschrijdende situaties een Europese erfrechtverklaring toevoegt (de buitenste 

cirkel). De Europese erfrechtverklaring maakt hier derhalve louter een aanvulling uit bij de 

nationale erfrechtcertificaten in een internationale context.1149 Het verschil met de eerste 

stroming is dat de Europese erfrechtverklaring in deze hypothese wel autonome rechtsgevolgen 

                                                 
1145  Deze driedeling is gebaseerd J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als 

Herausforderung an das Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 746-749. 
1146  Ingevoerd door de Verordening van het Europees parlement en de Raad nr. 805/2004, 21 april 2004 tot 

invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen, Pb. L. 30 april 2004, afl. 

143, 15. Zie hierover onder meer B. ALLEMEERSCH en J.T. NOWAK, "Recente ontwikkelingen op het stuk van 

Europees burgerlijk procesrecht" in G. VAN CALSTER (ed.), Themis Internationaal Privaatrecht, 76, Brugge, 

die Keure, 2012, 77-83 en K. PITEUS, "Europese executoriale titel", NJW 2005, 512-515. 
1147  M. BUSCHBAUM en M. KOHLER, "Vereinheitlichung des Erbkollisionsrechts in Europa (II)", GPR 2010, 166; 

E. JACOBY, "Le certificat successoral européen", JCP N 2010, art. 1122, nr. 25-26; T. RAUSCHER, 

Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht (EuZPR/EuIPR): Brüssel IIa-VO, EG-UntVO, EG-ErbVO-

E, HUntStProt 2007, München, Sellier European Law Publishers, 2010, 841-842 en W. RECHBERGER, "Das 

Europäische Nachlasszeugnis und seine Wirkungen", ÖJZ 2012, 17 (die geen onderscheid ziet met de 

‘rugzak’-theorie van FÖTSCHL, infra nr. 726, maar wel de eerste strekking aanhangt wat betreft de 

rechtsgevolgen). 
1148  Zie artikel 42 Voorstel voor een Erfrechtverordening. 
1149  A. FÖTSCHL, "The Relationship of the European Certificate of Succession to National Certificates", ERPL 

2010, 1263-1266. In dezelfde zin COUNCIL OF THE NOTARIATS OF THE EUROPEAN UNION, Position on the 

proposal for a Regulation on jurisdiction, applicable law, the recognition and enforcement of decisions and 

authentic instruments and the creation of a European Certificate of Succession, 11 december 2009, 

www.cnue.eu, 4-5 en H. PÉROZ, "Vers une simplification du règlement des successions internationales pour 

la pratique notariale. - Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil IP/09/1508, 14 oct. 

2009", JCP N 2009, nr. 4. 
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kent, die moeten worden erkend1150 in de lidstaat van afgifte.1151 Het betreft per definitie 

evenwel enkel de rechtsgevolgen die de Europese erfrechtverklaring in de andere lidstaten 

ressorteert; binnen de eigen lidstaat geldt het regime van het nationaal erfrechtcertificaat.1152 

De auteurs die deze stroming aanhingen, vonden steun in de toelichting bij het Voorstel voor 

een Erfrechtverordening, die de volgende zinsnede bevat: “Deze erfrechtverklaring vervangt 

niet de bestaande verklaringen in bepaalde lidstaten. In de lidstaat van de bevoegde autoriteit 

wordt het bewijs van erfgerechtigdheid en van de bevoegdheden van een beheerder of 

uitvoerder van de nalatenschap derhalve geleverd volgens de interne procedure.”1153 

727. De derde stroming zag de Europese erfrechtverklaring reeds ten tijde van het Voorstel 

voor een Erfrechtverordening als een volwaardig instrument, en niet als een addendum bij het 

nationaal erfrechtcertificaat. Krachtens deze stelling bestaan de nationale erfrechtcertificaten 

en de Europese erfrechtverklaring naast elkaar, en ressorteert de Europese erfrechtverklaring 

haar rechtsgevolgen ook in de lidstaat van afgifte.1154 De definitieve formulering van artikel 62, 

3e lid Erfrechtverordening laat er geen twijfel over bestaan dat de Europese wetgever deze optie 

heeft verkozen.1155 Derhalve vormt de Europese erfrechtverklaring een volwaardig en 

                                                 
1150  Zie de toenmalige formulering van artikel 36, 2e lid Voorstel voor een Erfrechtverordening: “[…] De 

gevolgen van de erfrechtverklaring worden echter ook erkend in de lidstaat waarvan de autoriteiten haar op 

grond van dit hoofdstuk hebben afgegeven.” 
1151  Zie J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das 

Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 747-748. 
1152  A. FÖTSCHL, "The Relationship of the European Certificate of Succession to National Certificates", ERPL 

2010, 1267-1268. 
1153  Toelichting bij Hoofdstuk IV van het Voorstel voor een Erfrechtverordening, 8. Zie A. FÖTSCHL, "The 

Relationship of the European Certificate of Succession to National Certificates", ERPL 2010, 1263-1264. 
1154  R. CRONE, "Le certificat successoral européen" in G. KHAIRALLAH en M. REVILLARD (eds.), Perspectives du 

droit des successions européennes et internationales: Étude de la proposition de règlement du 14 octobre 

2009, Parijs, Defrénois, 2010, 160; H. DÖRNER, "Der Entwurf einer europäischen Verordnung zum 

Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht - Überblick und ausgewählte Probleme", ZEV 2010, 227; N. 

JOUBERT en H. BOSSE-PLATIERE, "Le certificat successoral européen: des éclaircies attendues" in H. BOSSE-

PLATIERE, N. DAMAS en Y. DEREU (eds.), L'avenir européen du droit des successions internationales, Parijs, 

LexisNexis, 2011, 65; K.W. LANGE, "Das geplante Europäische Nachlasszeugnis", DNotZ 2012, 170; B. 

LURGER, "Der Europäische Erbschein - ein neues Rechtsinstrument für Notare und Rechtspraktiker in 

Europa" in W. RECHBERGER (ed.), Brücken im europäischen Rechtsraum - Europäische öffentliche Urkunde 

und Europäischer Erbschein. 21. Europäische Notarentage 2009, Wenen, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchhandlung, 2010, 54; MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL 

PRIVATE LAW, "Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and 

authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession", 

RabelsZ. 2010, 677, 700-702; C. NOURISSAT, "Le futur droit des successions internationales de l'Union 

européenne", Defrénois 2010, nr. 31. 
1155  J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das 

Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 748. Zie ook M. BUSCHBAUM, "Die künftige Erbrechtsverordnung. 
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zelfstandig alternatief voor de nationale erfrechtcertificaten in een internationale context, met 

dezelfde rechtsgevolgen buiten en binnen de lidstaat van afgifte. 

B. Quid in geval van een zuiver interne erfopvolging? 

728. In beginsel is de Europese erfrechtverklaring bestemd voor gebruik in een andere 

lidstaat, en veronderstelt deze derhalve een internationale erfopvolging (supra nr. 718 e.v.). 

Niets verhindert de lidstaten evenwel om nog een stap verder te gaan en het gebruik van een 

Europese erfrechtverklaring in zuiver interne nalatenschappen mogelijk te maken.1156 

Inderdaad beperkt het nut van de Europese erfrechtverklaring zich niet tot grensoverschrijdende 

situaties.1157 Stel dat een erfgenaam een vererfd goed wil verkopen aan een derde en zijn 

hoedanigheid wil bewijzen door een Europese erfrechtverklaring. In feite maakt het weinig 

verschil of de erfgenaam-verkoper rechthebbende is in een internationale of in een zuiver 

interne nalatenschap. Ook indien de erfopvolging in kwestie geen enkel internationaal element 

heeft, kan de Europese erfrechtverklaring bruikbaar zijn om de rechtspositie van de erfgenaam 

aan te tonen. De aanwending van de Europese erfrechtverklaring in zuiver interne situaties 

vereist echter een ingrijpen vanwege de lidstaten (‘spontane harmonisatie’). 

729. Het voordeel van een dergelijke uitbreiding van de werkingssfeer van de Europese 

erfrechtverklaring, is dat op deze manier gemakkelijk de transitie van een interne naar een 

internationale nalatenschap kan worden gemaakt.1158 Het is immers niet denkbeeldig dat een 

erfopvolging die eerst zuiver intern leek, later nog een internationaal element blijkt te 

hebben.1159 Zo kan men denken aan een buitenlandse bankrekening die pas opduikt nadat men 

reeds het nationale erfrechtcertificaat heeft verkregen. In dat geval moet de rechthebbende een 

                                                 
Wegbereiter für den acquis im europäischen Kollisionsrecht" in R.M. BECKMANN, H.-P. MANSEL en A. 

MATUSCHE-BECKMANN (eds.), Weitsicht in Versicherung und Wirtschaft. Gedächtnisschrift für Ulrich 

Hübner, Heidelberg, C.F. Müller, 2012, 598 en E. JACOBY, "Acte de notoriété ou certificat successoral 

européen? Du nouveau pour le notaire français chargé du règlement d'une succession internationale", JCP N 

2013, art. 1272, afl. 25, nr. 2. 
1156  Zie ook R. SÜΒ, The proposed EU Regulation on Succession and German Law in EUROPEAN PARLIAMENT'S 

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS, Workshop on the Proposal for a Regulation on Succession - Some national 

analysis (22 March 2010), PE 419.629, 2010, www.europarl.europa.eu/studies, 6-7. 
1157  Zie ook G. SICOT en H. LETELLIER, "Le droit des successions et le législateur communautaire: vers de grandes 

réformes", Gaz. Pal. 2011, 103. 
1158  In dezelfde zin P. LAGARDE, "Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions", 

RCDIP 2012, 726. 
1159  Cf. A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 710, die aangeven dat het moeilijk blijft om de precieze 

scheidingslijn tussen interne en internationale erfopvolgingen te trekken. 
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keuze maken tussen hetzij bijkomend een Europese erfrechtverklaring aanvragen, hetzij 

trachten het nationale erfrechtcertificaat ook in het buitenland te gebruiken, in voorkomend 

geval overeenkomstig de circulatieregeling voor beslissingen of authentieke akten (supra nr. 

688 e.v.). Indien het model van de Europese erfrechtverklaring reeds werd gebruikt voor het 

nationaal erfrechtcertificaat, kan de autoriteit van afgifte het formulier aanvullen of minstens 

grotendeels recupereren, wat dubbel werk vermijdt. De opbouw van het standaardformulier als 

flexibel document met variabele inhoud en lengte laat deze benadering probleemloos toe. 

730. Een bijkomend argument voor het toelaten van de Europese erfrechtverklaring in zuiver 

interne nalatenschappen, is dat men zo omgekeerde discriminatie vermijdt.1160 Traditioneel 

doelt de term ‘omgekeerde discriminatie’ op de situatie waarin het Europees recht een lidstaat 

ertoe noopt een bepaalde Europese regeling toe te passen op onderdanen van een andere lidstaat 

die gunstiger is dan de eigen nationale regels, waardoor de onderdanen van een andere lidstaat 

gunstiger worden behandeld dan de eigen onderdanen.1161 Deze definitie moet worden 

genuanceerd, in de zin dat omgekeerde discriminatie voorhanden is wanneer een lidstaat zijn 

eigen onderdanen minder gunstig behandelt dan Unieburgers – eigen onderdanen of onderdanen 

van andere lidstaten – waarop het gunstigere Unierecht van toepassing is.1162 Er is derhalve ook 

sprake van omgekeerde discriminatie indien bepaalde onderdanen van de eigen lidstaat gebruik 

kunnen maken van een gunstigere, Europese regeling, terwijl de andere onderdanen van de 

eigen lidstaat enkel onderworpen zijn aan de minder favorabele nationale regeling.  

731. De invoering van de Europese erfrechtverklaring zou een omgekeerde discriminatie 

kunnen veroorzaken, aangezien binnen eenzelfde lidstaat onderdanen in een zuiver interne 

erfopvolging enkel het nationale erfrechtcertificaat kunnen aanvragen, terwijl de onderdanen in 

een internationale erfopvolging de keuze hebben tussen het nationaal erfrechtcertificaat en de 

Europese erfrechtverklaring. Voornamelijk in lidstaten waar het nationaal erfrechtcertificaat 

                                                 
1160  De toelichting inzake omgekeerde discriminatie en de Europese erfrechtverklaring is gebaseerd op E. 

GOOSSENS, "Pleidooi voor de veralgemeende invoering van de Europese erfrechtverklaring in het Belgisch 

recht", NFM 2013, 210-211. 
1161  Zie e.g. N. NIC SHUIBHNE, "Free Movement of Persons and the Wholly Internal Rule: Time to Move on?", 

C.M.L.Rev. 2002, 731 en A. TRYFONIDOU, Reverse Discrimination in EC Law, Alphen aan den Rijn, Kluwer 

Law International, 2009, 3. 
1162  Cf. V. VERBIST, "Omgekeerde discriminatie en de Belgische rechtsorde: op zoek naar een standpunt" in A. 

ALEN en J. THEUNIS (eds.), De Europese dimensie in het Belgische publiekrecht, in Leuvense 

Staatsrechtelijke Standpunten, 3, Brugge, die Keure, 2012, 405. 
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een veel zwakkere rechtsbescherming biedt dan de Europese erfrechtverklaring, zal dit een 

verschil in behandeling tussen de onderdanen van dezelfde lidstaat instellen. Of dit verschil in 

behandeling ook werkelijk discriminatoir is, moet worden beoordeeld door de nationale rechter. 

Situaties van omgekeerde discriminatie ressorteren immers niet onder het Europees niet-

discriminatiebeginsel, maar behoren tot de werkingssfeer van het nationaal recht, zodat zij in 

het kader van het interne rechtsstelsel van een lidstaat moeten worden opgelost.1163 In die zin is 

de term ‘omgekeerde discriminatie’ misleidend. Niet alle gevallen van omgekeerde 

discriminatie maken immers discriminatie uit in de ware zin van het woord; het is de nationale 

rechter die over het al dan niet discriminatoir karakter beslist. 

732. Het risico op een discriminatie-oordeel is in dit verband niet illusoir. Neem bijvoorbeeld 

een zuiver interne Belgische erfopvolging, waarin een erfgenaam zijn hoedanigheid wil 

bewijzen ten aanzien van een derde in België. Hij beschikt hiervoor enkel over de 

mogelijkheden van het Belgische recht, en vraagt een akte van erfopvolging aan. Laten we deze 

situatie vergelijken met een nagenoeg identieke erfopvolging, met als enig verschilpunt dat de 

nalatenschap hier ook een bankrekening in Luxemburg omvat. Ook hier wil een erfgenaam zijn 

hoedanigheid bewijzen ten aanzien van een derde in België. Aangezien het evenwel een 

internationale nalatenschap betreft, heeft hij de keuze tussen de akte van erfopvolging en de 

Europese erfrechtverklaring, die in een veel uitgebreidere rechtsbescherming voorziet. Deze 

laatste erfgenaam bevindt zich derhalve in een gunstiger regime. Nochtans zijn beide situaties 

in wezen helemaal niet zo verschillend. Het gaat telkens over een Belg die in België zijn 

erfrechtelijke positie wil bewijzen ten aanzien van derden. Of er al dan niet een bankrekening 

in Luxemburg voorhanden is, is in feite weinig pertinent tegenover derden in België, maar opent 

in rechte de toegangspoort tot een ander juridisch regime.1164  

733. Indien een lidstaat het gebruik van de Europese erfrechtverklaring ook zou willen 

mogelijk maken bij zuiver interne nalatenschappen, doet de wetgever er best aan om het regime 

van Hoofdstuk VI Erfrechtverordening niet onverkort van toepassing te verklaren. Aangezien 

de bepalingen inzake de erfrechtverklaring immers herhaaldelijk voorschrijven dat deze alleen 

                                                 
1163  HvJ 5 juni 1997, Uecker en Jacquet, C-64/96 en C-65/96, nr. 23 et HvJ 26 januari 2004, Krüger, C-253/01, 

nr. 36. 
1164  E. GOOSSENS, "Pleidooi voor de veralgemeende invoering van de Europese erfrechtverklaring in het Belgisch 

recht", NFM 2013, 211. 
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kan worden afgegeven voor gebruik in een andere lidstaat, zou een strike interpretatie ertoe 

leiden dat ook bij zuiver interne nalatenschappen de Europese erfrechtverklaring enkel kan 

worden afgegeven indien men deze wil aanwenden in een andere lidstaat. Een dergelijke 

benadering zou het doel van de uitbreiding voorbij schieten. 

HOOFDSTUK II. CONFLICTERENDE ERFRECHTCERTIFICATEN 

AFDELING I. PROBLEEMSTELLING 

734. In theorie lijkt het mogelijk dat binnen eenzelfde erfopvolging meerdere 

erfrechtcertificaten circuleren: hetzij een Europese erfrechtverklaring en een nationaal 

erfrechtcertificaat, hetzij meerdere Europese erfrechtverklaringen, hetzij meerdere nationale 

erfrechtcertificaten. De loutere co-existentie van erfrechtcertificaten is op zich niet 

problematisch. Men kan situaties bedenken waarin de afgifte van beide erfrechtcertificaten 

geheel natuurlijk voortvloeit uit de afwikkeling van de nalatenschap. Zo kan een rechthebbende 

initieel in de overtuiging verkeren dat de nalatenschap zuiver intern is en in die optiek een 

nationaal erfrechtcertificaat aanvragen, maar later ontdekken dat er toch een internationaal 

element is en daarom nog een bijkomende Europese erfrechtverklaring verlangen. Ook kan men 

zich voorstellen dat twee rechthebbenden allebei de afgifte van een ander erfrechtcertificaat 

wensen en derhalve twee afzonderlijke aanvragen tot afgifte instellen, zelfs indien zij van 

elkaars aanvraag op de hoogte waren.  

735. In het bijzonder stelt de co-existentie van erfrechtcertificaten geen problemen wanneer 

het om gedeeltelijke en complementaire erfrechtcertificaten gaat. In deze hypothese attesteren 

de erfrechtcertificaten elk een ander aspect van de erfopvolging, of werden zij aangevraagd met 

een andere doelstelling. Zo dient een erfrechtcertificaat aangevraagd door een 

testamentuitvoerder en door een erfgenaam doorgaans een ander doeleinde, en zullen de 

respectieve erfrechtcertificaten derhalve vaak een andere inhoud kennen.  

736. Specifiek voor de Europese erfrechtverklaring voorzag artikel 39 Voorstel voor een 

Erfrechtverordening uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot afgifte van een partiële Europese 

erfrechtverklaring.1165 Een dergelijk voorschrift werd in de finale tekst van de 

                                                 
1165  Artikel 39 Voorstel voor een Erfrechtverordening: “Een partiële erfrechtverklaring kan worden gevraagd en 

afgegeven om het volgende te bewijzen: (a) de rechten van elke erfgenaam of legataris en het erfdeel dat hun 
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Erfrechtverordening niet weerhouden. Dit impliceert evenwel niet dat de afgifte van een 

gedeeltelijke Europese erfrechtverklaring actueel niet toegestaan is, maar wel dat een 

afzonderlijke bepaling voor een gedeeltelijke erfrechtverklaring overbodig was geworden. 

Inderdaad zit de mogelijkheid tot een gedeeltelijke Europese erfrechtverklaring thans vervat in 

andere voorschriften van de Erfrechtverordening (supra nr. 285). Zo preciseert artikel 63, 2e 

dat de Europese erfrechtverklaring met name kan worden gebruikt om het bewijs te leveren van 

een of meer van het volgende: de rechtspositie van de erfgenamen of legatarissen, de toewijzing 

van een bepaald nalatenschapsgoed aan de erfgenamen of legatarissen of de bevoegdheden van 

de executeur-testamentair of beheerder van de nalatenschap. Het gebruik van de bewoordingen 

‘van een of meer van het volgende’ wijst op de mogelijkheid om een gedeeltelijke 

erfrechtverklaring af te geven, die slechts een van de vernoemde aspecten attesteert. Dit wordt 

bevestigd door artikel 68, dat verklaart dat de Europese erfrechtverklaring de opgelijste 

gegevens dient te bevatten, voor zover deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de 

erfrechtverklaring wordt afgegeven. Aldus is ook onder het regime van de Erfrechtverordening 

een gedeeltelijke erfrechtverklaring nog steeds toegestaan.1166  

737. De co-existentie van twee erfrechtcertificaten in dezelfde erfopvolging is pas 

problematisch indien zij elkaar tegenspreken, aangezien de rechten van derden te goeder trouw 

hierdoor kunnen worden ondermijnd. De Erfrechtverordening regelt de hypothese van de 

conflicterende erfrechtcertificaten niet. Hieronder wordt een theoretisch kader uitgewerkt voor 

de problematiek van de conflicterende erfrechtcertificaten. Een eerste deel behandelt de 

randvoorwaarden van een dergelijk conflict: in welke gevallen kunnen tegenstrijdige 

erfrechtcertificaten voorkomen? Het tweede deel analyseert op welke manier men met 

conflicterende erfrechtcertificaten moet omgaan. In het bijzonder wordt onderzocht in welke 

mate een algemene prioriteitsregel soelaas kan bieden, dan wel of de praktijk een cas par cas 

benadering moet volgen. 

                                                 
toekomt; (b) de overdracht van een welbepaald goed, wanneer dat door het op de erfopvolging toepasselijke 

recht is toegestaan; (c) het beheer van de nalatenschap.” 
1166  Zie ook J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an 

das Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 749 en R. SÜß, "Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEuP 2013, 740-

741. 
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AFDELING II. RANDVOORWAARDEN 

738. De problematiek van de conflicterende erfrechtcertificaten kent twee randvoorwaarden. 

Ten eerste kan er zich alleen een conflict voordoen indien er meerdere erfrechtcertificaten in 

omloop zijn. Ten tweede is daarnaast vereist dat de verschillende erfrechtcertificaten elkaar 

inhoudelijk minstens gedeeltelijk tegenspreken.  

§1. Meerdere erfrechtcertificaten 

739. Het onderzoek focust zich op de hypothese dat er twee erfrechtcertificaten voorliggen. 

De onderzoeksresultaten voor twee erfrechtcertificaten kunnen ook worden getransponeerd 

naar de circulatie van drie of meerdere erfrechtcertificaten. Hieronder wordt onderzocht in 

welke mate het mogelijk is dat over eenzelfde erfopvolging verschillende erfrechtcertificaten 

in omloop zijn; ofwel een Europese erfrechtverklaring en een nationaal erfrechtcertificaat, 

ofwel twee Europese erfrechtverklaringen, ofwel twee nationale erfrechtcertificaten. Twee 

elementen zijn hierbij van belang: de bevoegdheid tot afgifte van het erfrechtcertificaat, en de 

toelaatbaarheid van een tweede erfrechtcertificaat. 

A. Bevoegdheid tot afgifte van het erfrechtcertificaat 

740. Indien dezelfde autoriteit bevoegd is voor de afgifte van alle erfrechtcertificaten – de 

nationale en de Europese –, verkleint dit de kans op meervoudige erfrechtcertificaten. Niet 

alleen is de autoriteit van afgifte dan op de hoogte van het feit dat er reeds eerder een 

erfrechtcertificaat is afgeleverd, maar ook zal hij weinig geneigd zijn om een tweede 

erfrechtcertificaat met hetzelfde onderwerp af te leveren (voor zoverre dit überhaupt toelaatbaar 

is, zie infra nr. 769 e.v.). Deze hypothese veronderstelt enerzijds dat de autoriteiten van dezelfde 

lidstaat bevoegd zijn voor de afgifte, en anderzijds dat binnen dezelfde lidstaat ook dezelfde 

autoriteit bevoegd is. 

1. Bevoegde lidstaat 

a. Europese erfrechtverklaring 

741. Artikel 64 Erfrechtverordening bepaalt dat de Europese erfrechtverklaring wordt 

afgegeven in de lidstaat waarvan de gerechten bevoegd zijn op grond van de artikelen 4, 7, 10 

of 11 Erfrechtverordening (zie uitgebreid supra nr. 219 e.v.). Deze artikelen behoren tot 

Hoofdstuk II Erfrechtverordening, dat het bevoegde gerecht in geval van internationale 
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erfopvolging aanduidt.1167 De bevoegdheid bij de afgifte van de Europese erfrechtverklaring 

schrijft zich dus in in de systematiek van de Erfrechtverordening. De artikelen 4, 7, 10 en 11 

Erfrechtverordening zijn in dit verband van toepassing ongeacht de concrete autoriteit van 

afgifte. Ook indien de autoriteit van afgifte geen gerecht is, verloopt de afgifte van de Europese 

erfrechtverklaring conform deze bevoegdheidsvoorschriften.  

b. Nationale erfrechtcertificaten 

742. De vraag rijst of het bevoegdheidsregime van Hoofdstuk II Erfrechtverordening ook van 

toepassing is op de afgifte van nationale erfrechtcertificaten. Indien dat het geval is, zou binnen 

een Europese context telkens slechts één lidstaat bevoegd zijn om het nationaal 

erfrechtcertificaat inzake een grensoverschrijdende nalatenschap af te geven. De bevoegdheid 

bij internationale erfopvolgingen is immers geharmoniseerd, waardoor er bij een Europese 

grensoverschrijdende nalatenschap dan geen ruimte meer zou zijn voor de afgifte van een 

nationaal erfrechtcertificaat door een autoriteit van een andere lidstaat. Bovendien zou in dat 

geval eenzelfde lidstaat bevoegd zijn voor de afgifte van een nationaal erfrechtcertificaat en 

van de Europese erfrechtverklaring (cf. supra nr. 741). 

743. De discussie over de toepassing van het bevoegdheidsregime van de 

Erfrechtverordening bij de afgifte van een nationaal erfrechtcertificaat leeft vooral in Duitsland. 

Het Duitse recht voorzag vóór de invoering van de Erfrechtverordening specifiek in de 

mogelijkheid om een Erbschein af te leveren indien de nalatenschap werd beheerst door een 

buitenlands erfrecht: het Fremdrechtserbschein (supra nr. 136). De Duitse rechtsleer is 

verdeeld over de vraag of die bijkomende bevoegdheid ook onder het regime van de 

Erfrechtverordening nog blijft bestaan, dan wel of de bevoegdheid tot afgifte van het Erbschein 

                                                 
1167  Voor een uitgebreide analyse van de bevoegdheidsregeling in de Erfrechtverordening, zie E. GOOSSENS en 

A.L. VERBEKE, "De Erfrechtverordening" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), Handboek Europees 

Burgerlijk Procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 105-135. Zie verder ook A. BONOMI en P. WAUTELET, 

Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, 

Bruylant, 2013, 163-275; H. GAUDEMET-TALLON, "Les règles de compétence judiciaire dans le règlement 

européen sur les successions" in G. KHAIRALLAH en M. REVILLARD (eds.), Droit européen des successions 

internationales: le règlement du 4 juillet 2012, Parijs, Defrénois, 2013, 127-140; B. HESS, "Die internationale 

Zuständigkeit nach der Erbrechtsverordnung" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische 

Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 131-142 en F. ODERSKY, "Compétence" in U. BERGQUIST, 

D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY en B. REINHARTZ (eds.), Commentaire du 

règlement européen sur les successions, Parijs, Dalloz, 2015, 57-106. 
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zich uitsluitend richt naar Hoofdstuk II Erfrechtverordening.1168 Evenwel is de problematiek 

ruimer relevant voor de afgifte van alle nationale erfrechtcertificaten in de lidstaten en wordt 

deze daarom in algemene termen behandeld.1169  

i. Eerste mogelijkheid: uitsluiting in abstracto van bevoegdheidsregime 

Erfrechtverordening 

744. Sommige auteurs verdedigen dat de bevoegdheidsregels van artikel 4 e.v. 

Erfrechtverordening categoriek niet van toepassing zijn op de afgifte van nationale 

erfrechtcertificaten.1170 Ten gevolge hiervan zouden lidstaten nationale erfrechtcertificaten 

mogen afleveren, ongeacht of zij bevoegd zijn op grond van de artikelen 4 e.v. Zij steunen zich 

hiervoor hoofdzakelijk op twee argumenten. 

745. Enerzijds beroepen deze auteurs zich op artikel 62, 3e lid Erfrechtverordening, dat 

voorschrijft dat de Europese erfrechtverklaring de bestaande nationale documenten niet 

vervangt. Zij leiden hieruit af dat de Erfrechtverordening ook de bevoegdheid inzake de afgifte 

                                                 
1168  Pro de toepassing van Hoofdstuk II Erfrechtverordening op de afgifte van het Erbschein: A. DUTTA, "Art. 62 

EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 6; J. KLEINSCHMIDT, 

"Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das Kollisionsrecht", 

RabelsZ. 2013, 749, 768; J. MAYER, "§ 2353", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. 

Beck, 2013, nr. 55a-55c; J. SCHMIDT, "Der Erbnachweis in Deutschland ab 2015: Erbschein vs. Europäisches 

Nachlasszeugnis", ZEV 2014, 390-391; R. SÜß, "Das Europäische Nachlasszeugnis", ZEuP 2013, 746 en M. 

VOLMER, "Definitive Entscheidung von Vorfragen aufgrund der Gerichtszuständigkeit nach der EuErbVO", 

ZEV 2014, 130 e.v. Contra H. DÖRNER, "EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen Erb- und 

Erbverfahrensrecht ist in Kraft!", ZEV 2012, 512; C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und 

Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 220-221; K.W. LANGE, "Das Europäische Nachlasszeugnis" in 

A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 175; 

K. LECHNER, "Die Entwicklung der Erbrechtsverordnung – eine rechtspolitische Betrachtung zum 

Gesetzgebungsverfahren", ZErb 2014, 191, 192 en F. WALL, "Richtet sich die internationale Zuständigkeit 

zur Erbscheinserteilung künftig ausschließlich nach Artt. 4 ff EU-ErbVO?", ZErb 2015, 10-16. 
1169  Pro de toepassing van Hoofdstuk II Erfrechtverordening op de afgifte van nationale erfrechtcertificaten A. 

BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 du 4 

juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 167. Contra C. HERTEL, "European Certificate of Succession - content, 

issue and effects", ERA Forum 2014, 399 en F. ODERSKY, "Compétence" in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, 

R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY en B. REINHARTZ (eds.), Commentaire du règlement européen sur 

les successions, Parijs, Dalloz, 2015, 59. Impliciet B. REINHARTZ, "Certificat successoral européen" in U. 

BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY en B. REINHARTZ (eds.), Commentaire 

du règlement européen sur les successions, Parijs, Dalloz, 2015, 219, die schrijft dat de autoriteiten van de 

lidstaten de mogelijkheid behouden om nationale erfrechtcertificaten af te geven indien dit is toegelaten 

krachtens het nationaal recht. 
1170  H. DÖRNER, "EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht ist in Kraft!", 

ZEV 2012, 512; C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 

2014, 220-221 en C. HERTEL, "European Certificate of Succession - content, issue and effects", ERA Forum 

2014, 399. 
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van het nationaal erfrechtcertificaat onverlet laat.1171 Evenwel biedt deze bepaling geen 

voldoende rechtsgrond om de bevoegdheid tot afgifte van de nationale erfrechtcertificaten als 

dusdanig te onttrekken aan de algemene bevoegdheidsregeling.1172 Artikel 62, 3e lid waarborgt 

enkel het optioneel karakter van de Europese erfrechtverklaring en het subsidiariteitsbeginsel, 

maar kan niet worden geïnterpreteerd als een afwijkende bevoegdheidsgrond voor de afgifte 

van nationale erfrechtcertificaten. 

746. Anderzijds baseren deze auteurs zich op een a contrario-interpretatie van artikel 64 

Erfrechtverordening. Artikel 64 verklaart de artikelen 4 e.v. uitdrukkelijk van toepassing op de 

afgifte van de Europese erfrechtverklaring (supra nr. 219). A contrario zou dit impliceren dat 

de artikelen 4 e.v. niet gelden voor de bevoegdheid tot afgifte van de nationale 

erfrechtcertificaten, aangezien deze bevoegdheidsregels niet expliciet eveneens van toepassing 

worden geacht op de afgifte van de nationale erfrechtcertificaten.1173 Ook deze redenering kan 

niet worden bijgetreden. Artikel 64 geeft vorm aan een deelaspect van het nieuwe regime van 

de Europese erfrechtverklaring, namelijk de bevoegdheid, maar is niet ontwikkeld om indicaties 

te geven over de bevoegdheid bij nationale erfrechtcertificaten. Bij gebreke aan een bijzondere 

bepaling ter zake wordt de bevoegdheid tot afgifte van de nationale erfrechtcertificaten geregeld 

door het gemeen recht inzake bevoegdheid bij grensoverschrijdende erfopvolging. Indien aan 

de toepassingsvoorwaarden is voldaan (infra nr. 749), is dat Hoofdstuk II Erfrechtverordening, 

in het andere geval is dat het nationaal recht. Het is niet te rechtvaardigen waarom van alle 

mogelijke beslissingen en authentieke akten net de nationale erfrechtcertificaten een afwijkend 

bevoegdheidsregime zouden kennen, en dit zonder enige bijzondere rechtsgrond. 

                                                 
1171  H. DÖRNER, "EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht ist in Kraft!", 

ZEV 2012, 512; C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 

2014, 220 en C. HERTEL, "European Certificate of Succession - content, issue and effects", ERA Forum 2014, 

399. Zie ook F. WALL, "Richtet sich die internationale Zuständigkeit zur Erbscheinserteilung künftig 

ausschließlich nach Artt. 4 ff EU-ErbVO?", ZErb 2015, 12. Impliciet B. REINHARTZ, "Certificat successoral 

européen" in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY en B. REINHARTZ 

(eds.), Commentaire du règlement européen sur les successions, Parijs, Dalloz, 2015, 219. 
1172  Zie ook A. DUTTA, "Art. 62 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 

2015, nr. 6. 
1173  C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 220; C. 

HERTEL, "European Certificate of Succession - content, issue and effects", ERA Forum 2014, 399 en F. 

ODERSKY, "Compétence" in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY en B. 

REINHARTZ (eds.), Commentaire du règlement européen sur les successions, Parijs, Dalloz, 2015, 59. 
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747. Om die redenen moet een in abstracto uitsluiting van de bevoegdheid tot afgifte van de 

nationale erfrechtcertificaten uit het bevoegdheidsregime van de Erfrechtverordening worden 

afgewezen. Men moet integendeel in concreto gaan evalueren of het voorliggende nationaal 

erfrechtcertificaat al dan niet valt onder het bevoegdheidsregime van Hoofdstuk II 

Erfrechtverordening. 

ii. Tweede mogelijkheid: evaluatie in concreto van toepasselijkheid 

bevoegdheidsregime Erfrechtverordening 

748. Om na te gaan of de afgifte van nationale erfrechtcertificaten ressorteert binnen de 

draagwijdte van het bevoegdheidsregime in Hoofdstuk II Erfrechtverordening, volstaat het om 

te onderzoeken of de algemene bevoegdheidsgrond van artikel 4 in dit verband van toepassing 

is. Indien dat het geval is, zijn ook de overige bevoegdheidsgronden potentieel van toepassing. 

Deze bepalingen vormen immers aanvullingen bij of afwijkingen van de algemene regel van 

artikel 4, die suppletief geldt. 

749. Volgens artikel 4 zijn de gerechten van de lidstaat waar de erflater op het tijdstip van 

overlijden zijn gewone verblijfplaats had, bevoegd om uitspraak te doen over de erfopvolging 

in haar geheel. Uit deze bepaling kunnen twee toepassingsvoorwaarden worden afgeleid: het 

moet gaan om een ‘erfopvolging’, en de bevoegdheidsregeling geldt enkel voor een ‘gerecht’. 

Deze voorwaarden worden hieronder geanalyseerd. 

750. Eén auteur onderscheidt nog een derde toepassingsvoorwaarde voor de 

bevoegdheidsregeling van Hoofdstuk II Erfrechtverordening, namelijk dat de desbetreffende 

uitspraak van het nationale gerecht kwalificeert als een ‘beslissing’ in de zin van de 

Erfrechtverordening.1174 Er is evenwel nergens in Hoofdstuk II Erfrechtverordening sprake van 

deze vereiste, noch in de andere bepalingen van de Erfrechtverordening. Het klopt dat in de 

overgrote meerderheid van de gevallen de uitspraken van gerechten zullen circuleren als 

beslissingen in de zin van Hoofdstuk IV Erfrechtverordening.1175 Het is evenwel geen 

voorwaarde dat de uitspraak van een gerecht zou kwalificeren als beslissing opdat het gerecht 

                                                 
1174  F. WALL, "Richtet sich die internationale Zuständigkeit zur Erbscheinserteilung künftig ausschließlich nach 

Artt. 4 ff EU-ErbVO?", ZErb 2015, 10-12. 
1175  Dit is bijvoorbeeld ook het geval indien een notaris in een erfopvolging gerechtelijke taken uitoefent en 

derhalve geldt als ‘gerecht’ in de zin van artikel 3, 2e lid (supra nr. 676). In dat geval circuleert de uitspraak 

van de notaris als beslissing en niet als authentieke akte (zie overweging 22). 
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onder de bevoegdheidsregeling van de Erfrechtverordening zou vallen. Weliswaar is dit meestal 

het resultaat, maar het vormt geen toepassingsvereiste. In sommige gevallen is het bovendien 

mogelijk dat een gerecht wel dient te oordelen bij toepassing van de bevoegdheidsregels van 

Hoofdstuk II Erfrechtverordening, maar dat zijn uitspraak niet kwalificeert als beslissing. Het 

meest sprekende voorbeeld zijn gerechtelijke schikkingen. Wanneer de rechter in het kader van 

een vereffening-verdeling een conventionele verdeling homologeert, wordt zijn bevoegdheid 

geregeld door Hoofdstuk II Erfrechtverordening, maar zal zijn uitspraak circuleren als een 

gerechtelijke schikking en dus conform Hoofdstuk V1176, en niet als een beslissing conform 

Hoofdstuk IV.1177 Om die redenen moet een kwalificatie als beslissing worden afgewezen als 

toepassingsvoorwaarde voor het bevoegdheidsregime van de Erfrechtverordening. 

a) ‘Erfopvolging’ 

751. Opdat de afgifte van nationale erfrechtcertificaten zou ressorteren onder artikel 4, is ten 

eerste vereist dat de afgifte een element uitmaakt van de ‘erfopvolging’ in de zin van de 

Erfrechtverordening. Artikel 3, 1e lid, onder a) definieert een ‘erfopvolging’ in de zin van de 

Erfrechtverordening als volgt: “de erfopvolging in de nalatenschap van een overleden persoon, 

waaronder wordt begrepen elke vorm van overgang of overdracht van goederen, rechten en 

verplichtingen naar aanleiding van een overlijden, ongeacht of het gaat om een vrijwillige 

overgang of overdracht krachtens een uiterste wilsbeschikking, dan wel om een overgang 

middels erfopvolging bij versterf.” De Erfrechtverordening hanteert derhalve een zeer brede 

definitie, die bedoeld is om alle aspecten van erfopvolging te omvatten. Derhalve kan worden 

gesteld dat ook de afgifte van nationale erfrechtcertificaten, die ertoe strekken de hoedanigheid 

van rechthebbende in een nalatenschap aan te tonen, kan worden beschouwd als een deel van 

de erfopvolging in de zin van artikel 4 Erfrechtverordening.1178 

                                                 
1176  Hoofdstuk V Erfrechtverordening regelt niet enkel de circulatie van authentieke akten (supra nr. 694), maar 

ook van gerechtelijke schikkingen. 
1177  Cf. A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 152, 167. Zie hierover verder D. DAMASCELLI, "Actes authentiques 

et transactions judiciaires" in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY en B. 

REINHARTZ (eds.), Commentaire du règlement européen sur les successions, Parijs, Dalloz, 2015, 213. 
1178  Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 167 en A. DUTTA, "Art. 62 EuErbVO", Münchener 

Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 6. 
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b) ‘Gerecht’ 

752. Ten tweede moeten de autoriteiten die instaan voor de afgifte van een nationaal 

erfrechtcertificaat kwalificeren als een ‘gerecht’ in de zin van Hoofdstuk II 

Erfrechtverordening, aangezien de bevoegdheidsregeling enkel geldt voor ‘gerechten’.1179 De 

moeilijke afbakening van het concept ‘gerecht’ in de zin van artikel 3, 2e lid werd hoger al 

behandeld bij de kwalificatie van de juridische aard van de nationale erfrechtcertificaten (supra 

nr. 673 e.v.). Daar bleek dat een rechter bij de afgifte van een nationaal erfrechtcertificaat wel 

geldt als een ‘gerecht’, terwijl dat voor een notaris die een nationaal erfrechtcertificaat afgeeft 

niet het geval is.1180 Derhalve ressorteert de afgifte van nationale erfrechtcertificaten door een 

rechter wel onder de bevoegdheidsregeling van de Erfrechtverordening, en de afgifte door een 

notaris of een andere autoriteit niet. In dat laatste geval wordt de bevoegdheid voor de afgifte 

geregeld door het nationaal recht. Deze conclusie zet de deur open naar positieve 

bevoegdheidsconflicten, aangezien zij toelaat dat notarissen uit twee verschillende lidstaten – 

bijvoorbeeld de lidstaat waar de erflater zijn laatste gewone verblijfplaats had en een andere 

lidstaat waar er bepaalde nalatenschapsgoederen gelegen zijn – een nationaal erfrechtcertificaat 

opstellen, indien zij hiertoe krachtens hun nationaal recht bevoegd zijn.  

iii. Invloed van de lex successionis en de circulatieregels 

a) Draagwijdte van de lex successionis 

753. Uit het bovenstaande blijkt dat althans bij buitengerechtelijke nationale 

erfrechtcertificaten autoriteiten uit twee verschillende lidstaten bevoegd kunnen zijn voor de 

afgifte, waardoor een co-existentie van nationale erfrechtcertificaten zeer reëel is. De 

draagwijdte van de lex successionis nuanceert evenwel deze mogelijkheid tot co-existentie.  

754. De bewijslevering van de hoedanigheid van rechthebbende in een internationale 

nalatenschap behoort tot het domein van de lex successionis. Artikel 23 bepaalt immers dat de 

                                                 
1179  De lidstaten stellen de Europese Commissie in kennis van de autoriteiten en juridische beroepsbeoefenaren 

die zij rekenen tot een ‘gerecht’ in de zin van de Erfrechtverordening, waarna deze informatie wordt bekend 

gemaakt in het Publicatieblad (artikel 3, 2e lid in fine). Zij maken hiertoe gebruik van de in artikel 79 

vastgestelde procedure. 
1180  De afgifte van een nationaal erfrechtcertificaat maakt immers geen ‘gerechtelijke taak’ uit in de zin van artikel 

3, 2e lid en overweging 20 (supra nr. 676). Cf. overweging 21: “[…] Of notarissen in een bepaalde lidstaat 

al dan niet aan de bevoegdheidsregels van deze verordening gebonden zijn, moet afhangen van de vraag of 

zij onder het begrip „gerecht” in de zin van deze verordening vallen.”  
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lex successionis de vererving van de gehele nalatenschap beheerst, en het bewijs van de 

erfrechtelijke hoedanigheid maakt hier deel van uit. Het is derhalve de lex successionis die 

bepaalt op welke wijze een rechthebbende in een nalatenschap zijn hoedanigheid kan 

aantonen.1181 In veel lidstaten is het nationaal erfrechtcertificaat een manier, maar niet 

noodzakelijk de enige manier om de erfrechtelijke prerogatieven te doen gelden. Over welke 

bewijsmiddelen de rechthebbende in een nalatenschap beschikt, wordt bepaald door de lex 

successionis. Aangezien de lex successionis is geharmoniseerd (zie Hoofdstuk III 

Erfrechtverordening), zal telkens slechts het recht van één lidstaat bepalen op welke manier een 

rechthebbende in een internationale nalatenschap het bewijs kan leveren van zijn erfrechtelijke 

prerogatieven.  

755. Indien krachtens de lex successionis het bewijs van de erfrechtelijke hoedanigheid kan 

worden geleverd door alle middelen, zoals bijvoorbeeld naar Frans en Belgisch recht het geval 

is (supra nr. 163), lijkt ook een buitenlands erfrechtcertificaat in beginsel te kunnen volstaan 

als bewijs. Vanzelfsprekend is het dan tevens vereist dat de autoriteit van de andere lidstaat 

krachtens zijn nationaal recht een nationaal erfrechtcertificaat mag opstellen wanneer het eigen 

erfrecht niet de lex successionis is.1182 Indien het toepasselijke recht daarentegen slechts een 

aantal welomschreven wijzen zou toelaten om de erfrechtelijke hoedanigheid te bewijzen, moet 

de rechthebbende een van deze benutten. In dat geval kan de rechthebbende wel een buitenlands 

nationaal erfrechtcertificaat aanvragen, maar zal de lex successionis beletten dat dit ook 

succesvol wordt aangewend.  

756. In de hypothese dat de lex successionis slechts bepaalde bewijsmiddelen toelaat om de 

erfrechtelijke hoedanigheid te bewijzen, zou de lex successionis de kans verkleinen dat er 

binnen eenzelfde erfopvolging meerdere erfrechtcertificaten circuleren. Dit is voornamelijk van 

belang voor notariële erfrechtcertificaten. Voor gerechtelijke erfrechtcertificaten is de 

bevoegdheid immers geharmoniseerd (supra nr. 752), waardoor het erfrechtcertificaat sowieso 

slechts in één lidstaat rechtsgeldig kan worden afgegeven. Bij notariële erfrechtcertificaten 

zouden bij toepassing van de lex successionis in sommige gevallen ook enkel de 

                                                 
1181  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 711.  
1182  Het Duitse recht voorziet bijvoorbeeld uitdrukkelijk in deze mogelijkheid: in dergelijke gevallen mag het 

Amtsgericht een Fremdrechtserbschein afgeven (supra nr. 136). 
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bewijsmiddelen van die lidstaat mogen worden gebruikt, wat in de praktijk tot hetzelfde 

resultaat zou leiden als een harmonisatie van de bevoegdheid. Evenwel kennen veel lidstaten 

een vrijheid van erfrechtelijk bewijs. In dat geval zorgt de lex successionis niet voor bijkomende 

beperkingen inzake de afgifte van meerdere erfrechtcertificaten binnen eenzelfde nalatenschap. 

b) Circulatie van authentieke akten 

757. In dit verband rijst bijkomend de vraag naar de invloed van de regels inzake de circulatie 

van authentieke akten in Hoofdstuk V Erfrechtverordening (supra nr. 694 e.v.). Kan een lidstaat 

onder het regime van de Erfrechtverordening een buitenlands authentiek erfrechtcertificaat 

weigeren te aanvaarden, om de reden dat de lex successionis slechts een aantal bewijsmiddelen 

toelaat? Artikel 59 schrijft voor dat een in een lidstaat verleden authentieke akte dezelfde 

bewijskracht heeft in een andere lidstaat als in de lidstaat van herkomst. Dit lijkt te impliceren 

dat een lidstaat de bewijskracht van een buitenlands authentiek erfrechtcertificaat moet 

aanvaarden, ook wanneer de lex successionis dit in principe niet zou toelaten als bewijsmiddel. 

Evenwel beperkt de draagwijdte van de aanvaarding van artikel 59 zich tot de daadwerkelijke 

bewijskracht van de authentieke akte; de eventuele derdenwerking of 

registerpubliciteitsgevolgen overschrijden het bestek van de aanvaarding (supra nr. 709-711). 

iv. Van een zuiver juridisch-technische interpretatie naar een teleologische benadering 

758. Hierboven werd de bevoegdheid tot afgifte van de nationale erfrechtcertificaten 

geanalyseerd vanuit een juridisch-technisch oogpunt. De onderzoeksresultaten kunnen als volgt 

worden samengevat. Wanneer in de betrokken lidstaten de afgifte van het nationaal 

erfrechtcertificaat gebeurt door een gerecht, zal er slechts één lidstaat bevoegd zijn voor de 

afgifte van een nationaal erfrechtcertificaat. In dat geval valt de bevoegdheid immers onder de 

geharmoniseerde bevoegdheidsregeling van Hoofdstuk II Erfrechtverordening. Indien er in 

deze hypothese toch nationale erfrechtcertificaten circuleren uit verschillende lidstaten, heeft 

een lidstaat zich in beginsel onterecht bevoegd verklaard. Wanneer daarentegen de afgifte van 

het nationaal erfrechtcertificaat in de betrokken lidstaten gebeurt door een notaris, wordt de 

bevoegdheid geregeld door het nationaal recht. Een notaris geldt in deze hypothese immers niet 

als ‘gerecht’ in de zin van de Erfrechtverordening (supra nr. 676). Derhalve kunnen in dit geval 

de nationale erfrechtcertificaten uit verschillende lidstaten rechtsgeldig naast elkaar bestaan. 

Indien het nationaal erfrechtcertificaat bovendien de vorm aanneemt van een authentieke akte, 
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zal de ontvangende lidstaat conform de regels van Hoofdstuk V Erfrechtverordening verplicht 

zijn om de bewijskracht van het buitenlands authentiek erfrechtcertificaat te aanvaarden (supra 

nr. 697), zelfs indien de lex successionis een bewijs door een buitenlands nationaal 

erfrechtcertificaat in de regel niet toelaat. Wanneer tot slot de afgifte gebeurt door een andere 

autoriteit dan een gerecht of een notaris, hangt het van de lex successionis af of de ontvangende 

lidstaat gevolg zal geven aan het buitenlands erfrechtcertificaat. Indien de lex successionis een 

bewijs door alle middelen toelaat, is het mogelijk dat het buitenlandse erfrechtcertificaat ook 

uitwerking zal hebben in de forumlidstaat. Indien dat niet het geval is, zal de forumlidstaat dit 

in principe weigeren.  

759. Bovenstaande analyse leidt tot een zeer complexe situatie, waarbij de internationale 

bevoegdheid voor de afgifte van nationale erfrechtcertificaten aan een geheel verschillende 

regeling is onderwerpen naargelang de concrete autoriteit van afgifte. Een dergelijke 

interpretatie kan juridisch-technisch misschien overtuigen, maar lijkt in de praktijk weinig 

werkbaar. Men kan zich immers moeilijk voorstellen dat een rechthebbende of zelfs een 

autoriteit in een internationale nalatenschap steeds deze ingewikkelde denkoefening zal 

doorvoeren.  

760. Daarenboven impliceert deze analyse dat sommige Europese burgers bij een 

internationale erfopvolging wel het nationaal erfrechtcertificaat van hun eigen lidstaat mogen 

aanvragen en andere niet, afhankelijk van de concrete autoriteit van afgifte. Neem als voorbeeld 

de situatie waarin een erflater met de Italiaanse nationaliteit en een laatste gewone verblijfplaats 

in Italië overlijdt. Hij legateert een huis in Duitsland aan zijn dochter die in Duitsland woont, 

en een appartement in Frankrijk aan zijn zoon die in Frankrijk woont. Om hun aanspraken 

tegenover de erfgoederen te kunnen bewijzen, willen de dochter en de zoon allebei een 

nationaal erfrechtcertificaat aanvragen in het land waarin zij hun gewone verblijfplaats hebben. 

Volgens bovenstaande analyse zou het Duitse Amtsgericht geen Erbschein meer mogen afgeven 

aan de dochter, omdat het volgens Hoofdstuk II Erfrechtverordening niet bevoegd is voor de 

erfopvolging. Daarentegen kan de Franse notaris hier wel een acte de notoriété afgeven aan de 

zoon, aangezien deze niet is gebonden door de bevoegdheidsregeling van de 

Erfrechtverordening. Nochtans bevinden de zoon en de dochter zich hier in een gelijkaardige 

positie: ze willen allebei een nationaal erfrechtcertificaat aanvragen in de lidstaat waarin ze hun 
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gewone verblijfplaats hebben, die een andere lidstaat is dan de lidstaat die bevoegd is voor de 

afhandeling van de erfopvolging (in casu Italië). Het lijkt dan ook niet geheel billijk dat de ene 

erfgenaam wel nog het eigen nationaal erfrechtcertificaat zou mogen aanvragen, terwijl die 

mogelijkheid aan de andere erfgenaam wordt ontnomen.  

761. Nochtans vervullen de Duitse rechter en de Franse notaris in wezen een zeer 

gelijkaardige taak bij de afgifte van het nationaal erfrechtcertificaat (supra nr. 217). Het 

onderscheid in bevoegde autoriteit gaat veeleer terug op rechtshistorische-politieke redenen dan 

op een conceptueel verschil tussen beide erfrechtcertificaten, maar heeft wel belangrijke 

gevolgen voor de internationale bevoegdheid voor de afgifte van het erfrechtcertificaat. In 

dezelfde zin zou een nationaal erfrechtcertificaat dat kan worden afgegeven door een rechter en 

een notaris, zoals tot voor kort het geval was naar Frans en Belgisch recht (supra nr. 158), in 

het eerste geval onderworpen zijn aan de bevoegdheidsregeling van Hoofdstuk II en in het 

tweede geval niet, terwijl het wel hetzelfde erfrechtcertificaat betreft. 

762. Om die redenen lijkt het onnodig complex, arbitrair en praktisch niet opportuun om 

gerechtelijke nationale erfrechtcertificaten onder de bevoegdheidsregeling van Hoofdstuk II te 

laten ressorteren en niet-gerechtelijke nationale erfrechtcertificaten niet, zelfs indien een zuiver 

juridisch-technische analyse wel tot dit resultaat zou leiden. Het is wenselijker om alle nationale 

erfrechtcertificaten aan dezelfde bevoegdheidsregeling te onderwerpen. In dit verband zijn er 

twee mogelijkheden: ofwel acht men de bevoegdheidsregeling van Hoofdstuk II van toepassing 

op alle nationale erfrechtcertificaten, ofwel plaatst men de afgifte van alle nationale 

erfrechtcertificaten buiten het toepassingsgebied van Hoofdstuk II Erfrechtverordening. Beide 

benaderingen hebben voor- en nadelen.  

763. Het grote voordeel van een centralisatie van de bevoegdheid tot afgifte van de nationale 

erfrechtcertificaten bij de volgens Hoofdstuk II bevoegde autoriteiten, is dat de kans op 

conflicterende erfrechtcertificaten op deze manier gevoelig wordt verkleind. In die hypothese 

zou er binnen dezelfde erfopvolging immers maar één lidstaat bevoegd zijn voor de afgifte van 

alle erfrechtcertificaten, zij het een nationaal erfrechtcertificaat of de Europese 

erfrechtverklaring. In het Voorstel voor de Erfrechtverordening leek de Europese wetgever deze 

benadering te volgen. Het toenmalige artikel 3 bepaalde immers dat de bevoegdheidsregels van 

toepassing waren op alle gerechten van de lidstaten, maar ook op de buitengerechtelijke 
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instanties, voor zover dat nodig was. In de hypothese dat aan het noodzakelijkheidscriterium 

zou zijn voldaan, leidde deze bepaling tot een bevoegdheidscentralisatie inzake de afgifte van 

het nationale en het Europese erfrechtcertificaat.1183 In de finale versie van de 

Erfrechtverordening werd deze regeling echter niet weerhouden, hoofdzakelijk omdat het 

notariaat wou vermijden dat notarissen gebonden zouden zijn door de bevoegdheidsregels ook 

indien ze niet optraden als gerecht.1184 Dit wijst erop dat de Europese wetgever de 

bevoegdheidsregeling van Hoofdstuk II bewust niet wenste te laten gelden voor 

buitengerechtelijke instanties.  

764. Het nadeel van een dergelijke centralisatie van bevoegdheid is daarnaast dat de toegang 

tot de nationale erfrechtcertificaten van de niet-bevoegde lidstaten wordt afgesneden, terwijl de 

tekst van de Erfrechtverordening hier – althans voor de buitengerechtelijke erfrechtcertificaten 

– geen steun voor biedt. Dit zou de Europese burgers de mogelijkheid tot een keuze voor het 

eigen nationaal erfrechtcertificaat ontnemen, wanneer de gerechten van een andere lidstaat 

bevoegd zijn om zich uit te spreken over de erfopvolging. Alle burgers zouden in die hypothese 

immers enkel kunnen kiezen tussen de Europese erfrechtverklaring en het nationaal 

erfrechtcertificaat van de lidstaat waarvan de gerechten bevoegd zijn conform Hoofdstuk II, 

zelfs indien het gaat om een buitengerechtelijk erfrechtcertificaat. Op die manier wordt het 

keuzerecht tussen de nationale erfrechtcertificaten en de Europese erfrechtverklaring 

uitgehold.1185 Nochtans beklemtoont de Erfrechtverordening op verschillende plaatsen dat de 

Europese erfrechtverklaring de nationale erfrechtcertificaten niet vervangt, maar dat deze een 

volwaardig alternatief blijven voor de erfrechtverklaring (zie artikel 62, 2e en 3e lid en  

overweging 67 en 69; supra nr. 656). Overweging 67 benadrukt bovendien het belang van het 

                                                 
1183  Zie ook MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, "Comments on the 

European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 

jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters 

of succession and the creation of a European Certificate of Succession", RabelsZ. 2010, 701. In dezelfde zin 

B. HESS, "Die internationale Zuständigkeit nach der Erbrechtsverordnung" in A. DUTTA en S. HERRLER 

(eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 132. 
1184  Zie e.g. COUNCIL OF THE NOTARIATS OF THE EUROPEAN UNION, Position paper regarding the proposal for a 

Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and 

enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European 

Certificate of Succession, 24 november 2010, www.cnue.eu, 4 en H. GAUDEMET-TALLON, "Les règles de 

compétence judiciaire dans le règlement européen sur les successions" in G. KHAIRALLAH en M. REVILLARD 

(eds.), Droit européen des successions internationales: le règlement du 4 juillet 2012, Parijs, Defrénois, 2013, 

128-129. 
1185  In die zin F. WALL, "Richtet sich die internationale Zuständigkeit zur Erbscheinserteilung künftig 

ausschließlich nach Artt. 4 ff EU-ErbVO?", ZErb 2015, 14. 
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subsidiariteitsbeginsel in dit verband. Deze argumenten pleiten veeleer voor de tweede 

strekking, die de bevoegdheid tot afgifte van alle nationale erfrechtcertificaten buiten het 

toepassingsgebied van Hoofdstuk II plaatst. 

765. Een bijkomend argument voor de tweede strekking kan worden gevonden in de ratio 

legis van de Europese erfrechtverklaring. De Europese erfrechtverklaring beoogt in de eerste 

plaats om een snellere, soepelere en efficiëntere behandeling van een erfopvolging met 

grensoverschrijdende gevolgen te bereiken (overweging 67 en supra nr. 6). Deze ratio blijkt 

ook uit de bijzondere bevoegdheidsregimes die de Erfrechtverordening instelt voor het 

ontvangen van verklaringen inzake de aanvaarding of verwerping van de nalatenschap (artikel 

131186) en voor het opleggen van voorlopige of bewarende maatregelen (artikel 19). In beide 

gevallen heeft de Europese wetgever naast de gewone bevoegdheidsgronden nog een 

bijkomende bevoegdheidsgrond gecreëerd ten voordele van de gerechten van een andere 

lidstaat. Beide bepalingen gaan uit van dezelfde doelstelling: een efficiënte en zo eenvoudig 

mogelijke afwikkeling van de nalatenschap voor de betrokkenen verzekeren, in het bijzonder 

wanneer zij hun gewone verblijfplaats niet hebben in de forumstaat.1187 Indien de bevoegdheid 

voor de afgifte van het nationale en het Europese erfrechtcertificaat zou worden gecentraliseerd 

bij de gerechten van dezelfde lidstaat, zou een erfgenaam die zijn gewone verblijfplaats niet in 

die lidstaat heeft steeds naar het buitenland moeten reizen om een erfrechtcertificaat te kunnen 

verkrijgen, wat vóór de invoering van de Erfrechtverordening niet nodig was. Dit staat haaks 

op de nagestreefde vereenvoudiging van de afwikkeling van een internationale 

nalatenschap.1188 

766. Bijgevolg wordt hier een teleologische interpretatie bepleit die de bevoegdheid tot 

afgifte van alle nationale erfrechtcertificaten onttrekt aan Hoofdstuk II Erfrechtverordening. 

Nationale autoriteiten behouden derhalve de bevoegdheid om hun eigen nationaal 

erfrechtcertificaat af te geven, ook indien zij voor het overige niet bevoegd zijn om zich uit te 

                                                 
1186  Zie hiervoor supra voetnoot 1073. 
1187  H. GAUDEMET-TALLON, "Les règles de compétence judiciaire dans le règlement européen sur les 

successions" in G. KHAIRALLAH en M. REVILLARD (eds.), Droit européen des successions internationales: 

le règlement du 4 juillet 2012, Parijs, Defrénois, 2013, 135 (met betrekking tot artikel 13) en E. GOOSSENS 

en A.L. VERBEKE, "De Erfrechtverordening" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), Handboek Europees 

Burgerlijk Procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 130. 
1188  Zie ook F. WALL, "Richtet sich die internationale Zuständigkeit zur Erbscheinserteilung künftig 

ausschließlich nach Artt. 4 ff EU-ErbVO?", ZErb 2015, 15. 
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spreken over de erfopvolging. Deze interpretatie druist weliswaar in tegen de letterlijke 

bewoordingen van de Erfrechtverordening en kan in die zin contra legem worden genoemd, 

maar strookt wel met de geest en de ratio van de Europese erfrechtverklaring en de 

Erfrechtverordening. Bovendien is deze interpretatie werkbaar voor de praktijk, waar een 

letterlijke interpretatie onvermijdelijk tot problemen zou leiden. Het nadeel van deze 

benadering is dat ze de kans op conflicterende erfrechtcertificaten verhoogt, aangezien de 

bevoegdheid tot afgifte van de erfrechtcertificaten wordt gediversifieerd. 

767. Let wel, deze interpretatie zou enkel gelden voor ‘zuivere’ nationale erfrechtcertificaten, 

dat wil zeggen nationale instrumenten die er uitsluitend toe strekken om de erfrechtelijke 

hoedanigheid van rechthebbende in de nalatenschap te bewijzen in een niet-contentieuze 

context (cf. supra nr. 47 e.v.). Van zodra het opzet van het nationaal instrument breder is, en 

het bewijs van de erfrechtelijke hoedanigheid weliswaar voortvloeit uit het instrument maar er 

niet het hoofddoel van is, is een juridisch-technische toepassing van het bevoegdheidsregime 

aan de orde. Dit is met name het geval bij het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss, dat er in 

hoofdzaak toe strekt om de gerechtelijke overgang van de nalatenschap te bevestigen, en als 

dusdanig indirect ook de rechten van de erfgenamen aantoont (supra nr. 103). Het 

Einantwortungsbeschluss blijft derhalve volledig onderworpen aan de bevoegdheidsregeling 

van Hoofdstuk II Erfrechtverordening. De overige referentiecertificaten die worden afgegeven 

in een lidstaat – het Duitse Erbschein, de Franse acte de notoriété en de Belgische akte en het 

attest van erfopvolging – beogen daarentegen wel enkel het bewijs van de erfrechtelijke 

hoedanigheid te leveren. Bijgevolg is de voorgestelde interpetatie wel van toepassing voor deze 

referentiecertificaten. 

2. Bevoegde autoriteit binnen een lidstaat 

768. Opdat eenzelfde autoriteit bevoegd zou zijn voor de afgifte van zowel het Europese als 

het nationale erfrechtcertificaat, is niet alleen vereist dat de bevoegdheid is gecentraliseerd bij 

één lidstaat, maar ook bij één autoriteit binnen die lidstaat. Hierboven werd alvast deze eerste 

vereiste ontkennend beantwoord, en ook de tweede vereiste is in veel lidstaten niet vervuld. 

Zeker in de lidstaten waarin de notaris bevoegd is voor de afgifte van het Europees en het 
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nationaal erfrechtcertificaat, kan in de regel iedere notaris worden gevat tot het opstellen van 

een erfrechtcertificaat.1189 

B. Toelaatbaarheid tweede erfrechtcertificaat binnen dezelfde erfopvolging 

769. Uit het bovenstaande blijkt dat in eenzelfde erfopvolging meerdere autoriteiten bevoegd 

kunnen zijn om een erfrechtcertificaat af te leveren. Het is een andere vraag of het toelaatbaar 

is om een tweede erfrechtcertificaat met hetzelfde onderwerp af te leveren wanneer de tweede 

autoriteit weet dat er reeds een eerste erfrechtcertificaat werd afgegeven. De hypothese is dat 

aan de tweede autoriteit wordt gevraagd om dezelfde gegevens als de eerste autoriteit te 

attesteren, zodat er een inhoudelijke overlapping zou zijn (supra nr. 737). 

770. De toelaatbaarheid van een tweede erfrechtcertificaat binnen dezelfde erfopvolging 

wordt uitsluitend bestudeerd in een internationaal perspectief, namelijk de afgifte van twee 

erfrechtcertificaten in twee verschillende lidstaten. In dit verband zijn er twee mechanismen die 

een rol kunnen spelen: enerzijds aanhangigheid en samenhang, en anderzijds de 

weigeringsgronden in het kader van de circulatie. Beide mechanismen worden hieronder nader 

toegelicht. Daarnaast kan de situatie zich voordoen dat twee autoriteiten van dezelfde lidstaat 

worden gevat tot afgifte van een erfrechtcertificaat. In dat geval kunnen er bijkomend 

nationaalrechtelijke mechanismen spelen. Zo lijken bij rechterlijke uitspraken potentieel alvast 

het gezag van gewijsde en het vereiste van een belang pertinent. Evenwel vallen die 

nationaalrechtelijke mechanismen buiten het bestek van de Erfrechtverordening en van dit 

onderzoek. 

1. Aanhangigheid en samenhang 

a. Algemeen 

771. Traditioneel bevatten Europese IPR-verordeningen bevoegdheidsvoorschriften om te 

vermijden dat gerechten in verschillende lidstaten zich uitspreken over dezelfde zaak, wat zou 

kunnen leiden tot tegenstrijdigheden. De Europese wetgever maakt daarbij gebruik van twee 

                                                 
1189  Zie bijvoorbeeld artikel 8 Nederlandse Uitvoeringswet, dat elke notaris met vestigingsplaats in Nederland 

bevoegd acht voor de afgifte van de Europese erfrechtverklaring. 
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technieken, aanhangigheid en samenhang.1190 In de Erfrechtverordening is deze regeling 

opgenomen in de artikelen 17 (aanhangigheid) en 18 (samenhang). 

772. Aanhangigheid betreft de hypothese waarin er voor gerechten van verschillende 

lidstaten tussen dezelfde partijen vorderingen aanhangig zijn die hetzelfde onderwerp betreffen. 

In dat geval houdt het gerecht waarbij de zaak later is aangebracht zijn uitspraak ambtshalve 

aan totdat de bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst aanhangig is gemaakt, 

vaststaat. Wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht, 

vaststaat, verklaart elk gerecht waarbij de zaak later is aangebracht zich onbevoegd (artikel 17). 

De klassieke litispendentieregel waarbij het eerst aangezochte gerecht over zijn bevoegdheid 

beslist en de later gevatte gerechten hun uitspraak aanhouden, wordt derhalve ook in de 

Erfrechtverordening gehanteerd. Artikel 14 bepaalt het tijdstip van aanhangigmaking. 

773. Het probleem met het mechanisme waarbij het eerst gevatte gerecht oordeelt over de 

bevoegdheid, is dat dit uitnodigt tot dilatoire manoeuvres waarbij een partij opzettelijk een 

onbevoegd gerecht vat teneinde de procedure te vertragen (de zogenaamde ‘torpedo’s’). Het 

nieuwe artikel 31, 2e lid Brussel Ibis-verordening maakt gedeeltelijk komaf met deze praktijk, 

door in geval van een forumkeuzebeding het oordeel over de bevoegdheid over te laten aan het 

gerecht dat in dit beding werd aangeduid, en niet aan het eerst gevatte gerecht.1191 Deze regeling 

werd echter niet geïmplementeerd in de Erfrechtverordening, wat in de rechtsleer op kritiek is 

onthaald.1192 Net zoals bij de regeling inzake de tenuitvoerlegging van beslissingen, ontbreekt 

hier een coördinatie tussen de onderhandelingen met betrekking tot de Erfrechtverordening en 

met betrekking tot de hervorming van Brussel Ibis (supra nr. 692). 

774. Daarnaast voorziet de Erfrechtverordening ook in een regeling voor samenhang, 

namelijk het geval waarin bij gerechten van de lidstaten twee vorderingen aanhangig zijn die 

                                                 
1190  Hierover uitgebreid T. KRUGER, "Parallelle procedures" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), Handboek 

Europees Burgerlijk Procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 209-224. 
1191  Zie onder meer A. NUYTS, "Bruxelles Ibis: présentation des nouvelles règles sur la compétence et l'exécution 

des décisions en matière civile et commercial" in A. NUYTS (ed.), Actualités en droit international privé, 

Brussel, Bruylant, 2013, 97 e.v. en S. VOET, "Nieuwe Brussel Ibis-verordening", NJW 2013, 680-681. 
1192  H. GAUDEMET-TALLON, "Les règles de compétence judiciaire dans le règlement européen sur les 

successions" in G. KHAIRALLAH en M. REVILLARD (eds.), Droit européen des successions internationales: 

le règlement du 4 juillet 2012, Parijs, Defrénois, 2013, 138 en B. HESS, "Die internationale Zuständigkeit 

nach der Erbrechtsverordnung" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, 

München, C.H. Beck, 2014, 139-140. 
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weliswaar niet hetzelfde onderwerp betreffen, maar die zo nauw verbonden zijn dat een goede 

rechtsbedeling vraagt om een gelijktijdige behandeling en beslechting, om te vermijden dat bij 

afzonderlijke berechting onverenigbare beslissingen zouden kunnen worden gegeven 

(‘samenhangende vorderingen’, zie de definitie in artikel 18, 3e lid). Wanneer samenhangende 

vorderingen aanhangig zijn voor gerechten van verschillende lidstaten, kan elk gerecht anders 

dan het eerst aangezochte gerecht zijn uitspraak aanhouden (artikel 18, 1e lid). Indien deze 

vorderingen in eerste aanleg aanhangig zijn, kan elk gerecht anders dan het eerst aangezochte 

gerecht op verzoek van een van de partijen zich onbevoegd1193 verklaren, indien het eerst 

aangezochte gerecht bevoegd is om van de vorderingen kennis te nemen en zijn recht de 

voeging van beide vorderingen toestaat (artikel 18, 2e lid).  

775. Bijgevolg moet (bij aanhangigheid), respectievelijk mag (bij samenhang) het als tweede 

gevatte gerecht zich onbevoegd verklaren van zodra de bevoegdheid van het eerst gevatte 

gerecht vast staat. In dat geval kan men een exceptie van ontoelaatbaarheid opwerpen bij het 

tweede gerecht. 

b. Toepasselijkheid bij erfrechtcertificaten 

i. Afgifte meerdere nationale erfrechtcertificaten 

776. In een zuiver juridisch-technische benadering van de bevoegdheid tot afgifte van de 

nationale erfrechtcertificaten, zouden de regels inzake aanhangigheid en samenhang spelen bij 

nationale erfrechtcertificaten afgegeven door een gerecht, maar niet bij nationale 

erfrechtcertificaten afgegeven door een andere autoriteit, zoals een notaris. In die optiek is het 

bevoegdheidsregime van Hoofdstuk II Erfrechtverordening immers wel van toepassing op 

gerechtelijke erfrechtcertificaten, maar niet op buitengerechtelijke erfrechtcertificaten (supra 

nr. 752 en 758). Aldus zou de afgifte van een tweede gerechtelijk erfrechtcertificaat in een 

andere lidstaat ontoelaatbaar zijn, terwijl de afgifte van een tweede buitengerechtelijk 

erfrechtcertificaat in een andere lidstaat mogelijk zou zijn.  

                                                 
1193  De Nederlandstalige versie van de Erfrechtverordening spreekt in dit verband verkeerdelijk van ‘niet-

ontvankelijk’ (zie ook E. GOOSSENS en A.-L. VERBEKE, "De Europese Erfrechtverordening" in G. VAN 

CALSTER (ed.), Themis Internationaal Privaatrecht, 76, Brugge, die Keure, 2012, 111). Het gaat hier over 

een materiële fout (vergelijk met de anderstalige versies van de Erfrechtverordening: ‘to decline jurisdiction’; 

‘se dessaisir’; ‘für unzuständig erklären’). 
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777. Hoger werd evenwel reeds gepleit voor een teleologische invulling van de bevoegdheid 

bij nationale erfrechtcertificaten, in de zin dat de afgifte van alle nationale erfrechtcertificaten 

buiten het toepassingsgebied van Hoofdstuk II Erfrechtverordening valt (supra nr. 766). Hieruit 

vloeit voort dat ook de voorschriften inzake aanhangigheid en samenhang geen toepassing 

vinden bij de afgifte van nationale erfrechtcertificaten, zelfs indien het nationaal 

erfrechtcertificaat wordt afgegeven door een gerecht. Evenwel geldt deze interpretatie enkel 

voor de ‘zuivere’ nationale erfrechtcertificaten; de afgifte van het Oostenrijkse 

Einantwortungsbeschluss verloopt wel conform Hoofdstuk II, waardoor de regels inzake 

aanhangigheid en samenhang hier wel pertinent zijn (cf. supra nr. 767).  

ii. Afgifte meerdere Europese erfrechtverklaringen 

778. Er bestaat discussie over de toelaatbaarheid van een tweede Europese 

erfrechtverklaring, en meer bepaald over de toepassing van de artikelen 17 en 18 in dit 

verband.1194 Sommige auteurs verdedigen dat de litispendentieregel ook geldt bij de afgifte van 

de Europese erfrechtverklaring.1195 Deze benadering zou als voordeel hebben dat de afgifte van 

een tweede Europese erfrechtverklaring ontoelaatbaar is, wanneer er reeds eerder een aanvraag 

aanhangig was bij een andere bevoegde autoriteit.  

779. De toepassing van de litispendentieregel op de afgifte van de Europese 

erfrechtverklaring stuit evenwel op enkele bezwaren. Het voornaamste tegenargument is dat de 

Erfrechtverordening nergens de gehele bevoegdheidsregeling van toepassing verklaart op de 

afgifte van de erfrechtverklaring. Artikel 64 bevat enkel een verwijzing naar de 

bevoegdheidsgronden van de artikelen 4, 7, 10 en 11, en niet naar het volledige Hoofdstuk II 

Erfrechtverordening.1196 Ook de overwegingen refereren in het kader van de Europese 

erfrechtverklaring enkel aan de bevoegdheidsgronden, niet aan de gehele 

bevoegdheidsregeling.1197 

                                                 
1194  Zie hierover reeds eerder E. GOOSSENS en J.L.D.J. MAASLAND, "De Europese erfrechtverordening: 

Nederlands-Belgische aandachtspunten", KWEP 2015, afl. 2, 12. 
1195   A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 731 en A. DUTTA, "Art. 64 EuErbVO", Münchener Kommentar 

zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 8. 
1196  Cf. A. FÖTSCHL, "The Relationship of the European Certificate of Succession to National Certificates", ERPL 

2010, 1265, voetnoot 31. 
1197  Zie met name overweging 70: “De erfrechtverklaring dient te worden afgegeven in de lidstaat waarvan de 

gerechten op grond van deze verordening bevoegd zijn. […]”  
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780. Daarnaast is voorzien in een lijst met weigeringsgronden voor de afgifte van een 

Europese erfrechtverklaring, en maakt de afgifte van een eerdere Europese erfrechtverklaring 

daar geen deel van uit.1198 Volgens artikel 67, 1e lid, 2e alinea geeft de bevoegde autoriteit de 

Europese erfrechtverklaring in het bijzonder niet af indien a) de te staven gegevens worden 

betwist, of b) de erfrechtverklaring niet in overeenstemming zou zijn met een beslissing 

betreffende de te staven gegevens. Aldus beschouwt de Europese wetgever de 

onverenigbaarheid van de Europese erfrechtverklaring met een eerdere beslissing wel 

uitdrukkelijk als een weigeringsgrond voor de afgifte, maar niet de eerdere afgifte van of de 

onverenigbaarheid met een andere Europese erfrechtverklaring (infra nr. 792). Dit lijkt erop te 

wijzen dat de Europese wetgever de afgifte van een tweede Europese erfrechtverklaring in 

dezelfde nalatenschap niet ontoelaatbaar acht.  

781. Een bijkomend argument in die zin betreft de praktische vormgeving van het Europees 

register voor Europese erfrechtverklaringen (infra nr. 807). Dit register staat actueel nog niet 

op punt, waardoor het niet mogelijk is om nu reeds met zekerheid uitspraken te doen over de 

organisatie ervan. Desalniettemin heeft het register in zijn huidige vorm slechts een 

informatieve functie. Indien een autoriteit in het register leest dat er over de voorliggende 

erfopvolging reeds een Europese erfrechtverklaring wordt opgesteld door een andere autoriteit, 

verhindert deze melding hem niet om toch ook zelf een Europese erfrechtverklaring op te 

stellen. De actuele vormgeving van dit register bevestigt derhalve dat het opstellen van een 

tweede Europese erfrechtverklaring in eenzelfde nalatenschap niet ontoelaatbaar is, maar dit 

geldt vanzelfsprekend slechts onder voorbehoud van latere wijzigingen. 

782. Sommige auteurs pleiten ervoor om ondanks het gebrek aan een uitdrukkelijke 

verwijzing naar de artikelen 17 en 18 toch de regels van aanhangigheid en samenhang 

functioneel toe te passen bij de afgifte van de Europese erfrechtverklaring.1199 In de praktijk 

zou een dergelijke interpretatie evenwel tot onwenselijke gevolgen leiden, in het bijzonder in 

de lidstaten waar de afgifte van de Europese erfrechtverklaring gebeurt door de notaris. Een 

voorbeeld kan hier verduidelijking brengen. Een man met de Nederlandse nationaliteit en de 

                                                 
1198  K.W. LANGE, "Das Europäische Nachlasszeugnis" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische 

Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 177. 
1199  In die zin A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 731 en A. DUTTA, "Art. 64 EuErbVO", Münchener 

Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 8. 
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laatste gewone verblijfplaats in België overlijdt. Hij heeft in zijn testament een rechtskeuze 

gemaakt voor het Nederlandse recht. De erflater laat vier kinderen na, die allen in België wonen. 

De kinderen willen een Europese erfrechtverklaring aanvragen bij een Belgische notaris. Er is 

evenwel onenigheid, en één van de kinderen wil de afwikkeling van de nalatenschap vertragen. 

Hij vat een andere Belgische notaris, en verzoekt deze om zich onbevoegd te verklaren bij 

toepassing van artikel 6, a), dat de autoriteit van de laatste gewone verblijfplaats de 

mogelijkheid verleent om zich in geval van een rechtskeuze onbevoegd te verklaren op verzoek 

van een van de erfgenamen indien hij van oordeel is dat de autoriteit van de lidstaat van het 

gekozen recht beter in staat is om uitspraak te doen over de erfopvolging (supra nr. 221). Indien 

de litispendentieregel hier van toepassing zou zijn, zou de eerste notaris gebonden zijn door de 

onbevoegdheidsverklaring van de tweede notaris, en geen Europese erfrechtverklaring meer 

mogen opstellen. Dit opent de deur naar dilatoire manoeuvres.  

783. Bovendien staat een dergelijke interpretatie haaks op een aantal basisprincipes inzake 

de organisatie van het notariaat en de rechtswaarde van notariële akten. Ten eerste zou deze 

interpretatie de vrije keuze van de notaris beperken, wat in veel lidstaten een van de hoekstenen 

van het notariaat is.1200 De keuze van één van de rechthebbenden voor een bepaalde notaris zou 

dan immers de andere rechthebbenden in de nalatenschap binden. Ten tweede zou deze 

interpretatie aan een besluit van een notaris een rechtskracht verlenen die naar nationaal recht 

doorgaans niet mogelijk is, wat problemen stelt in het licht van het subsidiariteitsbeginsel. 

Inderdaad zou een onbevoegdheidsverklaring vanwege één notaris in dat geval de bevoegdheid 

van alle andere notarissen in die lidstaat uitsluiten.  

784. Om die redenen moet worden besloten dat de artikelen 17 en 18 Erfrechtverordening 

niet van toepassing zijn bij de afgifte van de Europese erfrechtverklaring, noch door een 

gerecht, noch door een buitengerechtelijke autoriteit. De Europese wetgever heeft enkel de 

bevoegdheidsgronden van toepassing willen verklaren op de afgifte van de erfrechtverklaring, 

en niet het volledige bevoegdheidsregime. 

                                                 
1200  In België is naar aanleiding van de aanduiding van de notaris als bevoegde autoriteit voor de afgifte van de 

Europese erfrechtverklaring gediscussieerd over de wenselijkheid van het behoud van de vrije keuze van 

notaris, dan wel van een centralisatie van de bevoegdheid bij een aantal gespecialiseerde notarissen. Terecht 

heeft men hier geoordeeld dat het principe van de vrije keuze van notaris te belangrijk was om aan te tornen. 

Zie hierover P. WAUTELET en E. GOOSSENS, "Le certificat successoral européen – perspective belge", 

Contratto e impresa Europa 2015, te verschijnen. 
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785. Voor een goed begrip moeten er bij deze stelling twee kanttekeningen worden gemaakt. 

Ten eerste impliceert de afwijzing van de litispendentieregel in het kader van de Europese 

erfrechtverklaring niet dat de rechthebbenden in een lidstaat steeds de autoriteit van afgifte vrij 

kunnen kiezen. Zo heeft de Duitse wetgever in de Uitvoeringswet niet enkel de materiële 

bevoegdheid, maar ook de territoriale bevoegdheid van de autoriteit van afgifte geregeld, zodat 

er in principe slechts één Nachlassgericht bevoegd zal zijn voor de afgifte van de Europese 

erfrechtverklaring.1201 In die zin zal een onbevoegdheidsverklaring vanwege een 

Nachlassgericht bij toepassing van artikel 6, a) wel de overige Nachlassgerichten binden, maar 

dan op grond van de territoriale bevoegdheidsverdeling, en niet op grond van artikel 17 of 18 

Erfrechtverordening. 

786. Ten tweede zijn de artikelen 17 en 18 Erfrechtverordening alleen niet van toepassing in 

het kader van de eigenlijke afgifte van de Europese erfrechtverklaring. Indien er daarentegen 

een rechtsmiddel wordt ingesteld tegen de (niet-)afgifte van de Europese erfrechtverklaring bij 

een hogere gerechtelijke autoriteit (artikel 72, zie supra nr. 251), bevinden we ons in een 

contentieuze context en is het bevoegdheidsregime van Hoofdstuk II Erfrechtverordening 

onverkort van toepassing, inclusief litispendentieregel. 

iii. Afgifte nationaal erfrechtcertificaat en Europese erfrechtverklaring 

787. Aangezien artikel 17 en 18 Erfrechtverordening niet gelden bij de afgifte van nationale 

erfrechtcertificaten, noch bij de afgifte van de Europese erfrechtverklaring, kunnen zij 

vanzelfsprekend ook niet de afgifte van een Europese erfrechtverklaring beletten nadat in 

eenzelfde nalatenschap reeds een nationaal erfrechtcertificaat is afgegeven, of vice versa. Dat 

zou betekenen dat in eenzelfde erfopvolging probleemloos zowel een nationaal 

erfrechtcertificaat als een Europese erfrechtverklaring kunnen worden afgegeven. Die 

interpretatie vindt steun in overweging 69, die verklaart dat wie een Europese erfrechtverklaring 

mag aanvragen, hiertoe niet verplicht is, maar vrijelijk gebruik kan maken van de andere 

instrumenten die hem op grond van de Erfrechtverordening ter beschikking staan. Deze 

bepaling is in absolute bewoordingen opgesteld en differentieert niet naargelang het geval of er 

reeds eerder een ander erfrechtcertificaat was afgeleverd. Derhalve lijkt de mogelijkheid open 

                                                 
1201  Zie artikel 1, § 34 Duitse Uitvoeringswet. 
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te staan om binnen eenzelfde nalatenschap zowel een Europese erfrechtverklaring als een 

nationaal erfrechtcertificaat af te geven.1202 

2. Weigeringsgronden 

a. Nationale erfrechtcertificaten 

788. Aangezien de litispendentieregels in dit verband niet van toepassing zijn, is het mogelijk 

dat in eenzelfde erfopvolging meerdere nationale erfrechtcertificaten uit verschillende lidstaten 

worden afgegeven. In de mate dat die nationale erfrechtcertificaten kwalificeren als 

beslissingen of authentieke akten rijst bijkomend de vraag naar de rol van eventuele 

weigeringsgronden op het niveau van de erkenning, respectievelijk de aanvaarding van de 

nationale erfrechtcertificaten in een andere lidstaat. In tegenstelling tot de litispendentieregel, 

werken deze mechanismen niet in op de toelaatbaarheid van een tweede nationaal 

erfrechtcertificaat, maar op de uitwerking ervan in een andere lidstaat. 

789. De weigeringsgronden voor de erkenning van beslissingen zijn vervat in artikel 40 

Erfrechtverordening (supra nr. 689). In deze context is artikel 40, onder c) en d) van belang, 

dat voorschrijft dat een buitenlandse beslissing in een lidstaat niet wordt erkend wanneer de 

beslissing onverenigbaar is met een andere beslissing die in de aangezochte lidstaat tussen de 

partijen in een geding is gegeven, of met een vroegere beslissing in een andere lidstaat of een 

derde land tussen dezelfde partijen in een geding met hetzelfde onderwerp. Bijgevolg is het 

weliswaar mogelijk dat in twee lidstaten twee verschillende nationale erfrechtcertificaten-

beslissingen zijn afgegeven, maar zal de aangezochte lidstaat slechts één van deze 

erfrechtcertificaten erkennen. 

790. Voor authentieke akten bevat de Erfrechtverordening geen bijzondere bepaling met 

weigeringsgronden voor de aanvaarding. De hypothese van een authentieke akte die 

onverenigbaar is met een eerdere beslissing of een andere authentieke akte, wordt wel 

behandeld in overweging 66. In geval van onverenigbaarheid van een authentieke akte met een 

eerdere beslissing, moet volgens overweging 66 rekening worden gehouden met de 

weigeringsgronden voor de erkenning van een beslissing. Met name kan een lidstaat een 

buitenlandse authentieke akte zonder gevolgen laten wanneer deze onverenigbaar is met een 

                                                 
1202  C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 219. 
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eerdere beslissing (supra nr. 715). Daarentegen vormt de situatie van tegenstrijdige authentieke 

akten geen weigeringsgrond voor de aanvaarding. Overeenkomstig overweging 66 moet de 

autoriteit die twee onverenigbare authentieke akten voorgelegd krijgt, in concreto oordelen of 

en welke akte de voorrang heeft (supra nr. 714). 

b. Europese erfrechtverklaring 

791. Voor de Europese erfrechtverklaring stipuleert de Erfrechtverordening geen 

weigeringsgronden die inspelen op niveau van de circulatie. Dit strookt met de kernidee dat de 

rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring uitwerking hebben in alle lidstaten zonder 

procedure, zoals geformuleerd in artikel 69, 1e lid (supra nr. 315). Tegen die achtergrond is het 

niet mogelijk om weigeringsgronden voor de circulatie in te stellen, aangezien dit een 

voorafgaandelijke procedure zou impliceren. 

792. Daarentegen kent de Europese erfrechtverklaring in tegenstelling tot de nationale 

erfrechtcertificaten wel weigeringsgronden op niveau van de afgifte. In het bijzonder mag de 

bevoegde autoriteit de Europese erfrechtverklaring niet afgeven wanneer deze niet in 

overeenstemming zou zijn met een beslissing betreffende de te staven gegevens (artikel 67, 1e 

lid, 2e alinea, onder b); supra nr. 780). Deze weigeringsgrond heeft tot gevolg dat de afgifte van 

een eerder nationaal erfrechtcertificaat dat de vorm aanneemt van een beslissing, de afgifte van 

een latere Europese erfrechtverklaring kan verhinderen. Van de referentiecertificaten is dat 

enkel het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss (supra nr. 680). 

793. Het is opmerkelijk dat de afgifte van een Europese erfrechtverklaring wel kan worden 

belet door een eerder onverenigbaar nationaal erfrechtcertificaat in de vorm van een beslissing, 

maar niet door een eerdere onverenigbare Europese erfrechtverklaring. De weigeringsgrond van 

artikel 67, 1e lid, 2e alinea, onder b) wil voornamelijk waarborgen dat de Europese 

erfrechtverklaring het gezag van gewijsde respecteert van een rechterlijke beslissing die een 

twistpunt heeft beslecht. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een van de rechthebbenden in de 

erfopvolging aanvoert gehuwd te zijn met de erflater, terwijl een buitenlandse rechter een 
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echtscheidingsvonnis heeft uitgesproken.1203 Vanuit die optiek is het bestaan van een 

weigeringsgrond voor een onverenigbare beslissing zeker zinvol.  

794. Men kan zich evenwel afvragen of een soortgelijke weigeringsgrond voor een 

onverenigbare Europese erfrechtverklaring ook niet aangewezen was. Enerzijds zou een 

dergelijke weigeringsgrond de mogelijkheid op conflicterende Europese erfrechtverklaringen 

uitsluiten, wat de rechtszekerheid ten goede zou komen. Een bijkomend argument in die zin is 

dat de procedure tot afgifte van de erfrechtverklaring uitvoerig is geregeld en aan de autoriteit 

van afgifte een uitgebreide onderzoeksopdracht toekent (supra nr. 239 e.v.), waardoor men in 

beginsel zou moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van een buitenlandse Europese 

erfrechtverklaring. Anderzijds strookt een interpretatie die de afgifte van meerdere Europese 

erfrechtverklaringen binnen dezelfde erfopvolging zou toelaten, wel met de afwijzing van de 

toepassing van de litispendentieregel bij de afgifte van de Europese erfrechtverklaring. De 

juridische en praktische bezwaren die werden geformuleerd tegen de toepassing van de 

litispendentieregel bij de erfrechtverklaring, blijven ook in dit verband geldig (supra nr. 779 

e.v.). In dat licht overtuigt de keuze van de Europese wetgever om geen weigeringsgrond voor 

een eerdere onverenigbare Europese erfrechtverklaring in te voeren. 

§2. Tegenstrijdige inhoud 

795. Hierboven werd aangetoond dat de kans reëel is dat in eenzelfde erfopvolging meerdere 

nationale dan wel Europese erfrechtcertificaten worden afgegeven. Enkel de bevoegdheid tot 

afgifte van de Europese erfrechtverklaring is geharmoniseerd; de afgifte van nationale 

erfrechtcertificaten is niet onderworpen aan het bevoegdheidsregime van de 

Erfrechtverordening (supra nr. 766). Bovendien is noch bij de Europese erfrechtverklaring, 

noch bij de nationale erfrechtcertificaten de afgifte van een tweede erfrechtcertificaat 

ontoelaatbaar, met uitzondering van de hypothese waarin een Europese erfrechtverklaring zou 

conflicteren met een eerder nationaal erfrechtcertificaat dat kwalificeert als beslissing (supra 

nr. 792). De afgifte van meerdere erfrechtcertificaten in dezelfde erfopvolging is evenwel 

slechts problematisch indien zij een tegenstrijdige inhoud kennen, aangezien dan geraakt kan 

worden aan rechten van derden te goeder trouw. 

                                                 
1203  A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 

du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 759. 
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796. In principe zouden tegenstrijdige erfrechtcertificaten zelden moeten voorkomen. De 

Erfrechtverordening heeft de lex successionis immers geharmoniseerd, waardoor de 

erfrechtcertificaten toepassing maken van hetzelfde recht. Indien er zich toch 

tegenstrijdigheden voordoen, zijn deze te wijten aan twee mogelijke oorzaken: 

interpretatieverschillen bij de draagwijdte van de lex successionis enerzijds, en een 

verschillende toepassing van de lex successionis anderzijds.1204 

A. Interpretatie draagwijdte lex successionis 

1. Bepaling lex successionis 

797. Een eerste verklaring voor inhoudelijke tegenstrijdigheden in erfrechtcertificaten 

bestaat in de aanwijzing van een verschillend toepasselijk recht.1205 De algemene 

aanknopingsfactor voor de lex successionis is de gewone verblijfplaats van de erflater op het 

tijdstip van zijn overlijden (artikel 21, 1e lid). De bepaling van deze laatste gewone 

verblijfplaats is een feitenkwestie. In de overgrote meerderheid van de erfopvolgingen is de 

laatste gewone verblijfplaats eenvoudig vast te stellen. Soms kan er evenwel discussie zijn. De 

Erfrechtverordening voorziet niet in een definitie van het begrip ‘laatste gewone verblijfplaats’. 

Dit gebrek wordt grotendeels opgevangen door de overwegingen 23 en 24, die uitgebreide 

richtlijnen verschaffen (supra nr. 25). Desondanks kan men zich voorstellen dat twee 

autoriteiten de laatste gewone verblijfplaats op een andere wijze invullen, en derhalve een ander 

recht toepassen. Denk bijvoorbeeld aan een gepensioneerde Belg die de zomer doorbrengt in 

België en de winter in zijn buitenverblijf in Portugal. Het precieze aantal maanden dat hij in 

beide landen verblijft, verschilt van jaar tot jaar. Zijn enige dochter woont in Frankrijk, en hij 

heeft een uitgebreide kennissenkring en goederen in beide landen. In dergelijke gevallen is de 

bepaling van de laatste gewone verblijfplaats complex, en is de kans op een andere invulling 

van de lex successionis reëel. 

798. Hetzelfde geldt bij de toepassing van de uitzonderingsclausule van artikel 21, 2e lid 

Erfrechtverordening. Indien uitzonderlijk uit alle omstandigheden van het geval blijkt dat de 

erflater op het tijdstip van overlijden een kennelijk nauwere band had met een andere staat dan 

                                                 
1204  Vgl. C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 221-

222, die met ‘echte Divergenz’ en ‘unechte Divergenz’ een gelijkaardig onderscheid maakt.  
1205  Zie ook S. HERZOG, "Die EU-Erbrechtsverordnung", ErbR 2013, 13 en P. LAGARDE, "Les principes de base 

du nouveau règlement européen sur les successions", RCDIP 2012, 727-728. 
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deze van zijn laatste gewone verblijfplaats, is het recht van die staat van toepassing op zijn 

erfopvolging. Het criterium van de ‘kennelijk nauwere band’ is erg vaag en kan leiden tot 

interpretatieverschillen. Overweging 25 geeft als voorbeeld de situatie waarin de erflater kort 

vóór zijn overlijden naar de staat van zijn gewone verblijfplaats was verhuisd en hij kennelijk 

een nauwere band had met een andere staat.  

2. Openbare orde 

799. Artikel 35 Erfrechtverordening verleent de mogelijkheid om een specifieke bepaling 

van de lex successionis buiten toepassing te laten indien deze kennelijk onverenigbaar is met 

de openbare orde (ordre public) van het forumland. Een beroep op de openbare orde-exceptie 

is enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen.1206 Indien de ene lidstaat een bepaling van de lex 

successionis strijdig acht met de openbare orde en de andere niet, kan dit resulteren in 

erfrechtcertificaten met een verschillende inhoud. In het verleden rees de vraag naar de rol van 

de openbare orde onder meer in het kader van samenleving tussen personen van hetzelfde 

geslacht of de gelijke behandeling van de erfgenamen zonder onderscheid inzake religie of 

geslacht.1207 Een klassiek twistpunt betreft tevens de toepassing van de openbare orde-exceptie 

bij de erfrechtelijke reserve.1208 Belangrijk is verder dat de openbare orde onder het regime van 

de Erfrechtverordening een autonoom verordeningsbegrip uitmaakt, waarvan de interpretatie is 

toevertrouwd aan het Hof van Justitie.1209 Weliswaar wordt de openbare orde in de eerste plaats 

                                                 
1206  Overweging 58. 
1207  Zie hierover onder meer A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du 

Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 533-538, 547-548; H. ROSOUX, Les 

successions internationales in Répertoire notarial, XVIII, Brussel, Larcier, 2012, 118-126 en N. THEVENET-

GROSPIRON, "Successions internationale: l'exportation de la qualité d'héritier et de conjoint survivant 

constatée par le notaire français", JCP N 2014, art. 1179. 
1208  Zie hierover uitgebreid A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du 

Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 538-547; M. GRIMALDI, "Brèves réflexions 

sur l'ordre public et la réserve héréditaire", Defrénois 2012, 755 e.v.; E. GOOSSENS en J.L.D.J. MAASLAND, 

"De Europese erfrechtverordening: Nederlands-Belgische aandachtspunten", KWEP 2015, afl. 2, 9-10; E. 

GOOSSENS, "De materieelrechtelijke implicaties van de Europese Erfrechtverordening", TEP 2015, 296-297; 

E. GOOSSENS, "De Europese Erfrechtverordening: krachtlijnen en knelpunten", RW 2015-16, 571; P. 

LAGARDE, "Loi applicable" in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY en 

B. REINHARTZ (eds.), Commentaire du règlement européen sur les successions, Parijs, Dalloz, 2015, 153-

155; W. PINTENS, "Einführung in die Erbrechtsverordnung" in M. LÖHNIG, D. SCHWAB, D. HENRICH, P. 

GOTTWALD, H. GRZIWOTZ, W. REIMANN en A. DUTTA (eds.), Erbfälle unter Geltung der Europäischen 

Erbrechtsverordnung, in P. GOTTWALD, D. HENRICH en D. SCHWAB (eds.), Beiträge zum europäischen 

Familien- und Erbrecht, Bielefeld, Verlag Ernst und Werner Gieseking, 2014, 28-30 en F.W.J.M. SCHOLS, 

"Overweging 26: testeer- en keuzevrijheid, ordre public en fraus legis", TE 2012, 98-99. 
1209  N. GEELHAND DE MERXEM, "Le nouveau droit international privé en matière de successions: déjà utile?", 

RNB 2013, 469; E. GOOSSENS en A.-L. VERBEKE, "De Europese Erfrechtverordening" in G. VAN CALSTER 

(ed.), Themis Internationaal Privaatrecht, 76, Brugge, die Keure, 2012, 177; J. REMDE, "Die Europäische 
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ingevuld door het nationaal recht, maar het Hof van Justitie toetst dit concept ook aan een aantal 

elementen van het Europees recht. Dit heeft ertoe geleid dat de inhoud van de openbare orde in 

de IPR-verordeningen thans grotendeels wordt bepaald door het Europees recht.1210 Men moet 

er daarom over waken om de bestaande rechtspraak en conventies inzake de openbare orde in 

de lidstaten niet zonder meer te transponeren naar de context van de Erfrechtverordening.  

3. Voorvragen 

800. Of de inhoud van twee erfrechtcertificaten overeen stemt, hangt mede af van de 

voorvragen. Artikel 1, 2e lid sluit een hele lijst van elementen uit het toepassingsgebied van de 

Erfrechtverordening uit. Al deze elementen worden derhalve beheerst door een ander 

toepasselijk recht dan de lex successionis, maar kunnen wel bepalend zijn voor de toepassing 

van de lex successionis. De staat van natuurlijke personen en familierechtelijke betrekkingen 

vallen bijvoorbeeld buiten de Erfrechtverordening (artikel 1, 2e lid, onder a), maar de 

afstamming van een persoon is vanzelfsprekend cruciaal voor de bepaling van zijn eventuele 

erfrechtelijke aanspraken. Evenzo behoren huwelijksvermogensrechtelijke regelingen tussen 

echtgenoten niet tot het toepassingsgebied van de lex successionis (artikel 1, 2e lid, onder d), 

maar hebben deze vaak wel een sterke invloed op het erfdeel van de langstlevende 

echtgenote.1211 Deze materies zijn vooralsnog niet geharmoniseerd,1212 waardoor iedere lidstaat 

zijn eigen internationaal privaatrecht zal toepassen.1213 Een aanknoping van de voorvragen bij 

                                                 
Erbrechtsverordnung nach dem Vorschlag der Kommission vom 14. Oktober 2009", RNotZ 2012, 83 en H. 

ROSOUX, "Successions internationales: perspectives d'avenir" in Y.-H. LELEU (ed.), Chroniques notariales, 

55, Brussel, Larcier, 2012, 378. 
1210  B. HESS en T. PFEIFFER, Interpretation of the Public Policy Exception as referred to in EU Instruments of 

Private International and Procedural Law PE 453.189, 2011, 167-168. 
1211  Voor een analyse van de Belgische huwelijksvoordelen en het zogenaamde Valkeniersbeding in het licht van 

de Europese erfrechtverklaring, zie P. WAUTELET en E. GOOSSENS, "Le certificat successoral européen – 

perspective belge", Contratto e impresa Europa 2015, te verschijnen. Zie verder over de invloed van het 

huwelijksvermogensrecht op de inhoud van de Europese erfrechtverklaring J.L.D.J. MAASLAND, "De 

Europese erfrechtverklaring en het huwelijksvermogensrecht", TE 2015, 90-93. 
1212  Voor het huwelijksvermogensrecht is er wel een voorstel tot harmonisatie, maar het is niet duidelijk wanneer 

en in welke vorm dit zal resulteren in een verordening. Zie Voorstel voor een Verordening van de Raad nr. 

COM(2011) 126 def., 16 maart 2011 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels en supra nr. 34. 
1213  Zie hierover verder J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als 

Herausforderung an das Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 764-767. 
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een ander toepasselijk recht kan derhalve de toepassing van de lex successionis en de inhoud 

van twee onderscheiden erfrechtcertificaten grondig doen verschillen.1214  

801. Stel bijvoorbeeld dat een Belgische en een Poolse man van hetzelfde geslacht huwen in 

België. Na het huwelijk vestigen zij zich in België. Na enkele jaren verhuizen ze naar Polen. 

De Belgische man overlijdt in Polen zonder testament en laat naast zijn echtgenoot ook zijn 

ouders na. De Poolse langstlevende echtgenoot vat de Poolse bevoegde autoriteit om een 

Europese erfrechtverklaring op te stellen. Bij gebreke aan een rechtskeuze is het Pools recht 

van toepassing op de erfopvolging. Evenwel is het concrete erfdeel van de langstlevende 

echtgenoot afhankelijk van een voorvraag, namelijk de rechtsgeldigheid van zijn huwelijk met 

de erflater. Naar Pools internationaal privaatrecht wordt de bekwaamheid om in het huwelijk te 

treden beheerst door het recht van de nationaliteit van de respectieve echtgenoten.1215 

Aangezien het Pools recht het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht niet toelaat, zou 

dit betekenen dat de Poolse echtgenoot bij gebreke aan een testament geen erfrechtelijke 

aanspraken kan laten gelden, en dat de gehele nalatenschap vererft aan de ouders van de 

Belgische man. Indien de erflater daarentegen een rechtskeuze had gemaakt voor het Belgische 

recht, zou de Poolse langstlevende echtgenoot over de mogelijkheid beschikken om een 

Europese erfrechtverklaring aan te vragen bij de Belgische notaris (cf. supra nr. 221). Deze zou 

de voorvraag van de rechtsgeldigheid van het huwelijk hebben opgelost naar Belgisch 

internationaal privaatrecht, dat het huwelijk wel rechtsgeldig zou achten.1216 In dat geval zou 

de Poolse echtgenoot overeenkomstig het Belgische artikel 745bis, § 1 BW het deel van de 

Belgische erflater in het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom verkrijgen, evenals 

het vruchtgebruik over diens eigen vermogen. 

                                                 
1214  Zie verder C. DÖBEREINER, "Das internationale Erbrecht nach der EU-Erbrechtsverordnung (Teil II)", 

MittBayNot 2013, 361; H. DÖRNER, "EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen Erb- und 

Erbverfahrensrecht ist in Kraft!", ZEV 2012, 512-513 en C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und 

Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 221-222. 
1215  Artikel 48 Wet van 4 februari 2011 inzake het internationaal privaatrecht, Dzienik Ustaw nr. 80, item 432. 
1216  Overeenkomstig artikel 46, 1e lid WIPR worden de voorwaarden voor de rechtsgeldigheid van een huwelijk 

voor elke echtgenoot in beginsel beheerst door het recht van de staat waarvan hij bij de voltrekking van het 

huwelijk de nationaliteit heeft, zoals ook naar Pools internationaal privaatrecht het geval is. Evenwel is een 

bepaling van het als dusdanig toepasselijk verklaard recht, die het huwelijk tussen personen van hetzelfde 

geslacht verbiedt, niet van toepassing indien een van de personen de nationaliteit bezit van een staat waarvan 

het recht een dergelijk huwelijk toestaat of op het grondgebied van een dergelijke staat zijn gewone 

verblijfplaats heeft (artikel 46, 2e lid WIPR). Bijgevolg zou het huwelijk uit het voorbeeld volgens het 

Belgisch internationaal privaatrecht geldig zijn. 
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4. Toepassing van internationale verdragen 

802. Overeenkomstig artikel 75, 1e lid laat de Erfrechtverordening de toepassing van 

internationale verdragen waarbij een of meer lidstaten partij zijn onverlet.1217 Indien een lidstaat 

een verdrag heeft gesloten met een derde land, blijft dit primeren op de Erfrechtverordening.1218 

Dergelijke verdragen leiden ertoe dat voor de lidstaat die partij is bij het verdrag de toepassing 

van de Erfrechtverordening wordt uitgeschakeld en vervangen door de verdragbespalingen, 

althans voor de elementen die in het verdrag zijn vervat. Dat heeft belangrijke consequenties 

voor de inhoud van de Europese erfrechtverklaring. Op deze manier kan een erfrechtcertificaat 

opgesteld in een lidstaat die een bilateraal verdrag toepast, immers geheel andere gegevens 

attesteren dan een erfrechtcertificaat over dezelfde erfopvolging uit een lidstaat die een 

dergelijk verdrag niet heeft, omdat zij toepassing maken van een verschillende lex successionis. 

Een auteur noemt artikel 75, 1e lid daarom de achilleshiel van de Erfrechtverordening.1219 

803. De problematiek wordt hier geïllustreerd aan de hand van het Duits-Perzisch verdrag 

van 17 februari 1929, dat actueel geldt tussen Duitsland en Iran.1220 Artikel 8 van dat verdrag 

onderwerpt in een Duits-Iraanse context de erfopvolging aan het recht van de nationaliteit van 

de erflater. We nemen het voorbeeld van een vrouw met de Iraanse nationaliteit en gewone 

verblijfplaats te Duitsland die goederen bezit in Iran, Duitsland en Frankrijk.1221 De vrouw 

overlijdt zonder testament. De erfgenamen vragen een Europese erfrechtverklaring aan bij het 

Duitse Nachlassgericht. Overeenkomstig artikel 75 Erfrechtverordening verleent het Duitse 

gerecht bij de bepaling van het toepasselijk recht de voorkeur aan het Duits-Perzisch verdrag, 

                                                 
1217  Artikel 75, 1e lid, 1e alinea Erfrechtverordening: “Deze verordening laat onverlet de toepassing van 

internationale verdragen waarbij een of meer lidstaten op het tijdstip van de vaststelling van de verordening 

partij zijn en die betrekking hebben op kwesties waarop deze verordening van toepassing is.” 
1218  Dit geldt niet voor verdragen die uitsluitend tussen de lidstaten zijn gesloten, waarop de Erfrechtverordening 

primeert (zie artikel 75, 2e lid). Zo wordt het Frans-Belgische Verdrag van 8 juli 1899 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, het gezag en de uitvoering van rechterlijke uitspraken, van de scheidsrechterlijke 

uitspraken en de rechtsgeldige akten door de Erfrechtverordening zonder voorwerp. De wetgever doet er dan 

ook best aan om dit op te zeggen. 
1219  A. DUTTA, "Das neue internationale Erbrecht der Europäischen Union -  Eine erste Lektüre der 

Erbrechtsverordnung", FamRZ 2013, 15. 
1220  Duits-Perzisch Verdrag van 17 februari 1929, RGBl. 1930, II, p. 1006 (‘Niederlassungsabkommen zwischen 

dem Deutschen Reich und dem Kaiserreich Persien – Deutsch-Iranisches Niederlassungsabkommen’). Het 

voorbeeld is gebaseerd op R. SÜΒ, "Der Vorbehalt zugunsten bilateraler Abkommen mit Drittstaaten" in A. 

DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 193-194. 
1221  Het voorbeeld is ontleend aan R. SÜΒ, "Der Vorbehalt zugunsten bilateraler Abkommen mit Drittstaaten" in 

A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. Beck, 2014, 186-

187. 
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dat het Iraanse recht van toepassing acht op de erfopvolging, en stelt de Europese 

erfrechtverklaring op met toepassing van het Iraans recht. Wanneer de erfgenamen de Europese 

erfrechtverklaring willen aanwenden om hun aanspraken tegenover de in Frankrijk gelegen 

goederen te bewijzen, is de inhoud van de erfrechtverklaring vanuit Frans perspectief onjuist. 

Frankrijk maakt immers toepassing van de Erfrechtverordening, die de erfopvolging bij gebreke 

aan een rechtskeuze onderwerpt aan het recht van de laatste gewone verblijfplaats van de 

erflater (artikel 21), in casu Duits recht. In die zin kan de Europese erfrechtverklaring in conflict 

komen met een eventuele acte de notoriété, opgesteld door een Franse notaris met betrekking 

tot het in Frankrijk gelegen goed, die het Duits recht zal beschouwen als de lex successionis. 

B. Toepassing lex successionis  

804. Een tweede mogelijkheid is dat tegenstrijdigheden in erfrechtcertificaten niet 

voortvloeien uit interpretatieverschillen inzake de draagwijdte van de lex successionis, maar uit 

een verschillende toepassing van de lex successionis. In deze hypothese komen de 

tegenstrijdigheden doorgaans neer op inhoudelijke fouten. Een correcte toepassing van de lex 

successionis is echter niet altijd zo eenduidig als men zou denken. Het volgende voorbeeld 

betreffende de interpretatie van testamenten kan dit verduidelijken.1222 Een Belgische vrouw 

met laatste gewone verblijfplaats in België overlijdt. De nalatenschap omvat een huis en een 

bankrekening in België, en een appartement in Frankrijk. Haar enige wettelijke erfgenaam is 

haar nicht, die tijdelijk in het appartement in Frankrijk verblijft. Na haar overlijden vindt men 

een handgeschreven testament, waarin de vrouw ‘al mijn goederen, met name mijn huis met 

inboedel gelegen te Brussel en mijn bankrekening bij bank X’ nalaat aan haar buurvrouw in 

België. De rechtsgeldigheid van het testament wordt niet betwist, noch de toepassing van het 

Belgische recht als lex successionis. De buurvrouw en de nicht vatten allebei een Belgische 

notaris met de vraag om een Europese erfrechtverklaring op te stellen. De ene notaris meent dat 

de clausule in kwestie een algemeen legaat betreft (‘al mijn goederen’), en verklaart in de 

Europese erfrechtverklaring dat alle goederen zijn vererfd aan de buurvrouw, inclusief het 

appartement in Frankrijk. De andere notaris oordeelt daarentegen dat het om een bijzonder 

legaat gaat, en vermeldt in de Europese erfrechtverklaring dat het appartement in Frankrijk ab 

intestato is vererfd aan de nicht. In dit geval hebben beide autoriteiten dezelfde lex successionis 

                                                 
1222  Het voorbeeld is vrij gebaseerd op Bergen 30 mei 2006, RNB 2007, 340. 
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op een verschillende manier ingevuld, wat resulteert in tegenstrijdige Europese 

erfrechtverklaringen. 

AFDELING III. CONFLICTEN VOORKOMEN 

805. Uit het onderzoek blijkt dat in sommige situaties rechtsgeldig verschillende 

erfrechtcertificaten binnen dezelfde erfopvolging kunnen worden afgegeven (supra nr. 795). 

Het is aangewezen om in de mate van het mogelijke te vermijden dat deze erfrechtcertificaten 

een tegenstrijdige inhoud hebben. Hieronder worden een aantal mechanismen toegelicht die 

kunnen bijdragen aan het voorkomen van conflicten. 

§1. Publiciteit 

806. De publiciteit van erfrechtcertificaten kan een grote rol spelen bij het voorkomen van 

conflicten. Indien de tweede autoriteit op de hoogte is van het feit dat er eerder reeds een 

erfrechtcertificaat in dezelfde erfopvolging is aangevraagd of afgegeven, dient zij hiermee 

rekening te houden. Zelfs wanneer de afgifte van een tweede erfrechtcertificaat niet 

ontoelaatbaar is, zal de inhoud van het eerste erfrechtcertificaat determinerend zijn voor de 

inhoud van het tweede erfrechtcertificaat. Indien de tweede autoriteit een erfrechtcertificaat wil 

afleveren dat in tegenspraak is met het eerste erfrechtcertificaat, zal zij zich immers willen 

verzekeren van de inhoudelijke juistheid van het door haar opgestelde erfrechtcertificaat om 

een beroepsprocedure te vermijden. Wanneer de tweede autoriteit na grondig onderzoek dan 

toch een tegenstrijdig erfrechtcertificaat aflevert, kan dit de rechthebbenden ertoe aanzetten om 

de juistheid van het eerste erfrechtcertificaat in vraag te stellen en hiertegen bezwaar aan te 

tekenen. Derhalve draagt de kennis van de bestaande erfrechtcertificaten in grote mate bij aan 

het voorkomen van, dan wel spoedig remediëren aan conflicterende erfrechtcertificaten. 

807. Om de publiciteit van erfrechtcertificaten te bewerkstelligen, wezen de rechtsleer en de 

rechtspraktijk reeds in de fase van het Voorstel voor een Erfrechtverordening op het belang van 

een register.1223 Wegens twijfels over de onmiddellijke realiseerbaarheid ervan koos de 

                                                 
1223  Met name de CNUE, aangehaald en bijgevallen door R. CRÔNE, "Le certificat successoral européen" in G. 

KHAIRALLAH en M. REVILLARD (eds.), Perspectives du droit des successions européennes et internationales: 

Étude de la proposition de règlement du 14 octobre 2009, Parijs, Defrénois, 2010, 169-170, en het MAX 

PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, "Comments on the European 

Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, 
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Europese wetgever ervoor om het register nog niet rechtstreeks in de Erfrechtverordening te 

implementeren.1224 Evenwel streeft de Europese Unie wel degelijk een Europees register voor 

erfrechtverklaringen na: de ontwikkeling ervan maakt thans deel uit van het Meerjarenactieplan 

2014-2018 voor Europese e-justitie.1225 Het Europees register zou voorlopig enkel de Europese 

erfrechtverklaringen omvatten, en niet de nationale erfrechtcertificaten. Zoals vermeld heeft de 

registratie volgens de huidige stand van zaken louter een informatieve functie, en verhindert 

deze de afgifte van een tweede erfrechtcertificaat in dezelfde erfopvolging niet (supra nr. 

781).1226 

§2. Rol van de partijen 

808. De autoriteit van afgifte doet al het nodige om de rechthebbenden op de hoogte te 

brengen van de aanvraag en van de afgifte van de Europese erfrechtverklaring (artikel 66, 4e lid 

en 67, 2e lid Erfrechtverordening). In de regel zijn de rechthebbenden derhalve op de hoogte 

van het bestaan van een eerdere Europese erfrechtverklaring wanneer zij in dezelfde 

erfopvolging een tweede erfrechtcertificaat willen aanvragen, en dit zowel middels een 

persoonlijke kennisgeving door de autoriteit van afgifte als via het register. Bij de aanvraag en 

afgifte van een nationaal erfrechtcertificaat wordt de kennisgeving geregeld door het nationaal 

recht. In verschillende lidstaten bestaan er eveneens regels en gebruiken over de 

inkennisstelling van de rechthebbenden, maar die zijn doorgaans niet zo uitgewerkt als bij de 

Europese erfrechtverklaring (supra nr. 192-197).  

809. Indien de rechthebbenden kennis hebben van de afgifte van een eerder nationaal 

erfrechtcertificaat of een eerdere Europese erfrechtverklaring en daarna een (tweede) Europese 

erfrechtverklaring aanvragen, moeten zij hiervan op grond van artikel 65, 3e lid, onder g) 

melding maken.1227 Artikel 65, 3e lid, onder g) vereist immers dat de aanvraag de 

                                                 
applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession 

and the creation of a European Certificate of Succession", RabelsZ. 2010, 702-710. 
1224  A. DUTTA, "Vorbemerkung zu Art. 62 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. 

Beck, 2015, nr. 9 en E. GOOSSENS en A.L. VERBEKE, "De procedurele aspecten van de Europese 

erfrechtverklaring" in B. ALLEMEERSCH en T. KRUGER (eds.), Handboek Europees burgerlijk procesrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 285. 
1225  Meerjarenactieplan 2014-2018 voor Europese e-justitie, Pb. C. 14 juni 2014, afl. 182, 2-13. 
1226  Zie in dit verband B. REINHARTZ, "Certificat successoral européen" in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. 

FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY en B. REINHARTZ (eds.), Commentaire du règlement européen sur les 

successions, Parijs, Dalloz, 2015, 221. 
1227  J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das 

Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 749. 
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contactgegevens bevat van het gerecht of een andere bevoegde autoriteit die de erfopvolging 

reeds heeft behandeld. Daarnaast kan men verwachten dat dergelijke kennis in voorkomend 

geval ook bij het horen van de rechthebbenden in het kader van artikel 66, 4e lid naar boven zal 

komen.  

810. De Erfrechtverordening voorziet niet in een sanctie voor het geval dat een 

rechthebbende nalaat de autoriteit van afgifte op de hoogte te brengen van een eerder 

erfrechtcertificaat. Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat dit gevolgen zou kunnen 

hebben voor de goede trouw in het kader van artikel 69, 3e en 4e lid. Evenwel bieden deze 

artikelen enkel bescherming aan derden en niet aan de houders van de Europese 

erfrechtverklaring (supra nr. 402), waardoor de rechthebbenden hoe dan ook niet onder deze 

regeling vallen. Wel kunnen nationaalrechtelijke mechanismen in dit verband nog een rol 

spelen. Indien de rechthebbenden bijvoorbeeld een verklaring onder ede moeten afleggen, zoals 

mogelijk gemaakt door artikel 66, 3e lid (supra nr. 238), kan de nationaalrechtelijke sanctie 

voor meineed gelden.  

811. Uit het bovenstaande blijkt dat de rechthebbenden moeilijk gedwongen kunnen worden 

om de autoriteit van afgifte in te lichten over de afgifte van een eerder erfrechtcertificaat. Zelfs 

indien de rechthebbenden op de hoogte zijn van het bestaan van een eerder erfrechtcertificaat, 

wat zeker bij de Europese erfrechtverklaring het geval zou moeten zijn, dan nog kan men weinig 

ondernemen wanneer zij deze informatie niet delen. 

§3. Deontologie 

812. De verantwoordelijkheid om het bestaan van een eerder erfrechtcertificaat te verifiëren, 

ligt bij de autoriteit van afgifte, en niet bij de partijen. Dit kadert in de actieve 

onderzoeksopdracht van de autoriteit conform artikel 66 Erfrechtverordening (supra nr. 240). 

Zeker de consultatie van het register voor Europese erfrechtverklaringen vormt in de toekomst 

een integraal deel van de verificatie van de aangeleverde gegevens. Maar ook het bestaan van 

eerdere nationale erfrechtcertificaten dient de autoriteit in de mate van het redelijke trachten te 

achterhalen, bijvoorbeeld door bij de rechthebbenden expliciet hiernaar te informeren.  

813. Indien de autoriteit zou ontdekken dat er bij een andere autoriteit in dezelfde 

erfopvolging nog een aanvraag voor een erfrechtcertificaat hangende is, kan er mijns inziens 
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een deontologische plicht rusten op de tweede autoriteit om de eerste autoriteit te contacteren, 

zeker wanneer de notaris optreedt als autoriteit van afgifte.1228 In het bijzonder geldt deze 

stelling in het kader van de Europese erfrechtverklaring, gelet op het bestaan van het register. 

In dergelijke gevallen is het mogelijk en vaak zelfs aangewezen dat beide notarissen 

samenwerken bij het opstellen van de Europese erfrechtverklaring. 

AFDELING IV. CONFLICTEN OPLOSSEN 

814. Wanneer men er niet in geslaagd is om conflicterende erfrechtcertificaten te vermijden, 

is er nood aan een effectieve oplossing. In het bijzonder rijst hier de vraag naar de wenselijkheid 

van een algemene prioriteitsregel, dan wel van een cas par cas benadering (supra nr. 737). 

§1. Voorrangsregeling 

815. Conflicten kunnen voorkomen tussen een nationaal erfrechtcertificaat en een Europese 

erfrechtverklaring, tussen verschillende Europese erfrechtverklaringen, en tussen verschillende 

nationale erfrechtcertificaten. Voor elk van deze hypothesen wordt de wenselijkheid van een 

algemene voorrangsregel, dan wel een cas par cas benadering onderzocht. 

A. Conflict tussen een nationaal erfrechtcertificaat en een Europese erfrechtverklaring 

816. De Erfrechtverordening maakt de co-existentie van een conflicterend nationaal 

erfrechtcertificaat en Europese erfrechtverklaring mogelijk, maar laat open hoe de praktijk met 

dit vraagstuk moet omgaan.  

817. Deze problematiek was reeds bekend ten tijde van het Voorstel voor een 

Erfrechtverordening.1229 De toenmalige overweging 27 in fine luidde als volgt: “[…]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 

                                                 
1228  Zie hierover E. GOOSSENS en J.L.D.J. MAASLAND, "De Europese erfrechtverordening: Nederlands-Belgische 

aandachtspunten", KWEP 2015, afl. 2, 12. 
1229  Zie onder meer de analyses bij A. FÖTSCHL, "The Relationship of the European Certificate of Succession to 

National Certificates", ERPL 2010, 1259-1271; J.G. KNOT, "De Europese verklaring van erfrecht", TE 2012, 

56; K.W. LANGE, "Das geplante Europäische Nachlasszeugnis", DNotZ 2012, 174-175; MAX PLANCK 

INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, "Comments on the European 

Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, 

applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession 

and the creation of a European Certificate of Succession", RabelsZ. 2010, 675, 700-702 en W. RECHBERGER, 

"Das Europäische Nachlasszeugnis und seine Wirkungen", ÖJZ 2012, 16-17. 
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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.” Om die reden bepaalde het toenmalige 

artikel 36, 2e lid dat de erfrechtverklaring niet in de plaats trad van de interne ‘procedures’.1230 

Die laatste zinsnede is in de definitieve Erfrechtverordening niet weerhouden. Het huidige 

artikel 62, 3e lid bepaalt meer accuraat dat de erfrechtverklaring niet in de plaats komt van de 

soortgelijke ‘documenten’ in de lidstaten. Evenwel geeft noch artikel 36, 2e lid van het Voorstel, 

noch het huidige artikel 62, 3e lid indicaties over hoe conflicten tussen een Europese 

erfrechtverklaring en een nationaal erfrechtcertificaat moeten worden opgelost. 

818. In theorie zijn er in geval van een conflict drie mogelijke pistes.1231 Ten eerste zou men 

steeds in abstracto prioriteit kunnen verlenen aan hetzij de Europese erfrechtverklaring, hetzij 

het nationaal erfrechtcertificaat. Ten tweede kan men het eerst afgegeven erfrechtcertificaat 

laten primeren. Ten derde is het ook mogelijk om geen algemene prioriteitsregel uit te schrijven, 

maar geval per geval te beslissen welk erfrechtcertificaat moet worden verkozen.  

819. Deze drie pistes gaan telkens uit van de Europese erfrechtverklaring als een volwaardig 

en autonoom instrument dat staat naast de nationale erfrechtcertificaten. Ten tijde van het 

Voorstel voor een Erfrechtverordening verdedigden sommige auteurs ook andere pistes (supra 

nr. 725-726). Hoger werd evenwel reeds aangetoond dat dergelijke benaderingen in het licht 

van de definitieve tekst van de Erfrechtverordening niet langer houdbaar zijn (supra nr. 727). 

Derhalve worden hieronder enkel de drie pistes uitgewerkt die de Europese erfrechtverklaring 

als volwaardig instrument onderkennen. 

820. De eerste mogelijkheid betreft een abstracte prioriteitsregel ten voordele van hetzij de 

Europese erfrechtverklaring, hetzij het nationaal erfrechtcertificaat. In beginsel primeren 

verordeningsbepalingen op het recht van de lidstaten.1232 Het is evenwel een brug te ver om op 

                                                 
1230  Zie de tekst van artikel 36, 2e lid Voorstel voor een Erfrechtverordening: “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.” 
1231  De eerste twee pistes werden reeds eerder geformuleerd door FÖTSCHL, die als derde piste evenwel zijn 

theorie van de concentrische cirkels poneerde (zie supra nr. 726). Zie ook B. REINHARTZ, "Certificat 

successoral européen" in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY en B. 

REINHARTZ (eds.), Commentaire du règlement européen sur les successions, Parijs, Dalloz, 2015, 221. 
1232  K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, European Union Law, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, 895. 
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basis hiervan een algemene prioriteit van de Europese erfrechtverklaring tegenover de nationale 

erfrechtcertificaten te verdedigen. De Erfrechtverordening neemt in dit verband uitdrukkelijk 

het subsidiariteitsbeginsel in acht en schrijft voor dat de Europese erfrechtverklaring niet in de 

plaats mag treden van de nationale erfrechtcertificaten (supra nr. 657).1233 Dit impliceert dat 

een abstracte prioriteit van de Europese erfrechtverklaring ten opzichte van de nationale 

erfrechtcertificaten alvast is uitgesloten.1234  

821. Omgekeerd lijkt ook een abstracte prioriteit ten gunste van de nationale 

erfrechtcertificaten niet aan de orde.1235 Indicatief hiervoor is overweging 69, die voorschrijft 

dat men niet kan weigeren gevolg te geven aan een buitenlandse Europese erfrechtverklaring 

omdat men een nationaal document verkiest (supra nr. 656). Evenwel lijkt hierop één 

uitzondering te bestaan, namelijk wanneer een Europese erfrechtverklaring in tegenspraak is 

met een nationaal erfrechtcertificaat dat de vorm aanneemt van een beslissing. Volgens artikel 

67, 1e lid, 2e alinea, onder b) moet de bevoegde autoriteit de afgifte van een Europese 

erfrechtverklaring weigeren wanneer deze niet in overeenstemming zou zijn met een beslissing 

betreffende de te staven gegevens (supra nr. 792). Hieruit blijkt een hiërarchie in het voordeel 

van de beslissing ten opzichte van de Europese erfrechtverklaring, die naar analogie ook geldt 

wanneer de beslissing pas wordt uitgesproken na de afgifte van de Europese erfrechtverklaring. 

Met name is het twijfelachtig dat de autoriteit na het verstrijken van de initiële 

geldigheidstermijn van zes maanden van een afschrift nog een ongewijzigd nieuw afschrift kan 

verstrekken, indien er intussen een tegenstrijdige beslissing is uitgesproken (cf. supra nr. 246). 

                                                 
1233  Zie artikel 62, 3e lid en overweging 67. 
1234  Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 715; A. DUTTA, "Art. 62 EuErbVO", Münchener 

Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 16 en H. WILSCH, "EuErbVO: Die Verordnung 

in der deutschen Grundbuchpraxis", ZEV 2012, 532. Contra E. JACOBY, "Acte de notoriété ou certificat 

successoral européen? Du nouveau pour le notaire français chargé du règlement d'une succession 

internationale", JCP N 2013, art. 1272, afl. 25, nr. 7; J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das 

Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 749 (die schrijft 

dat een eerder nationaal erfrechtcertificaat door een latere Europese erfrechtverklaring wordt vervangen, en 

dat de afgifte van een nationaal erfrechtcertificaat na een Europese erfrechtverklaring de voorafgaandelijke 

opheffing van de erfrechtverklaring vereist) en P. LAGARDE, "Les principes de base du nouveau règlement 

européen sur les successions", RCDIP 2012, 727. 
1235  Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 717. Anders C. DORSEL, "Europäische 

Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 222, die in geval van een conflict 

tussen een Europese erfrechtverklaring en een nationaal erfrechtcertificaat de derdenbescherming van de 

Europese erfrechtverklaring wil uitschakelen ten gunste van de derdenbescherming van het nationaal 

erfrechtcertificaat (hierover infra nr. 831).  
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In geval van een conflict tussen een Europese erfrechtverklaring en een nationaal 

erfrechtcertificaat dat de vorm aanneemt van een beslissing, moet derhalve voorrang worden 

verleend aan het nationaal erfrechtcertificaat. Daarentegen bestaat er geen hiërarchie tussen de 

Europese erfrechtverklaring en een nationaal erfrechtcertificaat dat niet kwalificeert als een 

beslissing. 

822. Bestaat er in dat geval dan wel een algemene voorrangsregel voor het eerst afgegeven 

erfrechtcertificaat (de tweede mogelijkheid)? Ook deze optie moet worden afgewezen. Hoger 

werd reeds aangetoond dat de afgifte van een tweede erfrechtcertificaat binnen dezelfde 

erfopvolging niet ontoelaatbaar is (supra nr. 787). Tevens geldt de inschrijving in de 

verschillende registers slechts ten informatieve titel (supra nr. 807). Deze analyses geven blijk 

van hetzelfde basisprincipe: het eerst afgegeven erfrechtcertificaat primeert niet ipso facto op 

eventuele latere erfrechtcertificaten. Een dergelijke temporele voorrangsregel zou eveneens een 

grondslag in de Erfrechtverordening moeten hebben, wat niet het geval is.  

823. Behalve bij een conflict tussen een nationaal erfrechtcertificaat-beslissing en een 

Europese erfrechtverklaring, moet bijgevolg de derde mogelijkheid worden onderschreven: 

conflicten tussen een Europese erfrechtverklaring en een nationaal erfrechtcertificaat moeten 

geval per geval worden beschouwd en opgelost. De praktijk zal in elk concreet geval moeten 

evalueren aan welk erfrechtcertificaat voorrang moet worden verleend. Elementen die hierbij 

kunnen meespelen, zijn de rechtswaarde en de betrouwbaarheid van de respectieve 

erfrechtcertificaten. Indien de Europese erfrechtverklaring in conflict komt met een eerder zwak 

erfrechtcertificaat, dat niet dezelfde waarborgen kan bieden voor de juistheid ervan als de 

erfrechtverklaring (zie voor de uitgebreide procedure tot afgifte supra nr. 239 e.v.) en veel 

beperktere rechtsgevolgen ressorteert, lijkt het voor de hand te liggen om voorrang te verlenen 

aan de Europese erfrechtverklaring.1236 Dit gebeurt dan evenwel op basis van een cas par cas-

analyse, en niet op basis van een abstracte voorrangsregel. Indien de Europese 

erfrechtverklaring evenwel in tegenspraak is met een sterk erfrechtcertificaat, zoals het Duitse 

Erbschein, dat ook het voorwerp vormt van een uitgebreide en consistente regeling, moet de 

                                                 
1236  In dezelfde zin A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement 

n° 650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 717. 
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rechtspraktijk hier rekening mee houden en in concreto evalueren welk erfrechtcertificaat het 

meest betrouwbaar wordt geacht.  

B. Conflict tussen verschillende Europese erfrechtverklaringen 

824. Over een conflict tussen twee Europese erfrechtverklaringen bevat de 

Erfrechtverordening eveneens geen indicaties. In deze hypothese is de vraag naar een abstracte 

prioriteitsregel niet voorhanden. Een temporele voorrangsregel moet op grond van dezelfde 

redenering als bij een conflict tussen een Europese erfrechtverklaring en een nationaal 

erfrechtcertificaat worden afgewezen (supra nr. 822).1237 Derhalve vereist ook een conflict 

tussen twee Europese erfrechtverklaringen een in concrete benadering. 

C. Conflict tussen verschillende nationale erfrechtcertificaten 

825. Voor het geval van een conflict tussen twee nationale erfrechtcertificaten voorziet de 

Erfrechtverordening wel in enkele grondregels. Bij beslissingen resulteren de bepalingen 

omtrent de weigeringsgronden voor de erkenning in een prioriteit van het eerst afgegeven 

erfrechtcertificaat (supra nr. 689). Bij conflicterende authentieke akten schrijft overweging 66 

een cas par cas benadering voor (supra nr. 714). Over een conflict tussen een beslissing en een 

authentieke akte is de Erfrechtverordening minder duidelijk. Hoger werd reeds verdedigd dat 

in dergelijk geval de beslissing voorrang heeft (supra nr. 715). Deze stelling is enerzijds 

gestoeld op een interpretatie van overweging 66, en anderzijds op de verschillen in 

rechtswaarde en circulatieregels tussen beslissingen en authentieke akten, waar beslissingen 

een trap hoger staan in de hiërarchie. Indicatief hiervoor is dat authentieke akten moeten worden 

aangevochten voor een rechtbank1238 (artikel 59, 2e en 3e lid; zie supra nr. 700-701), wat 

impliceert dat de beslissing van deze rechtbank primeert op de authentieke akte.  

§2. Betwisting van het erfrechtcertificaat 

826. In het merendeel van de hypothesen werd een cas par cas benadering van conflicten 

weerhouden. Behoudens het geval waarin er een conflict is met een nationaal erfrechtcertificaat 

dat kwalificeert als beslissing, moeten conflicten tussen erfrechtcertificaten – hetzij een 

                                                 
1237  Zie ook P. LAGARDE, "Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions", RCDIP 

2012, 728. 
1238  Artikel 59, 2e en 3e lid spreekt hier over ‘gerecht’ en niet over ‘rechtbank’, maar doelt wel degelijk op een 

rechter. 
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Europese erfrechtverklaring, hetzij een nationaal erfrechtcertificaat dat niet geldt als beslissing 

– geval per geval worden beschouwd en beslecht. In dergelijke gevallen speelt de aanvechting 

bij een (hogere) rechterlijke instantie een cruciale rol. Indien er onenigheid ontstaat over hoe 

men omgaat met tegenstrijdige erfrechtcertificaten, zal een van de partijen zich doorgaans 

immers wenden tot de rechter.1239  

827. De betwistingsmogelijkheden van de Europese erfrechtverklaring zijn vervat in de 

artikelen 71 tot en met 73 (supra nr. 249-252). De partijen hebben niet alleen de mogelijkheid 

om een rechtsmiddel in te stellen bij een rechter, maar kunnen ook om de wijziging of intrekking 

van de erfrechtverklaring verzoeken bij de autoriteit van afgifte. De aanvechting van de 

nationale erfrechtcertificaten wordt beheerst door het nationaal recht (supra nr. 218). 

828. De verscheidene oorzaken van tegenstrijdigheden, zoals hoger uiteengezet, vereisen een 

andere aanpak vanwege de rechter. Indien het twistpunt de interpretatie van de draagwijdte van 

de lex successionis betreft (supra nr. 797 e.v.), is de problematiek Europeesrechtelijk van aard. 

Het gaat dan immers over de afbakening van de lex successionis onder het regime van de 

Erfrechtverordening. In dergelijk geval kan of moet de nationale rechter een prejudiciële vraag 

tot uitlegging van de Erfrechtverordening stellen aan het Hof van Justitie.1240 Bemerk dat enkel 

rechters prejudiciële vragen mogen stellen aan het Hof.1241 Wanneer een partij derhalve op 

grond van artikel 71 de wijziging of intrekking van een Europese erfrechtverklaring bij een 

niet-rechterlijke autoriteit verzoekt, zoals bij de notaris, kan deze laatste niet zelf een 

prejudiciële vraag stellen, en zal men zich alsnog moeten wenden tot de rechter. Indien het 

                                                 
1239  Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 716 en C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung 

und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 223. 
1240  Doorgaans oordeelt de rechter zelf in welke mate een oordeel van het Hof van Justitie noodzakelijk is in het 

licht van het voorliggende dispuut. In sommige gevallen is de rechter verplicht een prejudiciële vraag te 

stellen, met name wanneer de beslissingen van deze rechter niet vatbaar zijn voor hoger beroep. Zie artikel 

267 VWEU en K. LENAERTS, I. MASELIS en K. GUTMAN, EU Procedural Law, Oxford, Oxford University 

Press, 2014, 82 e.v. 
1241  Artikel 267 VWEU spreekt over een ‘rechterlijke instantie’. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie 

– de zogezegde Vaassen-criteria, genoemd naar het arrest waarin zij voor het eerst werden geformuleerd – 

moet een rechterlijke instantie in de zin van artikel 267 VWEU belast zijn met de beslechting van geschillen 

(HvJ 30 juni 1966, Vaassen-Goebbels v. Bestuur van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf, 61/65, 275 en 

K. LENAERTS, I. MASELIS en K. GUTMAN, EU Procedural Law, Oxford, Oxford University Press, 2014, 52-

53.) Dit is met name bij notarissen in de regel niet het geval. 
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twistpunt zich daarentegen situeert op niveau van de concrete toepassing van de lex successionis 

(supra nr. 804), zal de rechter dit beslechten conform zijn eigen nationaal recht. 

§3. Weerslag op de rechtsgevolgen 

829. Indien de Europese erfrechtverklaring wordt aangevochten, voorziet artikel 73 in een 

mogelijke schorsing van de rechtsgevolgen (supra nr. 252). In dat geval kan de Europese 

erfrechtverklaring geen rechtsgevolgen meer ressorteren en kunnen geen nieuwe afschriften 

worden afgegeven tot er uitspraak is gedaan over de betwisting.  

830. De vraag rijst in welke mate conflicterende erfrechtcertificaten nog rechtsgevolgen 

kunnen ressorteren indien een formele schorsing niet voorhanden is. De meningen in de 

rechtsleer lopen hierover sterk uiteen. Mijns inziens blijft voor de Europese erfrechtverklaring 

het vermoeden van juistheid in beginsel intact, aangezien het vermoeden enkel kan worden 

weerlegd bij toepassing van de artikelen 71 en 72 (supra nr. 362).1242 Andere auteurs schrijven 

evenwel dat de vermoedens van juistheid van de respectieve erfrechtcertificaten elkaar opheffen 

in de mate dat ze tegenstrijdig zijn.1243 Deze laatste oplossing vinden we ook terug in het Duitse 

recht. Indien de verscheidene Erbscheine dezelfde inhoud hebben of inhoudelijk verenigbaar 

zijn, is ieder Erbschein bekleed met het vermoeden van juistheid van § 2365 BGB. Indien de 

diverse Erbscheine elkaar echter tegenspreken, vervalt het vermoeden, maar enkel in die mate 

dat er tegenspraak bestaat.1244 Wanneer naderhand het foutieve Erbschein wordt ingetrokken, 

herneemt voor het andere Erbschein het vermoeden van juistheid zijn volle werking.1245 Het 

verschil met de Europese erfrechtverklaring is echter dat het vermoeden van juistheid bij het 

Erbschein kan worden weerlegd door alle middelen (supra nr. 338), terwijl het vermoeden van 

juistheid bij de Europese erfrechtverklaring geldt tot bewijs van het tegendeel conform de 

artikelen 71 en 72 (supra nr. 362). 

                                                 
1242  Onduidelijk bij C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches Nachlasszeugnis", ZErb 

2014, 222. 
1243  A. DUTTA, "Art. 62 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 

16. 
1244  Zie W. BURANDT en D. ROJAHN, Erbrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2014, 1036 en J. MAYER, "§ 2365", 

Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 4. 
1245  J. MAYER, "§ 2365", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 4. 
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831. De rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring op vlak van de 

derdenbescherming blijven mijns inziens eveneens gelden.1246 Ook hier kent het Duitse recht 

een andere oplossing: in de mate dat er tegenspraak bestaat tussen twee Erbscheine, valt niet 

enkel het vermoeden van juistheid maar ook de öffentlicher Glaube weg.1247 De kans bestaat 

dat eenzelfde nalatenschapsgoed op basis van twee onderscheiden erfrechtcertificaten foutief 

aan twee verschillende derden is ontvreemd. In dat geval moet men nagaan in welke mate de 

derden door de respectieve erfrechtcertificaten worden beschermd. Indien bij beide 

erfrechtcertificaten de bescherming principieel blijft gelden – wat hier alvast voor de Europese 

erfrechtverklaring wordt onderschreven –, zal de rechtspraktijk uitmaken aan welke derde 

volgens het eigen nationaal recht de voorkeur moeten worden gegeven. Deze problematiek 

overschrijdt evenwel het domein van het erfrecht en derhalve van de lex successionis, en belangt 

veeleer het verbintenissen- en contractenrecht aan. Vaak zal de oplossing daar afhangen van de 

vraag welke derde het desbetreffende goed als eerste heeft verkregen of geregistreerd.1248  

832. Een bijkomend element bij de gelding van de derdenbescherming bij conflicterende 

erfrechtcertificaten betreft de goede trouw. Indien de derde ervan op de hoogte is dat er in 

dezelfde erfopvolging een tweede, conflicterend erfrechtcertificaat is afgegeven, kan dit zijn 

goede trouw ondermijnen (supra nr. 411 e.v.).1249 Indien het erfrechtcertificaat op basis 

waarvan de desbetreffende derde heeft gehandeld dan foutief zou blijken, zal hij niet bevrijd 

zijn. In dat geval geniet de derde die te goeder trouw handelde op basis van het andere 

erfrechtcertificaat de voorkeur, in de mate dat dit laatste erfrechtcertificaat een 

derdenbescherming instelt.  

                                                 
1246  Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 717, 718. In dezelfde zin A. DUTTA, "Art. 62 EuErbVO", 

Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, nr. 16 en K.W. LANGE, "Das 

Europäische Nachlasszeugnis" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, 

München, C.H. Beck, 2014, 176. Contra M. BUSCHBAUM en U. SIMON, "EuErbVO: Das Europäische 

Nachlasszeugnis", ZEV 2012, 528 en C. DORSEL, "Europäische Erbrechtsverordnung und Europäisches 

Nachlasszeugnis", ZErb 2014, 222 die meent dat in deze hypothese de derdenwerking van het nationale 

erfrechtcertificaat (i.e. het Erbschein) moet primeren op de Europese erfrechtverklaring. 
1247  J. MAYER, "§ 2366", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2013, nr. 6. 
1248  Zie A. DUTTA, "Art. 62 EuErbVO", Münchener Kommentar zum BGB, München, Verlag C.H. Beck, 2015, 

nr. 16. 
1249  Zie ook A. BONOMI en P. WAUTELET, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 

650/2012 du 4 juillet 2012, Brussel, Bruylant, 2013, 717, 718. Vgl. K.W. LANGE, "Das Europäische 

Nachlasszeugnis" in A. DUTTA en S. HERRLER (eds.), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München, C.H. 

Beck, 2014, 176 met betrekking tot registerautoriteiten. 
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DEEL IV: ALGEMEEN BESLUIT 

EERSTE ONDERZOEKSVRAAG: WELKE ZIJN DE RECHTSGEVOLGEN VAN DE 

EUROPESE ERFRECHTVERKLARING? 

833. De rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring zijn vervat in artikel 69 

Erfrechtverordening, maar deze bepaling volstaat niet als theoretisch kader. Artikel 69, 1e tot 

en met 4e lid handelt over de principiële gelding van de Europese erfrechtverklaring, de 

juistheid van de inhoud en de bescherming van derden. Voor deze rechtsgevolgen biedt de 

wettelijke regeling heldere krachtlijnen, maar blijven er een aantal deelvragen onbeantwoord. 

Het voorliggend onderzoek heeft gepoogd om deze lacunes in te vullen. Daarentegen zijn de 

precieze inhoud en implicaties van artikel 69, 5e lid, dat de registerpubliciteitswerking van de 

Europese erfrechtverklaring bevat, uiterst controversieel. Deze bepaling maakt immers een 

voorbehoud voor artikel 1, 2e lid, onder k) en l), waarin de aard van zakelijke rechten en de 

inschrijving van rechten op zaken in een register worden uitgesloten uit het toepassingsgebied 

van de Erfrechtverordening. Het is onduidelijk hoe deze voorschriften met elkaar moeten 

worden verzoend. Een van de voornaamste doelstellingen van het voorliggend onderzoek was 

dan ook om een interpretatiemodel voor artikel 69, 5e lid te ontwikkelen (supra nr. 35-37). 

834. Het onderzoek naar de rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring bouwt voort 

op een analyse van de zogenaamde ‘nationale erfrechtcertificaten’, de nationale instrumenten 

die in de lidstaten voor soortgelijke doeleinden worden gebruikt (voor het concept ‘nationaal 

erfrechtcertificaat’, zie supra nr. 45 e.v.). Door de gelijkenissen en de verschillen tussen het 

regime van de Europese erfrechtverklaring en de nationale erfrechtcertificaten in kaart te 

brengen, was het mogelijk om te anticiperen op de vragen en problemen die de rechtspraktijk 

zal ondervinden bij de toepassing van de Europese erfrechtverklaring (supra nr. 43). Het duiden 

en oplossen van de aldus onderscheiden knelpunten resulteerde in een theoretisch kader voor 

de rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring. Het is evenwel niet nodig om de analyse 

van de nationale erfrechtcertificaten te herhalen in het algemeen besluit, omdat de 

onderzoeksresultaten in dat verband reeds zijn geïncorporeerd in het theoretisch kader voor de 

Europese erfrechtverklaring. Enkel indien een welbepaald nationaal erfrechtcertificaat voor een 

zekere deelproblematiek bijzondere relevantie vertoont, zal naar de nationale regeling ter zake 

worden verwezen. 
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AFDELING I. PRINCIPE: ALGEMENE GELDING VAN DE RECHTSGEVOLGEN IN DE 

LIDSTATEN 

835. Volgens artikel 69, 1e lid heeft de Europese erfrechtverklaring rechtsgevolgen in alle 

lidstaten zonder dat daartoe een procedure vereist is. De principiële gelding van de Europese 

erfrechtverklaring in alle lidstaten behoort tot de essentie van het nieuwe instrument en vormt 

een belangrijk verschil met de nationale erfrechtcertificaten. In tegenstelling tot wat bij 

beslissingen of authentieke akten het geval is, geldt de Europese erfrechtverklaring immers in 

de lidstaten zonder aan de voorwaarden voor de ‘erkenning’ of de ‘aanvaarding’ te moeten 

voldoen (supra nr. 689 en 697). Dit betekent ook dat de lidstaten niet mogen weigeren om aan 

de Europese erfrechtverklaring uitwerking te verlenen; noch de openbare orde, noch een andere 

weigeringsgrond kunnen hier een rol spelen (supra nr. 318). Daarnaast is een exequatur of een 

soortgelijke procedure evenzeer uitgesloten. De Europese erfrechtverklaring maakt zelf echter 

geen uitvoerbare titel uit (supra nr. 316).  

836. Evenwel verzet artikel 69, 1e lid zich niet tegen nationaalrechtelijke mechanismen die 

de vrijgave van nalatenschapsgoederen op grond van de Europese erfrechtverklaring 

onderwerpen aan belastingheffing. Krachtens artikel 1, 1e lid zijn fiscale zaken immers 

uitgesloten uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening. Bijgevolg kunnen nationale 

mechanismen zoals de Belgische fiscale en sociale notificatieprocedure onverkort toepassing 

vinden in het kader van de Europese erfrechtverklaring (supra nr. 324). 

AFDELING II. VERMOEDEN VAN JUISTHEID 

837. De Europese erfrechtverklaring is bekleed met een algemeen vermoeden van juistheid: 

men mag veronderstellen dat de inhoud van de Europese erfrechtverklaring overeenstemt met 

de juridische werkelijkheid. Overeenkomstig artikel 69, 2e lid wordt de Europese 

erfrechtverklaring geacht datgene nauwkeurig aan te tonen wat vaststaat volgens het recht dat 

van toepassing is op de erfopvolging, dan wel volgens enig ander recht van toepassing op 

specifieke gegevens. Het vermoeden van juistheid omvat echter alleen de elementen in de 

Europese erfrechtverklaring die worden geregeld door de lex successionis of door een andere 

wet die de Erfrechtverordening zelf van toepassing verklaart, zoals het geval is voor de 

toelaatbaarheid en materiële geldigheid van uiterste wilsbeschikkingen (supra nr. 347-351). De 

bewijskracht van de erfrechtverklaring strekt zich niet uit tot elementen die door de 
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Erfrechtverordening niet worden geregeld, zoals de voorvragen (supra nr. 349). Verder geldt 

het vermoeden van juistheid zowel tussen partijen onderling als ten opzichte van derden (supra 

nr. 360). 

838. Het vermoeden van juistheid heeft een positieve en een negatieve zijde. Enerzijds wordt 

verondersteld dat de persoon die in de Europese erfrechtverklaring wordt genoemd als 

erfgenaam, legataris, executeur-testamentair of beheerder van de nalatenschap ook effectief 

deze hoedanigheid heeft en houder is van de vermelde rechten en bevoegdheden (positieve 

zijde). Anderzijds wordt aangenomen dat de rechten en bevoegdheden van de genoemde 

persoon aan geen andere voorwaarden of beperkingen zijn onderworpen dan diegene die in de 

erfrechtverklaring zijn vermeld (negatieve zijde). Aldus mag een derde die handelt met een 

persoon die in de Europese erfrechtverklaring wordt genoemd, erop vertrouwen dat de 

erfrechtverklaring een volledig overzicht biedt van diens rechten en bevoegdheden en de 

beperkingen hierop (supra nr. 345-346).  

839. Het voordeel van deze benadering is dat de derde niet telkens in het toepasselijke recht 

moet verifiëren of de erfgenaam of testamentuitvoerder in kwestie een bepaalde handeling wel 

of niet mag stellen (supra nr. 352). Dit komt de praktische bruikbaarheid van de Europese 

erfrechtverklaring zeker ten goede. Het nadeel is dat het voor de rechtspraktijk niet eenvoudig 

is om een volledig overzicht te geven van alle rechten en bevoegdheden van de rechthebbenden 

in de nalatenschap en de hierop rustende voorwaarden en beperkingen.  

840. Een onvolledige vermelding van de rechten en bevoegdheden van de rechthebbenden in 

de nalatenschap is niet zo problematisch, aangezien de autoriteit in ieder geval de rechten en 

bevoegdheden zal vermelden die relevant zijn voor de doelstelling waarvoor de rechthebbende 

de Europes erfrechtverklaring wil aanwenden. Inderdaad moet de rechthebbende bij zijn 

aanvraag aangeven voor welk doeleinde hij de Europese erfrechtverklaring concreet wil 

gebruiken en wordt de inhoud van de Europese erfrechtverklaring afgestemd op dit doeleinde 

(supra nr. 284). Bijgevolg zal de Europese erfrechtverklaring doorgaans de vermeldingen 

bevatten die de rechthebbende in dit verband behoeft, en zal de derde afdoend worden 

beschermd (supra nr. 355). Daarentegen heeft de autoriteit bij de oplijsting van de voorwaarden 

en de beperkingen geen concrete doelstelling als leidraad, maar moet hij integendeel trachten 

alle mogelijke voorwaarden en beperkingen te achterhalen die op de rechten en bevoegdheden 
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van de rechthebbenden rusten. Een dergelijke opdracht is veel moeilijker. Aldus loopt de derde 

het risico te worden geconfronteerd met een rechthebbende die middels de Europese 

erfrechtverklaring veel bredere rechten en bevoegdheden kan laten gelden dan in werkelijkheid 

het geval is. Dit kan de rechtspositie van de derde kan schaden (supra nr. 356-357). Om die 

reden lijkt het aangewezen dat de Europese wetgever in het standaardformulier van de Europese 

erfrechtverklaring in een soort van check-list voorziet, zoals bij andere vermeldingen in het 

standaardformulier reeds het geval is (bijvoorbeeld supra nr. 314). Het Duitse Erbschein kan 

hier tot inspiratie strekken (supra nr. 328 en 358-359). 

841. Het vermoeden van juistheid is weerlegbaar (supra nr. 361). De weerlegging kan enkel 

gebeuren door de Europese erfrechtverklaring te betwisten overeenkomstig de artikelen 71-73 

(supra nr. 362). Een interpretatie die toelaat om het tegenbewijs te leveren door alle middelen, 

zoals bij de meeste referentiecertificaten het geval is, vindt geen steun in de Erfrechtverordening 

en doet afbreuk aan de waarde en de uniforme toepassing van de Europese erfrechtverklaring 

(supra nr. 363-364). Argumenten in tegengestelde zin ontleend aan het subsidiariteitsbeginsel 

en proceseconomische overwegingen kunnen in dit verband niet worden weerhouden (supra nr. 

365-366). 

AFDELING III. BESCHERMING VAN PERSONEN DIE HANDELEN OP BASIS VAN DE 

EUROPESE ERFRECHTVERKLARING 

842. Artikel 69, 3e en 4e lid concretiseren het algemeen vermoeden van juistheid in een 

beschermingsregime voor personen die handelen op basis van de Europese erfrechtverklaring 

(supra nr. 399). Dit regime geldt zowel ten voordele van personen die te goeder trouw 

betalingen verrichten of goederen overdragen aan iemand die volgens de Europese 

erfrechtverklaring bevoegd is om deze te ontvangen (bescherming van de agerende partij of de 

schuldenaar), als van personen die te goeder trouw goederen verkrijgen van iemand die volgens 

de Europese erfrechtverklaring over deze goederen mag beschikken (bescherming van de 

ontvangende partij of de schuldeiser).  

843. Het beschermingsregime van de Europese erfrechtverklaring sterkt eerst en vooral tot 

bescherming van derden (supra nr. 401). Houders van de Europese erfrechtverklaring kunnen 

zich niet op het beschermingsregime beroepen (supra nr. 402). Hetzelfde geldt in beginsel in 

de onderlinge verhouding tussen de rechthebbenden in de nalatenschap. Zo kan een erfgenaam 
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die een goed verkrijgt vanwege een schijnbare erfgenaam of executeur-testamentair die zijn 

hoedanigheid staaft met een Europese erfrechtverklaring, niet genieten van het 

beschermingsregime. In het andere geval zou de ware erfgenaam de erfgenaam-verkrijger 

immers niet kunnen aanspreken tot teruggave van het verkregen goed, terwijl er geen enkele 

reden is om de ene erfgenaam hier gunstiger te behandelen dan de andere. Het is anders wanneer 

een executeur-testamentair goederen overdraagt aan een schijnbare erfgenaam genoemd in de 

Europese erfrechtverklaring. In dat geval ziet de executeur-testamentair zich wel beschermd 

door het regime van artikel 69, 3e en 4e lid. Een executeur-testamentair die handelt in het kader 

van de uitvoering van zijn mandaat bevindt zich immers in een fundamenteel andere positie dan 

een erfgenaam-verkrijger van een nalatenschapsgoed en moet in dit verband kunnen vertrouwen 

op de inhoud van de Europese erfrechtverklaring (supra nr. 403-405). 

844. Het beschermingsregime van artikel 69, 3e en 4e lid wordt op drievoudige wijze 

begrensd. Ten eerste is het beschermingsregime slechts van toepassing indien de derde effectief 

handelt op basis van de Europese erfrechtverklaring, dat wil zeggen dat hij kennis heeft van het 

bestaan en de inhoud van de erfrechtverklaring (supra nr. 406). Het is niet noodzakelijk dat de 

derde zelf de inhoud van de erfrechtverklaring heeft geverifieerd, maar dit is wel aangewezen. 

Indien de Europese erfrechtverklaring toch een andere inhoud zou kennen dan aan de derde 

werd gecommuniceerd, ligt het risico van de niet-toepassing van het beschermingsregime 

immers bij hem (supra nr. 407-408). Ten tweede geldt het beschermingsregime enkel met 

betrekking tot de gegevens die in de Europese erfrechtverklaring zijn vermeld (supra nr. 410). 

De derde en voornaamste begrenzing is de goede trouw van de persoon die handelt op basis van 

de Europese erfrechtverklaring. Een derde geldt als ter kwader trouw wanneer hij weet of door 

grove nalatigheid niet weet dat de inhoud van de Europese erfrechtverklaring niet met de 

werkelijkheid overeenstemt. Anders dan bij het merendeel van de nationale erfrechtcertificaten, 

leidt ook een grove schending van de zorgvuldigheidsplicht derhalve tot kwade trouw (supra 

nr. 412). Deze grove nalatigheid moet autonoom worden uitgelegd, finaal door het Hof van 

Justitie. De kwade trouw van de derde wordt louter gesanctioneerd door de niet-toepassing van 

het beschermingsregime; bijkomende nationaalrechtelijke sancties zijn in dit verband niet 

mogelijk (supra nr. 414). 



 

422 

 

845. Voor een derde-schuldenaar die handelt op basis van een Europese erfrechtverklaring, 

zorgt artikel 69, 3e lid ervoor dat de voldoening van de schuld bevrijdend is. De werkelijke 

erfgenaam kan de derde nadien niet aanspreken tot voldoening van de schuld (supra nr. 415). 

Voor een derde-schuldeiser impliceert artikel 69, 4e lid louter dat een onbevoegde persoon bij 

een transactie met een derde toch bevoegd wordt geacht om de desbetreffende handeling te 

hebben gesteld. De eigenlijke zakenrechtelijke verkrijging van het goed blijft voor het overige 

onderworpen aan de nationale regels van het toepasselijke recht, doorgaans de lex rei sitae 

(supra nr. 417). Ook de concrete vorderingsmogelijkheden van de werkelijke erfgenaam 

worden in dat geval bepaald door het nationaal recht (supra nr. 419).  

846. In principe mag een derde niet weigeren te handelen op basis van de Europese 

erfrechtverklaring. Zo is het niet toegelaten om de voldoening van een schuld op grond van de 

Europese erfrechtverklaring te weigeren en in de plaats daarvan de voorlegging van een 

nationaal erfrechtcertificaat te vereisen. Ook mag de derde niet verzoeken om de inhoud van de 

Europese erfrechtverklaring door middel van bijkomende documenten te staven, tenzij de 

erfrechtverklaring in het licht van de desbetreffende transactie onduidelijk of onvolledig zou 

zijn (supra nr. 421). Als uitzondering geldt de situatie waarin tegelijkertijd met de Europese 

erfrechtverklaring een document wordt voorgelegd dat toelaat om aan de inhoud van de 

erfrechtverklaring te twijfelen, zoals een conflicterend nationaal erfrechtcertificaat. In dat geval 

riskeert de derde immers zijn goede trouw te ondermijnen wanneer hij zonder meer toch handelt 

op basis van de Europese erfrechtverklaring (supra nr. 424). 

AFDELING IV. REGISTERPUBLICITEIT 

§1. Algemeen 

847. Overeenkomstig artikel 69, 5e lid vormt de Europese erfrechtverklaring in beginsel een 

geldig document voor de inschrijving van goederen uit de nalatenschap in het desbetreffende 

register in een lidstaat. Hoewel deze bepaling alle publieke registers in de lidstaten viseert, is 

de registerpubliciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring in de eerste plaats relevant 

voor de registers inzake onroerende publiciteit (supra nr. 460). Door het gebruik van de termen 

‘inschrijving’ en ‘goederen’ ent de Europese erfrechtverklaring zich hier op de 

registerpubliciteitstradities in de lidstaten die uitgaan van een perceelsgebonden grondboek, 

zoals Duitsland en Oostenrijk (supra nr. 456-458). Desalniettemin geldt de 
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registerpubliciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring in alle lidstaten op dezelfde 

manier, dus ook in de lidstaten die hun onroerende registerpubliciteit op een andere wijze 

inrichten (supra nr. 459).  

848. Het voormalige Commissievoorstel voor een Erfrechtverordening schreef dat de 

Europese erfrechtverklaring een geldige ‘titel’ voor inschrijving in de nationale registers zou 

uitmaken, en niet een geldig ‘document’. In een letterlijke lezing zou dit impliceren dat de 

Europese erfrechtverklaring de rechtsgrondslag voor de inschrijving zou creëeren, in plaats van 

het bewijs te leveren van een rechtsgrondslag die volgens het nationaal recht aanleiding geeft 

tot registratie. Als ‘titel’ zou de erfrechtverklaring derhalve constitutief zijn voor de inschrijving 

in de registers, terwijl deze als ‘document’ slechts een declaratief karakter heeft en louter het 

bewijs vormt van de erin geattesteerde gegevens, die op hun beurt volgens de voorwaarden van 

het nationaal recht de basis vormen voor een inschrijving in de registers. Door de Europese 

erfrechtverklaring in de definitieve versie te benoemen als geldig ‘document’ en niet als geldige 

‘titel’ voor de registratie, benadrukt de Europese wetgever het declaratief karakter van de 

erfrechtverklaring in deze context (supra nr. 455).  

§2. Verenigbaarheid met artikel 1, 2e lid, onder k) 

849. Volgens artikel 69, 5e lid geldt de principiële registerpubliciteitswerking van de 

Europese erfrechtverklaring onverminderd artikel 1, 2e lid, onder k). Deze laatste bepaling sluit 

de aard van zakelijke rechten uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening uit. Op deze 

manier vermijdt de Europese wetgever dat de lidstaten een onbekend buitenlands zakelijk recht 

onverkort moeten inschrijven in de nationale registers. Dit zou immers neerkomen op een 

schending van het numerus clausus-beginsel inzake zakelijke rechten, dat in veel lidstaten een 

van de hoekstenen van het nationaal goederenrecht uitmaakt (supra nr. 466). De Europese 

wetgever heeft voor dergelijke gevallen voorzien in een aanpassingsmechanisme, vervat in 

artikel 31, waarbij onbekende buitenlandse zakelijke rechten worden omgezet in het meest 

gelijkwaardige zakelijke recht in de eigen lidstaat. Dat betekent ook dat de registerautoriteit 

niet boudweg kan weigeren om een onbekend zakelijk recht in te schrijven, maar wel de 

omzetting van artikel 31 moet doorvoeren. Ook een weigering op grond van de openbare orde-

exceptie, onder verwijzing naar het openbare orde-karakter van het numerus clausus-beginsel, 

is in dit verband niet aan de orde (supra nr. 519-521).  
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850. De omzetting krachtens artikel 31 kent twee toepassingsvoorwaarden. Ten eerste moet 

de lex successionis een bepaald zakelijk recht toekennen opdat artikel 31 toepassing zou vinden. 

Het betreft hier een zakelijk recht in de zin van het Europees recht, en niet in de zin van de lex 

successionis (supra nr. 474). Bij gebrek aan een autonome definitie in de Erfrechtverordening, 

moet voor de concrete invulling van het begrip ‘zakelijk recht’ worden gekeken naar de 

rechtspraak van het Hof van Justitie in het kader van de overige IPR-verordeningen (supra nr. 

475-477). Indien het buitenlands recht in kwestie niet kwalificeert als een zakelijk recht, blijft 

een omzetting eventueel mogelijk, maar dan op basis van het nationaal recht van de lidstaten 

en niet op grond van artikel 31 (supra nr. 481).  

851. Ten tweede is vereist dat het zakelijk recht onbekend is in de lidstaat waar het wordt 

ingeroepen. Een zakelijk recht geldt in een lidstaat pas als onbekend wanneer het fundamenteel 

afwijkt van de eigen juridische concepten. Een lichtelijk verschillende invulling volstaat niet 

(supra nr. 483). Evenwel kan artikel 31 enkel een rol spelen wanneer het buitenlandse zakelijk 

recht daadwerkelijk onbekend is in de eigen rechtsorde, en niet wanneer het zakelijk recht op 

zich wel bekend is, maar het krachtens het eigen recht niet zou worden toegekend in dat 

specifieke geval. Derhalve is een beroep op artikel 31 niet mogelijk louter om een buitenlands 

bijzonder legaat met zakenrechtelijke werking (Vindikationslegaat) om te zetten in een 

bijzonder legaat met verbintenisrechtelijke werking zoals dat bestaat in het eigen recht 

(Damnationslegaat; zie voor deze concepten supra nr. 170-172). Immers, het toegekende 

zakelijk recht is in dat geval wel bekend in de lidstaat waar het wordt ingeroepen; enkel de 

rechtspositie van de bijzondere legataris verschilt (supra nr. 485 en 487). Met name de Duitse 

wetgever is hier evenwel de tegengestelde mening toegedaan (supra nr. 486). 

852. Indien aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 31 is voldaan, wordt het onbekend 

zakelijk recht in overeenstemming gebracht met het meest gelijkwaardige zakelijk recht in deze 

lidstaat. Men kan een dergelijk onbekend zakelijk recht enkel omzetten in een zakelijk recht. 

Een omzetting in een zakelijk recht gekoppeld aan een persoonlijk recht of in louter 

persoonlijke rechten valt buiten het bestek van artikel 31 (supra nr. 492). In beginsel zal de 

omzetting gebeuren door de autoriteit die wordt geconfronteerd met het onbekende zakelijk 

recht. Bij de registratie van de Europese erfrechtverklaring zal dit doorgaans de 

registerautoriteit zijn. De lidstaten doen er best aan een bevoegde autoriteit aan te duiden voor 
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het geval dat het onbekende zakelijk recht rechtstreeks wordt voorgelegd aan een particulier, 

en niet aan een autoriteit of instantie (supra nr. 499).  

853. Artikel 31 moet worden beschouwd als een dwingend voorschrift, in de zin dat lidstaten 

niet langer kunnen weigeren om gevolg te geven aan een buitenlands zakelijk recht dat niet 

gekend is in de eigen rechtsorde (supra nr. 502). Evenwel verhindert niets de lidstaten om een 

stap verder te gaan en het buitenlandse zakelijk recht toch onverkort uitwerking te laten vinden 

in de eigen lidstaat (supra nr. 503). 

§3. Verenigbaarheid met artikel 1, 2e lid, onder l) 

854. De Europese wetgever maakt bij de principiële registerpubliciteitswerking van de 

Europese erfrechtverklaring krachtens artikel 69, 5e lid tevens een voorbehoud voor artikel 1, 

2e lid, onder l). Deze bepaling weert de inschrijving van rechten op onroerende en roerende 

zaken in een register uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening, met inbegrip van 

de wettelijke voorschriften voor een dergelijke inschrijving en de rechtsgevolgen van de 

inschrijving van dergelijke rechten of van het achterwege blijven daarvan. Dit leidt tot de 

paradoxale situatie waarin de Europese erfrechtverklaring een geldig document uitmaakt voor 

de inschrijving van nalatenschapsgoederen in de nationale registers, onverminderd het feit dat 

de inschrijving van rechten op zaken in een register is uitgesloten uit het toepassingsgebied van 

de Erfrechtverordening (artikel 69, 5e lid juncto artikel 1, 2e lid, onder l). 

855. Deze paradox is het resultaat van tegenstrijdige belangen tijdens de onderhandelingsfase 

van de Erfrechtverordening. Opdat de Europese erfrechtverklaring een volwaardig alternatief 

zou kunnen bieden voor de nationale erfrechtcertificaten, was het noodzakelijk dat deze 

aanleiding zou kunnen geven tot inschrijving in de nationale registers (supra nr. 441). In veel 

lidstaten vervult het nationaal erfrechtcertificaat immers een rol inzake registerpubliciteit, in 

het bijzonder op vlak van onroerende publiciteit. Om die reden was er een brede eensgezindheid 

tussen de lidstaten dat de toekenning van registerpubliciteitsgevolgen een noodzakelijke 

voorwaarde was voor het welslagen van de Europese erfrechtverklaring (supra nr. 551). 

Daarentegen wenste elke lidstaat de precieze invulling van die registerpubliciteitsgevolgen te 

laten aansluiten bij de eigen nationale publiciteitsvoorschriften. Dit gold des te meer omdat 

onroerende registerpubliciteit sterk verweven is met het nationaal goederenrecht en een 

Europees ingrijpen op dit vlak in de lidstaten zeer gevoelig ligt (supra nr. 532 en 552). De 
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spanning tussen enerzijds een brede instemming met een principiële registerpubliciteitswerking 

voor de Europese erfrechtverklaring, en anderzijds een hevige weerstand tegen de concrete 

implicaties daarvan in de lidstaten, heeft geleid tot een compromisbepaling die de Europese 

erfrechtverklaring gevolgen verleent op vlak van registerpubliciteit en tegelijkertijd 

registerpubliciteit uitsluit uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening.  

856. Het voorgaande verklaart waarom de Erfrechtverordening geen coherente visie en 

beleid uitzet over de registerpubliciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring. 

Desalniettemin moet de rechtspraktijk wel met de huidige bepalingen aan de slag. Een van de 

doelstellingen van het onderzoek was daarom om een model voor de interpretatie van artikel 

69, 5e lid juncto artikel 1, 2e lid, onder l) te ontwikkelen. Daarbij is een belangrijke rol 

weggelegd voor overweging 18 en 19, die preciseringen verschaffen over de draagwijdte van 

artikel 1, 2e lid, onder l). 

857. In beginsel kan het voorbehoud voor artikel 1, 2e lid, onder l) in artikel 69, 5e lid op twee 

manieren worden geïnterpreteerd (supra nr. 525-526). In een maximale invulling van het 

voorbehoud kan de Europese erfrechtverklaring enkel worden geregistreerd in de mate dat deze 

volstrekt compatibel is met alle nationale regels inzake registerpubliciteit in de desbetreffende 

lidstaat. Het probleem is evenwel dat haast alle lidstaten actueel een voorschrift kennen dat in 

zekere mate onverenigbaar is met het regime van de Europese erfrechtverklaring. Aldus zou 

een maximale invulling de publiciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring nagenoeg 

uitschakelen en artikel 69, 5e lid zonder voorwerp maken. Het alternatief is een gematigde 

invulling van het voorbehoud, die slechts sommige nationale regels van registerpubliciteit 

onder de uitsluitingsgrond van artikel 1, 2e lid, onder l) zou laten vallen. Het probleem met een 

dergelijke gematigde invulling is waar men de lijn moet trekken tussen nationale 

publiciteitsvoorschriften die het voorbehoud in werking stellen en nationale 

publiciteitsvoorschriften die buiten de draagwijdte van het voorbehoud vallen. 

858. De analyse van het voorbehoud is inductief benaderd, waarbij de concrete 

onverenigbaarheden tussen de Europese erfrechtverklaring en de onroerende 

publiciteitsregimes in de lidstaten als bouwstenen dienen om een algemene theorie te 

construeren (supra nr. 89 en 523). Het onderzoek onderscheidt drie spanningsvelden tussen de 

Europese erfrechtverklaring en de onroerende publiciteitsregimes in de lidstaten.  
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859. Het eerste spanningsveld betreft de afbakening tussen het erfrecht en het goederenrecht, 

toegespitst op de problematiek van de zakenrechtelijke overgang van onroerende individuele 

nalatenschapssbestanddelen (supra nr. 533 e.v.). In lidstaten die een bijzonder legaat met 

zakenrechtelijke werking kennen (Vindikationslegaat), wordt de zakenrechtelijke overgang van 

het gelegateerde goed beheerst door het erfrecht. Onder voorbehoud van de aanvaarding, gaat 

het zakelijk recht over het gelegateerde goed over op de bijzondere legataris bij het openvallen 

van de nalatenschap (supra nr. 171). Een eventuele inschrijving van het gelegateerde goed in 

een register inzake onroerende publiciteit heeft daarom slechts een declaratief effect (supra nr. 

439). In lidstaten die een bijzonder legaat met verbintenisrechtelijke werking kennen 

(Damnationslegaat), verloopt de zakenrechtelijke overgang van het gelegateerde goed 

daarentegen krachtens goederenrecht. Bij het openvallen van de nalatenschap vererft het 

bijzonder legaat vooreerst aan de algemeenheid van de erfgenamen. De bijzondere legataris 

verkrijgt slechts een vorderingsrecht, dat hij moet instellen tegen de erfgenamen om het 

gelegateerd goed te verkrijgen. Er voltrekt zich bij een Damnationslegaat dus geen 

zakenrechtelijke overgang mortis causa van de erflater op de bijzondere legataris, zoals bij het 

Vindikationslegaat het geval is, maar wel een zakenrechtelijke overgang inter vivos van de 

erfgenamen op de bijzondere legataris (supra nr. 170). Naar Duits recht verloopt deze 

zakenrechtelijke overgang in twee fasen. De eerste fase, de Einigung of Auflassung, betreft de 

zakenrechtelijke overeenkomst die strekt tot overdracht van het zakelijk recht, opgesteld door 

de notaris. In een tweede fase vindt de Eintragung of inschrijving in het Grundbuch plaats, die 

de verkrijging van het zakelijk recht vervolledigt (supra nr. 434). De registratie van het 

onroerend goed is hier derhalve constitutief voor de zakenrechtelijke overgang: het zakelijk 

recht gaat pas over bij de inschrijving in het Grundbuch (supra nr. 435). 

860. Een deel van de rechtsleer verdedigt dat het constitutieve karakter van de registratie van 

onroerende bijzondere legaten in lidstaten met een Damnationslegaat valt onder het voorbehoud 

voor registerpubliciteit in artikel 1, 2e lid, onder l). Dat zou impliceren dat het zakelijk recht 

over een buitenlands Vindikationslegaat vervat in een Europese erfrechtverklaring in dergelijke 

lidstaten slechts zou overgaan middels de nationale procedure, en dit onverminderd de regel dat 

het zakelijk recht volgens de buitenlandse lex successionis reeds is overgegaan (supra nr. 537 

en 576). Indien het constitutieve karakter van de registratie van onroerende bijzondere legaten 

daarentegen niet kan worden beschouwd als een regel van nationale registerpubliciteit in de zin 
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van artikel 1, 2e lid, onder l), zou men in alle lidstaten een Europese erfrechtverklaring 

rechtstreeks moeten aanvaarden als basis voor registratie, inclusief het vermelde buitenlandse 

Vindikationslegaat. 

861. In dit verband toonde het onderzoek vooreerst aan dat de uitsluiting van 

registerpubliciteit uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening luidens artikel 1, 2e lid, 

onder l) restrictief moet worden ingevuld, en dit om twee redenen. Ten eerste valt de overgang 

van bijzondere legaten met een zakenrechtelijke werking (Vindikationslegaten) principieel 

binnen de draagwijdte van de lex successionis en mag die niet nodeloos worden uitgehold 

(supra nr. 582). Ten tweede zou het onderbrengen van de zakenrechtelijke overgang van 

bijzondere legaten onder artikel 1, 2e lid, onder l) afbreuk doen aan enkele grondbeginselen van 

de Erfrechtverordening. Enerzijds zou dit de eenvormige toepassing van de lex successionis in 

de diverse lidstaten doorbreken, omdat de overgang van Vindikationslegaten dan in sommige 

lidstaten wel zou worden beheerst door de lex successionis, en in andere niet. Anderzijds zou 

dit een inbreuk vormen op de nagestreefde eenheid van de nalatenschap (supra nr. 22), 

aangezien binnen dezelfde lidstaat (geregistreerde) onroerende goederen en (ongeregistreerde) 

roerende goederen dan aan een ander toepasselijk recht zouden worden onderworpen (supra nr. 

584-590).  

862. Uit de restrictieve interpretatie van artikel 1, 2e lid, onder l) lijkt voort te vloeien dat de 

zakenrechtelijke overgang van onroerende bijzondere legaten niet zou vallen onder deze 

uitsluitingsgrond. Deze stelling vindt steun in overweging 18, die de rol van nationale 

registerautoriteiten veeleer procedureel lijkt in te vullen (supra nr. 593). Evenwel schrijft 

overweging 19 dat het feit dat de rechtsgevolgen van de registratie zijn uitgesloten uit het 

toepassingsgebied van de Erfrechtverordening, impliceert dat het recht van de lidstaat waar het 

register wordt gehouden, bepaalt of de registratie van declaratieve dan wel van constitutieve 

aard is. Deze precisering maakt het moeilijk om een algemene niet-toepassing van artikel 1, 2e 

lid, onder l) op zakenrechtelijke overgang van onroerende individuele 

nalatenschapssbestanddelen te verdedigen (supra nr. 594-595).  

863. De oplossing van dit vraagstuk bestaat erin dat enkel de registratie van zakenrechtelijke 

overgangen mortis causa binnen de draagwijdte van artikel 1, 2e lid, onder l) valt. Indien het 

recht van de lidstaat waar het register wordt gehouden, voorschrijft dat de inschrijving in een 



 

429 

 

register constitutief is voor de erfrechtelijke overgang van nalatenschapsgoederen, speelt de 

uitsluitingsgrond van artikel 1, 2e lid, onder l) en gaat het zakelijk recht over deze erfgoederen 

slechts over door registratie (supra nr. 597). Artikel 1, 2e lid, onder l) mag evenwel niet worden 

aangewend om een buitenlandse rechtsfiguur waarvan de zakenrechtelijke overgang conform 

de lex successionis gebeurt krachtens erfrecht, om te zetten in een binnenlandse rechtsfiguur 

waarvan de zakenrechtelijke overgang conform het eigen recht gebeurt krachtens 

goederenrecht, zodat de registratie constitutief is (supra nr. 602). Het Duits recht kent geen 

constitutieve registratie bij een zakenrechtelijke overgang mortis causa, maar enkel bij een 

zakenrechtelijke overgang onder de levenden (supra nr. 438). Bijgevolg is een beroep op artikel 

1, 2e lid, onder l) niet mogelijk, aangezien dit een omzetting van een buitenlands 

Vindikationslegaat in het eigen Damnationslegaat en als dusdanig een registratie van een 

overgang onder de levenden zou impliceren, in plaats van de registratie van een overgang mortis 

causa. Derhalve heeft de registratie van buitenlandse Vindikationslegaten in het Duitse 

onroerende publiciteitsregister slechts declaratieve werking (supra nr. 601). 

864. Als tweede spanningsveld geldt het feit dat in sommige lidstaten nationale 

erfrechtcertificaten geen aanleiding geven tot inschrijving in het onroerende publiciteitsregister 

(supra nr. 545). Het typevoorbeeld is hier het Belgische recht, waar de akte en het attest van 

erfopvolging geen basis tot registratie vormen om de eenvoudige reden dat overgangen mortis 

causa niet worden opgenomen in het register inzake onroerende publiciteit (supra nr. 452). 

Indien dergelijke wettelijke voorschriften zouden ressorteren onder het voorbehoud van artikel 

1, 2e lid, onder l), zou de Europese erfrechtverklaring in deze lidstaten geen basis vormen voor 

inschrijving in het onroerende publiciteitsregister. In het andere geval zou de Europese 

erfrechtverklaring deze lidstaten nopen tot een fundamentele hervorming van de onroerende 

registerpubliciteit. 

865. De analyse van het tweede spanningsveld steunt hoofdzakelijk op de ratio van de 

registerpubliciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring: om welke reden achtte de 

Europese wetgever het aangewezen om de Europese erfrechtverklaring van rechtsgevolgen op 

vlak van registerpubliciteit te voorzien? Overweging 18 geeft het antwoord: ‘om veelvouden 

van akten te voorkomen’. Artikel 69, 5e lid moet derhalve toelaten om de Europese 

erfrechtverklaring in te passen in de nationale regelgeving inzake het gebruik van het eigen 
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erfrechtcertificaat voor registratiedoeleinden, zodat men niet telkens een tweede document 

moet opmaken teneinde de inschrijving in het nationale register te kunnen volbrengen (supra 

nr. 556). Voor het tweede spanningsveld zou dit impliceren dat lidstaten die actueel geen 

onroerende registerpubliciteit op basis van een erfrechtcertificaat kennen, zoals België, door de 

Erfrechtverordening niet worden genoopt hun publiciteitsregime in die zin te hervormen. Indien 

naar nationaal recht erfrechtcertificaten geen aanleiding geven tot registratie, kan er ook geen 

sprake zijn van enige duplicatie of veelvouden van akten, waardoor de Europese 

erfrechtverklaring hier geen rol kan spelen bij de inschrijving in een register (supra nr. 558). 

866. Het derde spanningsveld behandelt de formele conflicterende voorschriften, waarbij 

sommige nationale regels van registerpubliciteit op veeleer formeel vlak in strijd zijn met het 

regime van de Europese erfrechtverklaring (supra nr. 547-549). Deze formele conflicterende 

voorschriften kunnen verschillende vormen aannemen. Zo vereisen sommige lidstaten een 

bepaald type van document voor de inschrijving in de nationale registers, zoals een specifiek 

nationaal erfrechtcertificaat of een authentieke akte. Daarnaast is de toegang tot de registers 

soms voorbehouden voor documenten opgesteld door een autoriteit gevestigd in de eigen 

lidstaat, of voor documenten opgesteld in de eigen taal. Indien dergelijke voorschriften het 

voorbehoud voor artikel 1, 2e lid, onder l) in werking zouden stellen, zouden zij de inschrijving 

van de Europese erfrechtverklaring in de nationale registers kunnen verhinderen. Zo niet, 

primeert de principiële registerpubliciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring 

krachtens artikel 69, 5e lid. Voor de eerste en tweede deelproblematiek (type document en 

vestigingsplaats autoriteit van afgifte) strekt het Franse recht tot voorbeeld, voor de derde 

deelproblematiek (taalvereisten) het Nederlandse recht.  

867. Het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van formele conflicterende voorschriften bouwt 

voort op de ratio van de registerpubliciteitswerking van de Europese erfrechtverklaring, zoals 

ontwikkeld in het kader van het tweede spanningsveld. Meer bepaald vormt de Europese 

erfrechtverklaring een basis voor de inschrijving in de nationale registers, in de mate dat de 

registratie anders tot een duplicatie van akten zou leiden (supra nr. 604). Hieruit vloeit voort 

dat de registerautoriteit niet prima facie mag weigeren om de Europese erfrechtverklaring zelfs 

maar te overwegen als basis voor registratie op grond van louter formele voorschriften (supra 

nr. 605-606 en 630). Het tegendeel zou aan de Europese erfrechtverklaring de principiële 
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hoedanigheid als geldig document voor de inschrijving in de nationale registers ontnemen, zoals 

toegekend door artikel 69, 5e lid.  

868. De bevoegde autoriteit van een lidstaat moet integendeel concreet evalueren of de 

voorgelegde Europese erfrechtverklaring functioneel equivalent is aan het nationaal 

erfrechtcertificaat dat in dit verband wordt gebruikt (voorwaarde van de functionele 

equivalentie). Indien dit niet het geval is, is er geen risico op een duplicatie van akten, waardoor 

de Europese erfrechtverklaring niet rechtstreeks als basis voor de inschrijving moet kunnen 

dienen. Indien de Europese erfrechtverklaring wel functioneel equivalent is, moet deze 

principieel aanleiding kunnen geven tot registratie (supra nr. 606-607 en 630). Derhalve 

betekent het voorbehoud voor artikel 1, 2e lid, onder l) in de context van het derde spanningsveld 

dat indien de Europese erfrechtverklaring functioneel equivalent is aan het gebruikte nationaal 

erfrechtcertificaat, deze moet worden ingepast in het nationaal registerpubliciteitsregime. 

Wanneer de Europese erfrechtverklaring wel het functioneel equivalent vormt maar niet alle 

vereiste gegevens voor de registratie bevat, kan de bevoegde autoriteit om de voorlegging van 

bijkomende informatie en stukken verzoeken (supra nr. 611 en 630). Evenwel mag de autoriteit 

niet zelf de juistheid van de gegevens in de Europese erfrechtverklaring appreciëren. 

869. Het gevolg van deze benadering is dat de nationale voorschriften die enkel een bepaald 

type van document (specifiek nationaal erfrechtcertificaat, authentieke akte) of een document 

opgesteld door een autoriteit met vestigingsplaats in de eigen lidstaat toelaten als basis voor 

inschrijving in de nationale registers, de registratie van de Europese erfrechtverklaring niet a 

priori kunnen verhinderen (supra nr. 631). Daarentegen moet de bevoegde autoriteit concreet 

analyseren of de Europese erfrechtverklaring functioneel equivalent is aan het gebruikte 

nationale erfrechtcertificaat, en zo ja, in voorkomend geval om de verstrekking van aanvullende 

informatie verzoeken. De voorwaarde van de functionele equivalentie verzet zich evenwel niet 

tegen nationale voorschriften die enkel documenten opgesteld in de eigen taal toelaten ter 

registratie (supra nr. 628). 

870. Deze gevolgtrekkingen worden gestaafd door een aantal bijkomende argumenten. Met 

betrekking tot het vereiste van een authentieke akte, zou een beperking van de toegang tot de 

nationale registers tot Europese erfrechtverklaringen opgemaakt in authentieke vorm leiden tot 

een onderscheid in rechtsgevolgen van de diverse Europese erfrechtverklaringen, afhankelijk 
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van de aard van de erfrechtverklaring en derhalve deels van de autoriteit van afgifte. Dit druist 

in tegen de kernidee van een Europese erfrechtverklaring als document sui generis dat in alle 

lidstaten dezelfde rechtsgevolgen ressorteert (supra nr. 621). Bovendien voegt het vereiste van 

een authentieke akte in dit verband weinig toe, aangezien de doelstelling ervan – het verzekeren 

van de betrouwbaarheid van de akte – bij de Europese erfrechtverklaring reeds op een andere 

manier wordt bereikt (supra nr. 622). Inderdaad heeft de Europese wetgever bij de Europese 

erfrechtverklaring reeds de nodige waarborgen inzake de verificatie van de aangeleverde 

gegevens ingebouwd (supra nr. 239 e.v.) en vormt de Europese erfrechtverklaring dus ook in 

dit verband een functioneel equivalent. Met betrekking tot het vereiste inzake de 

vestigingsplaats van de autoriteit van afgifte, moet bijkomend worden onderstreept dat 

dergelijke regels de autonome bevoegdheidsregeling voor de Europese erfrechtverklaring in 

artikel 64 miskennen (supra nr. 625 en 632).  

871. Bovenstaande analyse van de drie spanningsvelden is uitsluitend gebaseerd op de 

bepalingen en de geest van de Erfrechtverordening (‘interne elementen’). Bijkomend werden 

de drie spanningsvelden ook getoetst aan het breder Europeesrechtelijk kader (‘externe 

elementen’; supra nr. 634), met name aan de bevoegdheid van de Europese wetgever, de regels 

inzake het vrij verkeer, en de effet utile-doctrine.  

872. Vooreerst toonde het onderzoek aan dat de Europese wetgever wel degelijk bevoegd 

was voor de invoering van een Europese erfrechtverklaring met registerpubliciteitsgevolgen. 

Bijgevolg biedt de bevoegdheidsregeling op zichzelf geen argument voor een ruime invulling 

van de uitsluitingsgrond voor registerpubliciteit (supra nr. 638). Ook het subsidiariteitsbeginsel 

en artikel 345 VWEU, dat de nationale regels inzake het eigendomsrecht in de lidstaten 

waarborgt, doen hieraan geen afbreuk. Enerzijds strekt de voorgestelde interpretatie er net toe 

om de Europese erfrechtverklaring in te schrijven onder dezelfde voorwaarden als het nationaal 

erfrechtcertificaat, enkel in de mate dat deze een functioneel equivalent biedt en in voorkomend 

geval mits toevoeging van een aantal gegevens. In die zin worden de nationale voorschriften 

inzake registerpubliciteit zoveel mogelijk gerespecteerd (supra nr. 641). Anderzijds verplicht 

de Erfrechtverordening de lidstaten niet om de voorschriften inzake de eigendomsovergang van 

onroerende nalatenschapsgoederen aan te passen – een constitutieve registratie van 

erfovergangen blijft ook onder het regime van de Erfrechtverordening constitutief –, maar 
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fixeert deze enkel de scheidingslijn tussen erfrecht en goederenrecht op niveau van het 

internationaal privaatrecht. Er is dus geen schending van artikel 345 VWEU (supra nr. 642).  

873. In het licht van de beginselen inzake het vrij verkeer lijken vooral de nationale 

voorschriften problematisch die de toegang tot het register voorbehouden voor documenten 

opgesteld door de eigen autoriteit. Om te beoordelen of er sprake is van een inbreuk op het vrij 

verkeer, heeft het Hof van Justitie de ‘market-access’ test ontwikkeld. Volgens dit criterium 

zijn maatregelen die de toegang tot de nationale markt belemmeren in strijd met het vrij verkeer, 

tenzij zij objectief gerechtvaardigd en proportioneel zijn (supra nr. 648). Het is moeilijk om in 

abstracto stelling in te nemen over dit vraagstuk, aangezien veel zal afhangen van de concrete 

rechtvaardigingsgronden waarop de nationale overheid zich in casu zal beroepen. Het lijkt 

evenwel mogelijk dat dergelijke nationale voorschriften het vrij verkeer schenden (supra nr. 

649). 

874. Volgens de effet utile-leer moeten lidstaten de nationale voorschriften buiten werking 

laten die verhinderen dat het Europees recht zijn volle werking sorteert (supra nr. 650). Dit 

vormt een argument voor een gematigde invulling van het voorbehoud voor artikel 1, 2e lid, 

onder l) (supra nr. 651). Het voorbehoud moet worden geïnterpreteerd in lijn met de 

doelstellingen van de Erfrechtverordening, zodat de verordening haar volle werking kan 

sorteren. In die zin spoort de effet utile-leer met de hierboven gestelde benadering van de 

functionele equivalentie, die ook de doelstelling van de registerpubliciteitswerking van de 

Europese erfrechtverklaring als uitgangspunt neemt (supra nr. 654). 

875. De onderzoeksresultaten voor de analyse van de drie spanningsvelden in het licht van 

de bepalingen en de geest van de Erfrechtverordening en van het bredere Europeesrechtelijke 

kader laten toe om een algemeen model voor de interpretatie van artikel 69, 5e lid juncto artikel 

1, 2e lid, onder l) te ontwikkelen:  

876. 1. Het voorbehoud voor artikel 1, 2e lid, onder l) in artikel 69, 5e lid kent een gematigde 

invulling, zodat niet elke nationale regel die enigzins onverenigbaar is met het regime van de 

Europese erfrechtverklaring, de registratie van de erfrechtverklaring kan beletten;  

877. 2. Als vuistregel bij de toepassing van het voorbehoud geldt de voorwaarde van de 

functionele equivalentie. Indien de Europese erfrechtverklaring het functioneel equivalent is 
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van een document dat naar nationaal recht aanleiding geeft tot registerpubliciteit, vormt de 

Europese erfrechtverklaring principieel een basis voor de inschrijving in het register. Dat 

betekent dat de inschrijving van de Europese erfrechtverklaring niet prima facie mag worden 

geweigerd op basis van formele wettelijke vereisten, zoals het type document en de autoriteit 

van afgifte. Een volstrekte weigering tot registratie is enkel mogelijk indien de Europese 

erfrechtverklaring geen functioneel equivalent vormt van de documenten die in de lidstaten 

worden gebruikt bij de registratie;  

878. 3. Indien de Europese erfrechtverklaring wel functioneel equivalent is, blijft de 

registratie voor het overige onderworpen aan de nationale voorschriften. In het bijzonder mag 

de bevoegde autoriteit om de voorlegging van bijkomende informatie verzoeken, indien deze 

volgens het nationaal recht vereist is voor de registratie en de Europese erfrechtverklaring de 

benodigde gegevens niet bevat. Evenwel mag de autoriteit de vermeldingen in de Europese 

erfrechtverklaring niet inhoudelijk appreciëren;  

879. 4. De Erfrechtverordening fixeert de scheidingslijn tussen het erfrecht en het 

goederenrecht op niveau van het internationaal privaatrecht. Indien de zakenrechtelijke 

overgang van een bepaald nalatenschapsbestanddeel valt binnen het toepassingsgebied van de 

lex successionis en aldus behoort tot het erfrecht, moet deze in alle lidstaten worden 

geregistreerd volgens de nationale regels voor overgangen mortis causa. Wanneer die regels de 

registratie constitutief achten voor de zakenrechtelijke overgang mortis causa, speelt het 

voorbehoud en zal het zakelijk recht slechts overgaan krachtens de registratie. Indien de 

zakenrechtelijke overgang van het nalatenschapssbestandeel buiten het toepassingsgebied van 

de lex successionis valt en derhalve verloopt krachtens goederenrecht, wordt deze in alle 

lidstaten geregistreerd volgens de nationale regels voor overgangen onder de levenden. Het 

voorbehoud biedt geen rechtsgrond om een overgang mortis causa te herkwalificeren in een 

overgang onder de levenden. 
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TWEEDE ONDERZOEKSVRAAG: HOE VERHOUDEN DE 

ERFRECHTCERTIFICATEN ZICH TOT ELKAAR? 

880. De tweede onderzoeksvraag peilt zowel naar de verhouding tussen de Europese 

erfrechtverklaring en de nationale erfrechtcertificaten, als naar de verhouding tussen 

verschillende Europese erfrechtverklaringen of verschillende nationale erfrechtcertificaten 

onderling (supra nr. 38-40). De Erfrechtverordening geeft op dat vlak wel enkele indicaties (zie 

voor de krachtlijnen supra nr. 655 e.v.), maar laat een aantal belangrijke vragen onbeantwoord. 

In het bijzonder voorziet de Erfrechtverordening niet in een regeling voor de problematiek van 

een conflict tussen de erfrechtcertificaten: quid indien er binnen eenzelfde erfopvolging 

meerdere erfrechtcertificaten met een tegenstrijdige inhoud circuleren?  

881. Opdat de hypothese van de conflicterende erfrechtcertificaten zich zou kunnen 

voordoen, moet aan twee randvoorwaarden zijn voldaan. Enerzijds moet het theoretisch 

mogelijk zijn dat in eenzelfde erfopvolging meerdere erfrechtcertificaten worden afgegeven, en 

anderzijds dat deze erfrechtcertificaten een tegenstrijdige inhoud kennen.  

882. Met betrekking tot de eerste randvoorwaarde is vooreerst de bevoegdheid voor de afgifte 

van de erfrechtcertificaten pertinent. Indien eenzelfde autoriteit bevoegd is voor de afgifte van 

alle erfrechtcertificaten, zal deze immers niet geneigd zijn een tweede erfrechtcertificaat met 

een conflicterende inhoud af te geven (supra nr. 740). De internationale bevoegdheid tot afgifte 

van de Europese erfrechtverklaring knoopt aan bij de bevoegdheidsregeling in de 

Erfrechtverordening (supra nr. 219 en 741). Opdat de internationale bevoegdheid zou 

samenvallen, zou ook de afgifte van de nationale erfrechtcertificaten derhalve moeten 

ressorteren onder het bevoegdheidsregime van Hoofdstuk II Erfrechtverordening. Een zuiver 

juridisch-technische redenering leidt evenwel tot de conclusie dat enkel de afgifte van een 

nationaal erfrechtcertificaat door een gerecht gebeurt bij toepassing van Hoofdstuk II (supra nr. 

752 en 758). De bevoegdheid bij een afgifte door een buitengerechtelijke autoriteit valt buiten 

het toepassingsgebied van Hoofdstuk II en wordt derhalve beheerst door het nationaal recht. 

Indien het nationaal erfrechtcertificaat in kwestie een authentieke akte is, zal de bewijskracht 

van de akte wel in alle lidstaten moeten worden aanvaard conform de circulatieregels voor 

authentieke akten (supra nr. 757).  
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883. De toepassing van deze analyse in de praktijk is niet alleen complex, maar zou tevens 

leiden tot weinig wenselijke gevolgen. In het bijzonder zouden de inwoners van een lidstaat 

waar de afgifte van het nationaal erfrechtcertificaat gebeurt door de notaris (vb. Frankrijk) wel 

steeds om de afgifte van het nationaal erfrechtcertificaat kunnen verzoeken, terwijl deze 

mogelijkheid voor inwoners van een lidstaat waar de afgifte gebeurt door een gerecht (vb. 

Duitsland) enkel zou openstaan indien het gerecht bevoegd is krachtens Hoofdstuk II 

Erfrechtverordening. Dit creëert een arbitrair en ongerechtvaardigd verschil in behandeling 

tussen de Europese burgers (supra nr. 760). 

884. Om die reden wordt de bevoegdheidsregeling bij de afgifte van de nationale 

erfrechtcertificaten niet juridisch-technisch maar wel teleologisch benaderd, zodat de afgifte 

van alle nationale erfrechtcertificaten onder dezelfde bevoegdheidsregeling kan worden 

ondergebracht. In dit verband zijn er twee mogelijkheden. Enerzijds kan men de 

bevoegdheidsregeling van Hoofdstuk II Erfrechtverordening van toepassing verklaren op de 

afgifte van alle nationale erfrechtcertificaten. Deze benadering heeft het voordeel van een 

bevoegdheidscentralisatie van de afgifte van de Europese erfrechtverklaring en alle nationale 

erfrechtcertificaten (supra nr. 763). Anderzijds kan men de afgifte van de nationale 

erfrechtcertificaten geheel onttrekken aan de bevoegdheidsregeling van Hoofdstuk II. Het 

onderzoek verdedigt die laatste strekking, en wel om de volgende redenen.  

885. Ten eerste zou een centralisatie van bevoegdheid tot gevolg hebben dat de toegang tot 

de nationale erfrechtcertificaten van de niet-bevoegde lidstaten wordt afgesneden, terwijl de 

Erfrechtverordening hier – althans voor de buitengerechtelijk erfrechtcertificaten – geen steun 

voor biedt (supra nr. 764). Dit zou het keuzerecht van een rechthebbende tussen de Europese 

erfrechtverklaring en de nationale erfrechtcertificaten uithollen. Nochtans stelt de 

Erfrechtverordening dit keuzerecht centraal in de verhouding tussen het Europees en het 

nationaal erfrechtcertificaat (supra nr. 656).  

886. Ten tweede strookt een interpretatie die de afgifte van de nationale erfrechtcertificaten 

geheel onttrekt aan de bevoegdheidsregeling van de Erfrechtverordening ook met de ratio van 

de Europese erfrechtverklaring; het bereiken van een snellere, soepelere en efficiëntere 

afwikkeling van grensoverschrijdende erfopvolgingen (supra nr. 6). Vanuit dezelfde optiek 

heeft de Erfrechtverordening een aantal bijzondere bevoegdheidsregimes ingesteld, die met 
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name voor verklaringen inzake het optierecht en voorlopige of bewarende maatregelen in een 

supplementaire bevoegdheidsgrond voorzien ten voordele van de gerechten van een lidstaat in 

de nabijheid van de rechthebbenden. Een interpretatie waarbij de bevoegdheid tot afgifte van 

het nationaal erfrechtcertificaat blijft onderworpen aan het nationaal recht, zorgt ervoor dat de 

rechthebbende steeds in de eigen lidstaat een nationaal erfrechtcertificaat kan afvragen. Ook 

hier ligt de nadruk op de nabijheid van de bevoegde autoriteit. Derhalve ligt deze interpretatie 

volledig in de lijn van de nagestreefde vereenvoudiging van de afwikkeling van een 

internationale nalatenschap (supra nr. 765). 

887. De voorgestelde benadering heeft tot gevolg dat binnen eenzelfde erfopvolging 

verschillende autoriteiten bevoegd kunnen zijn voor de afgifte van de Europese 

erfrechtverklaring en een nationaal erfrechtcertificaat (supra nr. 766). Het is een andere vraag 

of een autoriteit ook effectief een tweede erfrechtcertificaat binnen eenzelfde erfopvolging mag 

afgeven, dan wel of dit als ontoelaatbaar geldt. Het onderzoek toont aan dat de afgifte van een 

tweede erfrechtcertificaat in het merendeel van de gevallen wel degelijk toelaatbaar is.  

888. Vooreerst zijn de artikelen 17 en 18 Erfrechtverordening, die de regels inzake 

aanhangigheid en samenhang bevatten, niet van toepassing bij de afgifte van nationale 

erfrechtcertificaten, noch bij de afgifte van de Europese erfrechtverklaring. Bij de nationale 

erfrechtcertificaten vloeit deze conclusie voort uit de hoger voorgestelde benadering die de 

afgifte van nationale erfrechtcertificaten onttrekt aan het bevoegdheidsregime van Hoofdstuk 

II Erfrechtverordening (supra nr. 777). Bij de Europese erfrechtverklaring steunt deze 

interpretatie in de eerste plaats op de tekst van de Erfrechtverordening. Zo verklaart artikel 64 

enkel de bevoegdheidsgronden van toepassing bij de afgifte van de Europese 

erfrechtverklaring, en niet het gehele Hoofdstuk II (supra nr. 779), en maakt de 

voorafgaandelijke afgifte van een eerdere Europese erfrechtverklaring geen deel uit van de 

weigeringsgronden bij de afgifte in artikel 67 (supra nr. 780). Daarnaast heeft ook de registratie 

van de Europese erfrechtverklaring in het toekomstige register voor Europese 

erfrechtverklaringen volgens de huidige plannen enkel een informatieve functie, en verhindert 

deze de afgifte van een tweede erfrechtverklaring niet (supra nr. 781). Het is evenwel afwachten 

hoe het definitieve register voor Europese erfrechtverklaringen er zal uitzien. Tot slot zou de 

toepassing van de litispendentieregel bij de afgifte van de Europese erfrechtverklaring in de 
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praktijk tot onwenselijke gevolgen leiden. Wanneer de erflater een rechtskeuze heeft gemaakt, 

kan een erfgenaam de autoriteit die bevoegd is voor de afgifte van de Europese 

erfrechtverklaring verzoeken om zich toch onbevoegd te verklaren ten voordele van de 

autoriteiten van de lidstaat van de rechtskeuze (artikel 64 juncto artikel 7, a) en artikel 6, a); 

supra nr. 221). Indien de litispendentieregel in dit verband van toepassing zou zijn, zou een 

dergelijke onbevoegdheidsverklaring ook de overige autoriteiten van die lidstaat binden, 

waardoor de rechthebbenden zich verplicht tot een buitenlandse autoriteit zouden moeten 

wenden (supra nr. 782). In het geval dat de initieel bevoegde autoriteit een notaris was, zou 

deze praktijk bovendien haaks staan op een aantal basisprincipes inzake de organisatie van het 

notariaat en de rechtswaarde van notariële besluiten (supra nr. 783). 

889. In het kader van de toelaatbaarheid werd bijkomend ook de rol van de 

weigeringsgronden bestudeerd. Bij de nationale erfrechtcertificaten kunnen weigeringsgronden 

de afgifte van een tweede erfrechtcertificaat binnen dezelfde erfopvolging niet beletten, omdat 

deze enkel uitwerking hebben op niveau van de erkenning en de aanvaarding van nationale 

erfrechtcertificaten in een andere lidstaat, en niet op niveau van de afgifte (supra nr. 788). Het 

is anders bij de Europese erfrechtverklaring, waar artikel 67 wel weigeringsgronden op niveau 

van de afgifte instelt. Meer bepaald mag de bevoegde autoriteit de Europese erfrechtverklaring 

niet afgeven wanneer deze niet in overeenstemming zou zijn met een beslissing betreffende de 

te staven gegevens (supra nr. 792). Derhalve is de afgifte van een Europese erfrechtverklaring 

niet toelaatbaar indien deze in strijd zou zijn met een eerder nationaal erfrechtcertificaat dat 

kwalificeert als een beslissing. 

890. Bijgevolg is alvast aan de eerste randvoorwaarde voor conflicterende 

erfrechtcertificaten voldaan: het is mogelijk en zelfs zeer waarschijnlijk dat binnen eenzelfde 

erfopvolging rechtsgeldig meerdere erfrechtcertificaten worden afgegeven. Er is echter pas 

sprake van een conflict tussen erfrechtcertificaten indien ook de tweede randvoorwaarde is 

vervuld en de erfrechtcertificaten een tegenstrijdige inhoud kennen. Gelet op de 

geharmoniseerde lex successionis, zouden tegenstrijdige erfrechtcertificaten in principe weinig 

of niet mogen voorkomend (supra nr. 796). Desalniettemin heeft het onderzoek een aantal 

gevallen geïdentificeerd waarin erfrechtcertificaten elkaar wel degelijk kunnen tegenspreken.  
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891. Enerzijds kunnen twee autoriteiten bij het opstellen van het erfrechtcertificaten de 

draagwijdte van de lex successionis anders invullen, wat kan leiden tot een andere inhoud. Dit 

kan onder meer het geval zijn wanneer de aanknopingsfactor voor het toepasselijk recht – in 

beginsel de laatste gewone verblijfplaats van de erflater (supra nr. 23) – anders wordt 

geïnterpreteerd (supra nr. 797); wanneer een van de autoriteiten de openbare orde-exceptie 

inroept (supra nr. 799); wanneer de voorvragen anders worden beantwoord (supra nr. 800); of 

wanneer een van de autoriteiten toepassing maakt van een internationaal verdrag, dat 

overeenkomstig artikel 75 voorrang heeft op de bepalingen van de Erfrechtverordening (supra 

nr. 802). Dergelijke vraagstukken zijn Europeesrechtelijk van aard, en moeten daarom worden 

voorgelegd aan het Hof van Justitie (supra nr. 828). Anderzijds is het ook mogelijk dat de 

respectieve autoriteiten wel dezelfde lex successionis toepassen, maar deze op een andere 

manier interpreteren (supra nr. 804). In dat geval moet de nationale rechter de problematiek 

beslechten (supra nr. 828) 

892. Uit het onderzoek blijkt dat de kans reëel is dat er binnen eenzelfde erfopvolging 

verschillende erfrechtcertificaten met een tegenstrijdige inhoud circuleren. Daarom is het 

aangewezen om in de eerste plaats conflicten te trachten voorkomen. Er zijn een aantal 

mechanismen die hiertoe kunnen bijdragen, door de verschillende betrokkenen te informeren 

dat er reeds eerder een erfrechtcertificaat is afgegeven. In dit verband is een belangrijke rol 

weggelegd voor het toekomstige register van Europese erfrechtverklaringen (supra nr. 807). 

Daarnaast dienen de partijen de bevoegde autoriteit in voorkomend geval op de hoogte te 

brengen van de afgifte van een eerder erfrechtcertificaat, in het bijzonder in het kader van de 

Europese erfrechtverklaring (supra nr. 809). Tot slot kan er ook een deontologische plicht op 

de bevoegde autoriteit rusten om de afgifte van eerdere erfrechtcertificaten in dezelfde 

nalatenschap te proberen achterhalen, en indien er meerdere aanvragen over dezelfde 

erfopvolging hangende zijn, om contact op te nemen met de andere autoriteit (supra nr. 813). 

Evenwel hebben al deze mechanismen slechts een informatieve functie en beletten zij de afgifte 

van een tweede erfrechtcertificaat niet. 

893. Wanneer men er niet in geslaagd is om conflicterende erfrechtcertificaten te vermijden, 

is er nood aan een effectieve oplossing. In dit verband werd vooreerst de opportuniteit van een 

algemene voorrangsregel onderzocht. Geldt er in geval van een conflict een abstracte 
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voorrangsregel voor een bepaald type erfrechtcertificaat, dan wel voor het eerst afgegeven 

erfrechtcertificaat? Of moet de rechtspraktijk de problematiek van de conflicterende 

erfrechtcertificaten geval per geval beschouwen? 

894. In geval van een conflict tussen een Europese erfrechtverklaring en een nationaal 

erfrechtcertificaat dat de vorm aanneemt van een beslissing, moet voorrang worden gegeven 

aan het nationaal erfrechtcertificaat. Dit vloeit voort uit artikel 67, dat een weigeringsgrond 

voor de afgifte van de Europese erfrechtverklaring instelt in geval van een onverenigbaarheid 

met een eerder afgegeven beslissing (supra nr. 780 en 792). Hieruit blijkt een hiërarchie in het 

voordeel van de beslissing ten opzichte van de Europese erfrechtverklaring, die naar analogie 

ook geldt wanneer de beslissing pas wordt uitgesproken na de afgifte van de Europese 

erfrechtverklaring (supra nr. 821). Indien het nationaal erfrechtcertificaat niet de vorm 

aanneemt van een beslissing, moet bij een conflict tussen de Europese erfrechtverklaring en het 

nationaal erfrechtcertificaat geval per geval worden geëvalueerd aan welk erfrechtcertificaat 

voorrang wordt gegeven. De praktijk dient hierbij onder meer rekening te houden met de 

rechtswaarde en de betrouwbaarheid van de respectieve erfrechtcertificaten (supra nr. 823). 

Evenzo moet een conflict tussen twee verschillende Europese erfrechtverklaringen geval per 

geval worden beschouwd en opgelost (supra nr. 824). In geval van een conflict tussen diverse 

nationale erfrechtcertificaten, verschilt de oplossing naargelang de juridische aard van het 

erfrechtcertificaat. Bij conflicterende beslissingen resulteren de bepalingen omtrent de 

weigeringsgronden voor de erkenning in een prioriteit van het eerst afgegeven 

erfrechtcertificaat. Bij conflicterende authentieke akten geldt een cas par cas benadering. Bij 

een conflict tussen een beslissing en een authentieke akte heeft de beslissing voorrang (supra 

nr. 825).  

895. Bijgevolg geldt bij conflicterende erfrechtcertificaten schematisch de volgende 

voorrangsregeling: 

896. 1. Conflict tussen twee nationale erfrechtcertificaten-beslissingen die de vorm 

aannemen van een beslissing: voorrang voor het eerst afgegeven erfrechtcertificaat; 
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897. 2. Conflict tussen een nationaal erfrechtcertificaat dat de vorm aanneemt van een 

beslissing en een Europese erfrechtverklaring of een nationaal erfrechtcertificaat dat geen 

beslissing is: voorrang voor de beslissing; 

898. 3. Conflict tussen twee nationale erfrechtcertificaten die geen beslissingen zijn, tussen 

twee Europese erfrechtverklaringen, of tussen een nationaal erfrechtcertificaat dat geen 

beslissing is en een Europese erfrechtverklaring: cas par cas-benadering. 

899. In het bijzonder wanneer een conflict tussen erfrechtcertificaten geval per geval moet 

worden opgelost, speelt de betwisting van het erfrechtcertificaat bij een hogere gerechtelijke 

instantie een belangrijke rol. Indien er onenigheid bestaat over hoe men omgaat met 

tegenstrijdige erfrechtcertificaten, zal een van de partijen zich doorgaans immers wenden tot de 

rechter (supra nr. 826). Afhankelijk van de problematiek kan dit een vraagstuk van Europees 

dan wel van nationaal recht zijn (supra nr. 828). Indien de Europese erfrechtverklaring wordt 

aangevochten, voorziet artikel 73 in een mogelijke schorsing van de rechtsgevolgen (supra nr. 

252). Bij gebrek aan een formele schorsing blijven de rechtsgevolgen van de Europese 

erfrechtverklaring in principe gelden, ook indien er een tegenstrijdig erfrechtcertificaat wordt 

voorgelegd (supra nr. 830). Indien een derde echter weet dat er een tegenstrijdig 

erfrechtcertificaat circuleert, kan dit zijn goede trouw ondermijnen (supra nr. 832).  

 

EPILOOG: TOEKOMSTPERSPECTIEVEN VOOR DE EUROPESE 

ERFRECHTVERKLARING 

900. De Europese erfrechtverklaring heeft de ambitie om in alle lidstaten een waarachtig 

alternatief te bieden voor het nationaal erfrechtcertificaat. Zal de Europese erfrechtverklaring 

deze ambitie kunnen vervullen, of blijkt het nieuwe instrument een maat voor niets? 

901. De Europese erfrechtverklaring biedt een aantal duidelijke voordelen tegenover de 

nationale erfrechtcertificaten. Ten eerste maakt de Europese erfrechtverklaring het voorwerp 

uit van een heldere en uitgewerkte procedure, die een goed evenwicht weet te treffen tussen 

rechtszekerheid en flexibiliteit. De nagestreefde rechtszekerheid wordt onder meer bereikt door 

de uitgebreide waarborgen die de Europese wetgever heeft ingesteld op vlak van de controle 

door de autoriteit van afgifte en de juistheid van de Europese erfrechtverklaring (supra nr. 239 
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e.v.). Evenzo zorgen de gedetailleerde standaardformulieren voor de aanvraag en voor de 

eigenlijke Europese erfrechtverklaring voor uniformiteit en rechtszekerheid (supra nr. 27). 

902. Desalniettemin laat het regime van de Europese erfrechtverklaring ook een zekere 

flexibiliteit aan de autoriteit van afgifte, wat het nieuwe instrument werkbaar maakt voor de 

rechtspraktijk. Zo zet de Europese wetgever weliswaar de krachtlijnen uit inzake de 

behandeling van de aanvraag, maar hangen de concrete maatregelen die de autoriteit in dit 

verband kan treffen mede af van het nationaal recht. Bij voorbeeld kan de autoriteit alleen de 

onderzoeksdaden stellen die het nationaal recht toelaat of slechts een verklaring onder ede of 

op erewoord vereisen voor zover haar recht daarin voorziet (supra nr. 238). Op die manier kan 

de autoriteit de gekende procedures uit het nationaal recht deels blijven toepassen. Daarnaast 

werkt de flexibiliteit ook door op niveau van de omvang en de inhoud van de Europese 

erfrechtverklaring, in de zin dat de Europese erfrechtverklaring slechts de gegevens dient te 

bevatten die noodzakelijk zijn in het licht van het concrete doel waartoe zij zal worden 

aangewend (supra nr. 284). De structuur van het standaardformulier is ook aan die idee 

aangepast. Deze benadering vermijdt dat de rechtspraktijk telkens een lang standaardformulier 

vol overbodige gegevens dient in te vullen. 

903. Een tweede voordeel van de Europese erfrechtverklaring zijn haar verregaande 

rechtsgevolgen. De Europese erfrechtverklaring is bekleed met een algemeen vermoeden van 

juistheid, stelt een uitgebreide bescherming in van derden te goeder trouw die handelen op basis 

van de erfrechtverklaring, en vormt onder de hierboven uiteengezette voorwaarden een geldig 

document voor de inschrijving in de nationale registers. 

904. Ten derde sorteert de Europese erfrechtverklaring die rechtsgevolgen op dezelfde 

manier in alle lidstaten, zonder dat daartoe een procedure is vereist. De eenvormige gelding van 

de Europese erfrechtverklaring in binnen- en buitenland (supra nr. 727) en de eenvoudige 

circulatie ervan in alle lidstaten liggen ten grondslag aan het ontstaan van de erfrechtverklaring 

(supra nr. 718), en behoren tot de belangrijkste voordelen van het nieuwe instrument. 

905. Niettegenstaande de voordelen van de Europese erfrechtverklaring, vergt het gebruik 

van een nieuw instrument initieel altijd een bijkomende inspanning vanwege de rechtspraktijk. 

Dit vormt meteen ook het grootste obstakel voor het welslagen van de Europese 
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erfrechtverklaring. Zeker wanneer een nationaal erfrechtcertificaat binnen de context van de 

eigen lidstaat goed functioneert, kan men zich afvragen of de rechtspraktijk steeds bereid zal 

zijn om die bijkomende inspanning te leveren, dan wel zal vasthouden aan het gebruik van het 

eigen nationaal erfrechtcertificaat. Uit de hoger benoemde spanningsvelden tussen de Europese 

erfrechtverklaring en de nationale voorschriften inzake onroerende registerpubliciteit blijkt in 

sommige lidstaten alvast een zekere terughoudendheid om de nationale gebruiken te verlaten, 

evenals een streven om in geval van een buitenlandse Europese erfrechtverklaring steeds 

bijkomend een binnenlandse autoriteit in te schakelen. Zo impliceert de strekking die de 

constitutieve registratie van bijzondere legaten naar Duits recht onder de uitsluitingsgrond voor 

registerpubliciteit in artikel 1, 2e lid, onder l) plaatst (supra nr. 576), ook dat men voor de 

registratie van een buitenlandse Europese erfrechtverklaring in het Grundbuch toch steeds eerst 

naar de Duitse notaris zou moeten voor een Auflassung. Hetzelfde geldt voor de Franse regel 

die de toegang tot de nationale registers voorbehoudt voor documenten opgesteld door een 

autoriteit gevestigd in Frankrijk (supra nr. 623). Het is twijfelachtig dat de voorstanders van de 

obligatoire tussenkomst van een binnenlandse notaris zonder meer hun bezwaren zullen laten 

varen. 

906. Bijkomend remedieert de Erfrechtverordening ook aan wat initieel het grootste nadeel 

was van het gebruik van een nationaal erfrechtcertificaat in een grensoverschrijdende 

erfopvolging: de gebrekkige werking van nationale erfrechtcertificaten in het buitenland. De 

Europese wetgever doet dit enerzijds door de verwijzingsregels te harmoniseren en anderzijds 

door in een regeling te voorzien voor de circulatie van beslissingen en authentieke akten inzake 

erfopvolging (supra nr. 3-5 en 8). Men kan zich afvragen of deze wijziging het gebruik van de 

nationale erfrechtcertificaten niet zal bestendigen of zelfs stimuleren. 

907. Tot slot zal het welslagen van de Europese erfrechtverklaring ook sterk afhangen van 

het concrete nationale erfrechtcertificaat waarmee de erfrechtverklaring in concurrentie treedt. 

In bepaalde lidstaten verschilt het nationaal erfrechtcertificaat conceptueel te sterk opdat de 

Europese erfrechtverklaring werkelijk een alternatief zou kunnen vormen. Dit is met name het 

geval bij het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss, dat veeleer dan louter het bewijs te leveren 

van de erfrechtelijke hoedanigheid, de gerechtelijke overgang van de nalatenschap op de 
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rechtsopvolgers van de erflater voltrekt (supra nr. 103).1250 Weliswaar blijkt uit het 

Einantwortungsbeschluss de erfrechtelijke hoedanigheid van de erfgenamen, maar de 

draagwijdte van dit erfrechtcertificaat strekt veel verder. De Oostenrijkse wetgever heeft in de 

Uitvoeringswet de afgifte van de Europese erfrechtverklaring dan ook terecht een onderdeel 

gemaakt van de gerechtelijke procedure inzake de erfovergang, en niet voorgesteld als een 

alternatief voor de afgifte van het Einantwortungsbeschluss, het sluitstuk van de procedure. 

Bijgevolg zal de afwikkeling van een internationale nalatenschap in Oostenrijk resulteren in de 

afgifte van zowel (in voorkomend geval) een Europese erfrechtverklaring als een 

Einantwortungsbeschluss (supra nr. 227). 

908. In andere lidstaten sluit de Europese erfrechtverklaring conceptueel dan weer sterk aan 

bij het eigen nationaal erfrechtcertificaat. Dit is bij uitstek het geval bij het Duitse Erbschein, 

dat in zekere zin model heeft gestaan voor de vormgeving van de Europese erfrechtverklaring. 

In mindere mate geldt die stelling ook voor de Franse acte de notoriété, waar de hervorming 

van het juridisch regime in 2001 zelf is beïnvloed door het Duitse Erbschein (supra nr. 71). 

Desalniettemin impliceert een relatieve bekendheid met het concept van de Europese 

erfrechtverklaring niet noodzakelijk dat het Europese bewijsinstrument in deze lidstaten zal 

uitgroeien tot een succesverhaal. Net in lidstaten waar het eigen nationaal erfrechtcertificaat 

goed functioneert en sterke rechtsgevolgen kent, leeft er in de rechtsleer en rechtspraktijk een 

zekere scepsis tegenover de Europese erfrechtverklaring (zie voor voorbeelden supra nr. 905). 

De Europese erfrechtverklaring zal hier haar merites moeten bewijzen om als een effectief 

alternatief voor het nationaal erfrechtcertificaat te worden aanvaard. 

909. Men kan verwachten dat de Europese erfrechtverklaring het snelst ingang zal vinden in 

de lidstaten waar de Europese erfrechtverklaring niet fundamenteel afwijkt van de nationale 

concepten, maar wel een toegevoegde waarde biedt tegenover het bestaande nationaal 

erfrechtcertificaat. Dit is bijvoorbeeld het geval in België. De draagwijdte van de Belgische 

akte en het attest van erfopvolging is actueel beperkt tot de vrijgave van (bank)tegoeden (supra 

nr. 74). Daarentegen kan de Europese erfrechtverklaring breder worden ingezet in alle situaties 

                                                 
1250  Dit verklaart ook waarom het Oostenrijkse Einantwortungsbeschluss wordt beheerst door een ander 

bevoegdheidsregime dan de overige nationale erfrechtcertificaten. Anders dan bij de ‘zuivere’ nationale 

erfrechtcertificaten, pleit het onderzoek er immers voor om de afgifte van het Einantwortungsbeschluss wel 

te onderwerpen aan de bevoegdheidsregeling van Hoofdstuk II Erfrechtverordening. Zie supra nr. 767. 
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waarin een bewijs van de erfrechtelijke hoedanigheid in een internationale context is vereist. In 

die zin biedt de Europese erfrechtverklaring aan de rechthebbenden in een internationale 

nalatenschap mogelijkheden en een beschermingsregime waarover zij naar Belgisch recht niet 

beschikken. Hetzelfde geldt voor alle andere lidstaten die een nationaal erfrechtcertificaat met 

een beperkte draagwijdte of zwakke rechtsgevolgen kennen, of zelfs geen nationaal 

erfrechtcertificaat.1251 

910. Alle argumenten pro en contra de Europese erfrechtverklaring in acht genomen, is de 

eindbalans mijns inziens positief. Inderdaad zal de rechtspraktijk zich vertrouwd moeten maken 

met het nieuwe regime en zullen er in het begin vragen rijzen over de toepassing ervan. Evenwel 

verantwoorden de voordelen van de Europese erfrechtverklaring volgens mij ruimschoots een 

initiële bijkomende inspanning, en dit zowel in lidstaten met een zwak als met een sterk 

nationaal erfrechtcertificaat. Door een theoretisch kader voor te stellen voor de rechtsgevolgen 

van de Europese erfrechtverklaring en de verhouding tussen de erfrechtcertificaten, hoopt dit 

onderzoek bovendien enkele van de meest fundamentele knelpunten te hebben opgelost. Als 

volgende stap kunnen de lidstaten dan overwegen om het gebruik van de Europese 

erfrechtverklaring ook mogelijk te maken in zuiver interne nalatenschappen (supra nr. 728 e.v.). 

In die optiek kan de Europese erfrechtverklaring op termijn de blauwdruk vormen voor een 

volledig eengemaakt erfrechtcertificaat in alle lidstaten. 

  

                                                 
1251  In dezelfde zin P. CHASSAING, "Le nouveau règlement européen sur les successions", JCP N 2012, art. 1270, 

nr. 28 en J. KLEINSCHMIDT, "Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an 

das Kollisionsrecht", RabelsZ. 2013, 775. 
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BIJLAGEN 

 



VERORDENING (EU) Nr. 650/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 4 juli 2012 

betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van 

erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, en met name artikel 81, lid 2, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité ( 1 ), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure ( 2 ), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) De Unie heeft zich ten doel gesteld een ruimte van vrij
heid, veiligheid en recht te handhaven en te ontwikkelen, 
waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is. 
Met het oog op de geleidelijke totstandbrenging van 
een dergelijke ruimte dient de Unie maatregelen te ne
men op het gebied van de justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen, 
met name wanneer dit nodig is voor de goede werking 
van de interne markt. 

(2) Overeenkomstig artikel 81, lid 2, onder c), van het Ver
drag betreffende de werking van de Europese Unie kun
nen dergelijke maatregelen ook regels behelzen, die de 
verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende regels 
voor collisie- en jurisdictiegeschillen beogen. 

(3) Op zijn bijeenkomst in Tampere op 15 en 16 oktober 
1999 heeft de Europese Raad het beginsel van weder
zijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en andere 
beslissingen van gerechtelijke autoriteiten aangewezen als 
de hoeksteen van justitiële samenwerking in burgerlijke 
zaken en de Raad en de Commissie verzocht een pro
gramma van maatregelen vast te stellen ter uitvoering 
van dat beginsel. 

(4) De Commissie en de Raad hebben op 30 november 
2000 een gemeenschappelijk programma aangenomen 
betreffende maatregelen voor de uitvoering van het be
ginsel van wederzijdse erkenning van beslissingen in bur
gerlijke en handelszaken ( 3 ). In dat programma worden 

maatregelen voor de harmonisatie van collisieregels aan
gemerkt als maatregelen die de wederzijdse erkenning 
van rechterlijke beslissingen vergemakkelijken, en wordt 
voorzien in het opstellen van een instrument inzake tes
tamenten en erfopvolging. 

(5) Op de bijeenkomst van 4 en 5 november 2004 in Brus
sel, heeft de Europese Raad een nieuw programma aange
nomen, met als titel „Het Haags Programma: versterking 
van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie” ( 4 ). 
Dat programma benadrukt de noodzaak om een instru
ment voor zaken betreffende het erfrecht aan te nemen, 
waarin met name de volgende kwesties worden behan
deld: collisie, rechterlijke bevoegdheid, wederzijdse erken
ning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied 
van het erfrecht en een Europese erfrechtverklaring. 

(6) Tijdens zijn bijeenkomst van 10 en 11 december 2009 te 
Brussel heeft de Europese Raad een nieuw meerjarenpro
gramma aangenomen met als titel „Het programma van 
Stockholm — Een open en veilig Europa ten dienste en 
ter bescherming van de burger” ( 5 ). In dat programma 
overwoog de Europese Raad dat wederzijdse erkenning 
moet worden uitgebreid tot gebieden waarop dit beginsel 
nog niet van toepassing is, maar die van groot belang 
zijn voor het dagelijks leven, zoals erfopvolging en tes
tamenten, waarbij tegelijkertijd rekening dient te worden 
gehouden met de rechtsstelsels van de lidstaten, waar
onder de openbare orde („ordre public”) en de nationale 
tradities op dit gebied. 

(7) De goede werking van de interne markt moet worden 
vergemakkelijkt door het wegnemen van de belemmerin
gen voor het vrije verkeer van personen die thans moei
lijkheden ondervinden om hun rechten te doen gelden in 
het kader van een erfopvolging met grensoverschrijdende 
gevolgen. In de Europese justitiële ruimte moeten burgers 
op voorhand hun erfopvolging kunnen organiseren. De 
rechten van erfgenamen en legatarissen, van andere per
sonen die de erflater na staan en van schuldeisers van de 
nalatenschap moeten daadwerkelijk worden gegaran
deerd. 

(8) Om deze doelstellingen te bereiken, moeten in deze ver
ordening bepalingen worden samengebracht inzake rech
terlijke bevoegdheid, inzake toepasselijk recht, inzake er
kenning — of, naar gelang van het geval, aanvaarding —, 
uitvoerbaarheid en tenuitvoerlegging van beslissingen, au
thentieke akten en gerechtelijke schikkingen, en inzake 
het tot stand brengen van een Europese erfrechtverkla
ring.

NL 27.7.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 201/107 

( 1 ) PB C 44 van 11.2.2011, blz. 148. 
( 2 ) Standpunt van het Europees Parlement van 13 maart 2012 (nog niet 

in het Publicatieblad bekendgemaakt) en besluit van de Raad van 
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(9) Het toepassingsgebied van deze verordening moet alle 
burgerrechtelijke aspecten van erfopvolging in de nalaten
schap van een overleden persoon omvatten, namelijk elke 
vorm van overgang en overdracht van goederen, rechten 
en verplichtingen bij overlijden, ongeacht of het gaat om 
een onder een uiterste wilsbeschikking vrijwillige over
gang en overdracht dan wel om overgang in het geval 
van erfopvolging bij versterf. 

(10) Deze verordening dient niet van toepassing te zijn op 
fiscale zaken noch op administratiefrechtelijke zaken. 
Het is derhalve aan het nationale recht om te bepalen 
hoe bijvoorbeeld belastingen en andere geldelijke ver
plichtingen van publiekrechtelijke aard worden berekend 
en voldaan, of het nu gaat om belastingen die de erflater 
op het moment van overlijden verschuldigd is, dan wel 
enige belastingen in verband met de erfopvolging die 
door de nalatenschap of begunstigden van de nalaten
schap verschuldigd zijn. Het is tevens aan het nationale 
recht om te bepalen of het vrijgeven van goederen van de 
nalatenschap aan rechthebbenden onder deze verorde
ning of de inschrijving van goederen van de nalatenschap 
in een register onderworpen worden aan belastingheffing. 

(11) Deze verordening dient niet van toepassing te zijn op 
andere onderdelen van het burgerlijk recht dan het erf
recht. Een aantal zaken die geacht kunnen worden ver
band te houden met het erfrecht, dienen ten behoeve van 
de duidelijkheid uitdrukkelijk te worden uitgesloten van 
het toepassingsgebied van deze verordening. 

(12) Derhalve dient deze verordening niet van toepassing te 
zijn op aangelegenheden die verband houden met huwe
lijksvermogensstelsels, waaronder de in sommige rechts
stelsels bekende huwelijkse voorwaarden voor zover deze 
geen betrekking hebben op erfopvolging, noch op ver
mogensstelsels van relatievormen die worden geacht met 
het huwelijk vergelijkbare gevolgen te hebben. De auto
riteiten die overeenkomstig deze verordening een be
paalde erfopvolging afhandelen, moeten echter, afhanke
lijk van de situatie, bij het vaststellen van de nalatenschap 
van de erflater en de onderscheiden erfdelen van de 
rechthebbenden rekening houden met de vereffening 
van het huwelijksvermogen of een daarmee te vergelijken 
vermogen van de erflater. 

(13) Ook aangelegenheden die verband houden met de op
richting, het beheer en de ontbinding van trusts moeten 
van het toepassingsgebied van deze verordening worden 
uitgesloten. Dit moet niet worden beschouwd als een 
algemene uitsluiting van trusts. Bij de oprichting van 
een trust bij testament of bij de oprichting van een wet
telijke trust in het geval van erfopvolging bij versterf, 
moet het recht dat op grond van deze verordening op 
de erfopvolging van toepassing is, op de overgang van de 
goederen en de aanduiding van de rechthebbenden wor
den toegepast. 

(14) Rechten en goederen die op een andere wijze dan door 
erfopvolging zijn ontstaan of zijn overgedragen, bijvoor
beeld door schenking, moeten eveneens van het toepas
singsgebied van deze verordening worden uitgesloten. 
Het is niettemin het recht dat krachtens deze verordening 
is aangewezen als het op de erfopvolging toepasselijke 
recht, dat bepaalt of schenkingen of andere vormen van 
beschikking onder de levenden met zakenrechtelijke wer
king voorafgaand aan het overlijden, het voorwerp zullen 
uitmaken van inbreng of inkorting met het oog op de 

berekening van de erfdelen van de rechthebbenden vol
gens het op de erfopvolging toepasselijke recht. 

(15) Op grond van deze verordening dient het mogelijk te 
zijn om een recht op onroerende of roerende zaken 
door erfopvolging tot stand te brengen of te laten over
gaan volgens het recht dat op de erfopvolging van toe
passing is. De verordening dient echter het beperkte aan
tal („numerus clausus”) zakelijke rechten zoals het natio
nale recht van sommige lidstaten dat kent, onverlet te 
laten. Van een lidstaat mag niet worden gevraagd dat 
deze een zakelijk recht op een zaak dat zich in die lid
staat bevindt, erkent als zijn recht een dergelijk zakelijk 
recht niet kent. 

(16) Om de rechthebbenden evenwel in staat te stellen om in 
een andere lidstaat de rechten te genieten, die door erf
opvolging zijn ontstaan of op hen zijn overgegaan, moet 
deze verordening erin voorzien dat een onbekend zake
lijk recht in overeenstemming wordt gebracht met het 
meest vergelijkbare zakelijk recht onder het recht van 
die andere lidstaat. In het kader van een dergelijke aan
passing dient rekening te worden gehouden met de doel
stellingen en de belangen die door het specifieke zakelijk 
recht worden nagestreefd, en met de daaraan verbonden 
rechtsgevolgen. Teneinde het meest vergelijkbare natio
nale zakelijk recht te bepalen, kunnen de autoriteiten of 
bevoegde personen van de staat, waarvan het recht op de 
erfopvolging van toepassing is, om nadere informatie 
over de aard en de rechtsgevolgen van het recht worden 
verzocht. Voor dat doeleinde kan gebruik worden ge
maakt van de bestaande netwerken voor justitiële samen
werking in burgerlijke en handelszaken, en van alle an
dere kanalen waarlangs een beter inzicht in het buiten
landse recht te krijgen is. 

(17) De aanpassing van onbekende zakelijke rechten, zoals 
uitdrukkelijk in deze verordening is voorzien, dient an
dere vormen van aanpassing in het kader van de toepas
sing van deze verordening onverlet te laten. 

(18) De voorwaarden voor de inschrijving van een recht op 
onroerende en op roerende zaken moeten van het toe
passingsgebied van deze verordening worden uitgesloten. 
Het is derhalve aan het recht van de lidstaat waar het 
register wordt gehouden (voor onroerende zaken de lex 
rei sitae), om te bepalen onder welke wettelijke voor
waarden en op welke wijze de registratie moet plaats
vinden, en welke autoriteiten, zoals het kadaster of een 
notaris, belast zijn om na te gaan of aan alle voorwaar
den is voldaan en of de aangeboden of opgemaakte akten 
volledig zijn of de noodzakelijke informatie bevatten. De 
autoriteiten kunnen in het bijzonder nagaan of het recht 
van de erflater op de zaken uit de nalatenschap die in het 
ter inschrijving aangeboden document staan vermeld, een 
recht is dat als zodanig is geregistreerd of waarvan an
derszins het bewijs wordt geleverd in overeenstemming 
met het recht van de lidstaat waar het register wordt 
gehouden. Om veelvouden van akten te voorkomen, 
moeten akten die door de bevoegde autoriteiten in een 
andere lidstaat zijn opgemaakt en op grond van deze 
verordening worden verspreid, door de registrerende au
toriteit worden aanvaard. In het bijzonder dient de op 
grond van deze verordening afgegeven Europese erfrecht
verklaring een geldig document te vormen voor de in
schrijving van de goederen van de nalatenschap in het 
register van een lidstaat. Dit laat onverlet dat de
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bij de registratie betrokken autoriteiten de persoon die 
om registratie verzoekt, kunnen vragen om zodanige 
aanvullende informatie te verstrekken of zodanige aan
vullende stukken over te leggen, als vereist onder het 
recht van de lidstaat waar het register wordt gehouden, 
zoals gegevens of documenten in verband met de beta
ling van belastingen. De bevoegde autoriteit kan de per
soon die om registratie verzoekt, mededelen hoe de ont
brekende gegevens of documenten kunnen worden ver
strekt. 

(19) De rechtsgevolgen van de inschrijving van een recht in 
een register moeten eveneens van het toepassingsgebied 
worden uitgesloten. Het is derhalve het recht van de 
lidstaat waar het register wordt gehouden dat bepaalt 
of de registratie bijvoorbeeld van declaratoire dan wel 
van constitutieve aard is. Daar waar bijvoorbeeld voor 
de verkrijging van een recht op een onroerende zaak 
onder het recht van de lidstaat waar het register wordt 
gehouden, registratie vereist is omwille van de werking 
erga omnis van de registers of ter bescherming van 
rechtsgeldige transacties, wordt het tijdstip van verkrij
ging derhalve door het recht van die lidstaat bepaald. 

(20) Deze verordening dient de verschillende stelsels die in de 
lidstaten inzake erfopvolging worden toegepast, te eerbie
digen. Voor de toepassing van deze verordening dient 
derhalve aan de term „gerecht” een brede betekenis te 
worden gegeven om niet alleen gerechten in de werke
lijke betekenis van het woord te dekken maar ook nota
rissen en griffies in sommige lidstaten, die in bepaalde 
erfrechtzaken net zoals gerechten gerechtelijke taken uit
voeren, en ook notarissen en juridische beroepsbeoefena
ren in sommige lidstaten, die in bepaalde erfkwesties 
gerechtelijke taken vervullen krachtens een door een ge
recht gegeven volmacht. Alle gerechten, zoals in deze 
verordening gedefinieerd, dienen aan de in deze verorde
ning vastgelegde bevoegdheidsregels gebonden te zijn. 
Daarentegen dient de term „gerecht” geen betrekking te 
hebben op de niet-gerechtelijke autoriteiten van een lid
staat, die krachtens het nationale recht bevoegd zijn om 
erfrechtzaken te behandelen, zoals notarissen in de 
meeste lidstaten, wanneer zij, zoals meestal het geval is, 
geen gerechtelijke taken vervullen. 

(21) Krachtens deze verordening moeten notarissen met een 
bevoegdheid in erfrechtzaken, die bevoegdheid kunnen 
uitoefenen die zij in de lidstaten op het gebied van erf
recht hebben. Of notarissen in een bepaalde lidstaat al 
dan niet aan de bevoegdheidsregels van deze verordening 
gebonden zijn, moet afhangen van de vraag of zij onder 
het begrip „gerecht” in de zin van deze verordening val
len. 

(22) Akten die door notarissen in de lidstaten in erfrechtzaken 
zijn opgemaakt, moeten overeenkomstig deze verorde
ning circuleren. Notarissen zijn in de uitoefening van 
een gerechtelijke functie gebonden aan de bevoegdheids
regels en de circulatie van hun beslissingen moet in over
eenstemming met de regels inzake erkenning, uitvoer
baarheid en tenuitvoerlegging van beslissingen geschie
den. Buiten de uitoefening van een gerechtelijke functie 

zijn notarissen niet aan de bevoegdheidsregels gebonden 
en de circulatie van de door hen opgemaakte authentieke 
akten moet voldoen aan de voorschriften betreffende 
dergelijke akten. 

(23) Gelet op de toenemende mobiliteit van burgers en ten
einde de goede rechtsbedeling in de Europese Unie te 
waarborgen en ervoor te zorgen dat er een echte band 
bestaat tussen de erfopvolging en de lidstaat waar de 
bevoegdheid wordt uitgeoefend, moet deze verordening 
erin voorzien dat de gewone verblijfplaats van de erflater 
op het tijdstip van zijn overlijden als algemeen aankno
pingspunt geldt voor het bepalen van zowel de bevoegd
heid als het toepasselijke recht. Om de gewone verblijf
plaats vast te stellen, dient de aangezochte autoriteit zich 
een oordeel te vormen over alle aspecten die het leven 
van de erflater in de jaren voor zijn overlijden en op het 
tijdstip van overlijden hebben gekenmerkt, en daarbij alle 
relevante feitelijke elementen in beschouwing te nemen, 
in het bijzonder de duur en de regelmatigheid van de 
aanwezigheid van de erflater in de betrokken staat en 
de omstandigheden van en de redenen voor het verblijf. 
De aldus vastgestelde gewone verblijfplaats moet, uit het 
oogpunt van de specifieke doelstellingen van deze ver
ordening, duiden op een nauwe en duurzame band met 
de betrokken staat. 

(24) In sommige gevallen kan het bepalen van de gewone 
verblijfplaats van de overledene een complexe zaak blij
ken. Dit kan het geval zijn indien de erflater om profes
sionele of economische redenen, en soms voor een lan
gere tijd, in een andere lidstaat is gaan wonen en werken, 
maar een nauwe en duurzame band met zijn land van 
oorsprong heeft behouden. In een dergelijk geval zou, 
afhankelijk van alle omstandigheden, kunnen worden ge
oordeeld dat de erflater zijn gewone verblijfplaats nog in 
zijn land van oorsprong had, waar zich het centrum van 
zijn belangen voor zijn gezins- en sociaal leven bevond. 
Andere complexe gevallen kunnen zich voordoen als de 
erflater afwisselend in verschillende lidstaten heeft ge
woond of van staat naar staat is gereisd zonder zich 
voor langere tijd in een ervan te vestigen. Indien de erf
later onderdaan van een van deze staten was of in een 
van deze staten al zijn voornaamste goederen had, zou 
zijn nationaliteit of de plaats waar deze goederen zich 
bevinden, bijzonder kunnen meewegen bij de algehele 
beoordeling van alle feitelijke omstandigheden. 

(25) Voor het bepalen van het op de erfopvolging toepasse
lijke recht kan de autoriteit die de erfopvolging behan
delt, in uitzonderlijke gevallen — bijvoorbeeld indien de 
erflater vrij kort voor zijn overlijden naar de staat van 
zijn gewone verblijfplaats was verhuisd en uit alle om
standigheden blijkt dat hij kennelijk een nauwere band 
had met een ander land — tot de slotsom komen dat het 
op de erfopvolging toepasselijke recht niet het recht moet 
zijn van de staat van de gewone verblijfplaats van de 
erflater, maar dat van de staat waarmee de erflater de 
kennelijk nauwere band had. De kennelijk nauwste 
band mag echter niet als subsidiair aanknopingspunt die
nen als de gewone verblijfplaats van de erflater op het 
tijdstip van overlijden moeilijk te bepalen is.
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(26) Niets in deze verordening mag een gerecht beletten om 
mechanismen voor de bestrijding van wetsontduiking toe 
te passen, zoals fraus legis in het kader van het inter
nationaal privaatrecht. 

(27) De voorschriften van deze verordening zijn opgesteld om 
ervoor te zorgen dat de autoriteit die de erfopvolging 
behandelt, in de meeste gevallen, haar eigen recht kan 
toepassen. In deze verordening worden daarom een aan
tal mechanismen vastgelegd die in werking treden indien 
de erflater het recht van de lidstaat waarvan hij de na
tionaliteit bezit heeft gekozen als het recht dat zijn erf
opvolging beheerst. 

(28) Een van die mechanismen houdt in dat de bij de erf
opvolging betrokken partijen bij overeenkomst een fo
rum keuze kunnen maken voor de gerechten van de 
lidstaat waarvan het recht is gekozen. Per geval moet 
worden vastgesteld, met name afhankelijk van het onder
werp waarop de forumkeuzeovereenkomst betrekking 
heeft, of de overeenkomst moet worden gesloten tussen 
alle bij de erfopvolging betrokken partijen of dat be
paalde partijen kunnen overeenkomen een specifiek on
derwerp voor te leggen aan het gerecht van hun keuze, 
mits de beslissing van dat gerecht niet raakt aan de rech
ten van de andere partijen betrokken bij de erfopvolging. 

(29) Als een erfrechtzaak ambtshalve door een gerecht is in
geleid, zoals dat in bepaalde lidstaten het geval is, dan 
moet dat gerecht de procedure beëindigen indien de par
tijen de erfopvolging in de lidstaat van de rechtskeuze 
willen regelen door middel van een buitengerechtelijke 
schikking. Indien een erfrechtzaak niet ambtshalve door 
een gerecht is ingeleid, dan mag deze verordening de 
partijen niet beletten om de erfopvolging door middel 
van een buitengerechtelijke schikking te regelen, bijvoor
beeld voor een notaris, in een lidstaat naar keuze, indien 
het recht van die lidstaat dat mogelijk maakt. Dit zou 
ook het geval moeten zijn als het op de erfopvolging 
toepasselijke recht niet het recht van die lidstaat is. 

(30) Om ervoor te zorgen dat de gerechten van alle lidstaten 
op dezelfde gronden bevoegdheid inzake de erfopvolging 
kunnen uitoefenen in gevallen waarin de erflater op het 
tijdstip van overlijden niet zijn gewone verblijfplaats in 
een lidstaat had, dient deze verordening limitatief, in een 
hiërarchische volgorde, de gronden op te sommen, op 
grond waarvan deze subsidiaire bevoegdheid kan worden 
uitgeoefend. 

(31) Om in het bijzonder gevallen van rechtsweigering te ver
helpen, dient in deze verordening ook een forum neces
sitatis te worden opgenomen, waardoor een gerecht van 
een lidstaat bij wijze van uitzondering kennis kan nemen 
van een geschil dat nauw verbonden is met een derde 
staat. Een dergelijk uitzonderlijk geval zou zich kunnen 
voordoen als een procedure in de betrokken derde staat 
onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld door een burgeroorlog, of 
als van de rechthebbende redelijkerwijs niet kan worden 

verwacht dat hij in dat land een procedure aanhangig 
maakt of voert. Het forum necessitatis kan zijn bevoegd
heid evenwel alleen uitoefenen als het geschil voldoende 
nauw verbonden is met de lidstaat van het aangezochte 
gerecht. 

(32) Ten behoeve van de erfgenamen en legatarissen met ge
wone verblijfplaats in een andere lidstaat dan die waar de 
erfopvolging wordt of zal worden behandeld, moet in 
deze verordening worden bepaald dat eenieder die vol
gens het op de erfopvolging toepasselijke recht een ver
klaring houdende aanvaarding of verwerping van de na
latenschap, van een legaat of van een wettelijk erfdeel, of 
houdende beperking van zijn aansprakelijkheid voor de 
schulden van de nalatenschap kan afleggen, deze verkla
ring kan afleggen voor de gerechten van de lidstaat van 
zijn gewone verblijfplaats, in de bij het recht van die 
lidstaat voorgeschreven vorm. Dit mag niet beletten dat 
dergelijke verklaringen kunnen worden afgelegd voor an
dere autoriteiten in die lidstaat die krachtens het natio
naal recht bevoegd zijn om verklaringen te ontvangen. 
Wie gebruik wil maken van de mogelijkheid verklaringen 
af te leggen in de lidstaat van de gewone verblijfplaats, 
moet het gerecht of de autoriteit die de erfopvolging 
behandelt, binnen de termijn die in het op de erfopvol
ging toepasselijke recht is bepaald, ervan in kennis stellen 
dat dergelijke verklaringen bestaan. 

(33) Het dient niet mogelijk te zijn dat een persoon, die zijn 
aansprakelijkheid voor de schulden van de nalatenschap 
wil beperken, dit kan doen door middel van een gewone 
verklaring die wordt afgelegd voor de gerechten of de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van zijn gewone 
verblijfplaats, indien hij volgens het op de erfopvolging 
toepasselijke recht bij het bevoegde gerecht een specifieke 
procedure, bijvoorbeeld een „inventarisprocedure”, moet 
inleiden. Derhalve mag in dat geval een verklaring die 
door iemand in de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats 
in de aldaar voorgeschreven vorm wordt afgelegd, niet als 
formeel geldig voor de toepassing van deze verordening 
worden beschouwd. Ook mogen de stukken die het ge
ding inleiden niet worden beschouwd als verklaringen 
voor de toepassing van deze verordening 

(34) Met het oog op een ordelijke rechtspleging moet worden 
voorkomen dat in verschillende lidstaten onderling on
verenigbare beslissingen worden gegeven. Daarom moet 
deze verordening voorzien in algemene procedureregels 
die vergelijkbaar zijn met die welke vervat zijn in andere 
regelgeving van de Unie op het gebied van justitiële sa
menwerking in civiele zaken. 

(35) Een dergelijke procedureregel is de litispendentieregel, die 
in werking treedt wanneer dezelfde erfrechtzaak voor 
verschillende gerechten in verschillende lidstaten aanhan
gig wordt gemaakt. Deze regel bepaalt welk gerecht de 
erfrechtzaak verder behandelt.
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(36) Aangezien erfrechtzaken in bepaalde lidstaten kunnen 
worden behandeld door buitengerechtelijke autoriteiten, 
bijvoorbeeld notarissen, die niet aan de bepalingen inzake 
bevoegdheid van deze verordening gebonden zijn, is het 
niet uit te sluiten dat in verschillende lidstaten een bui
tengerechtelijke schikking en een gerechtelijke procedure 
of twee buitengerechtelijke schikkingen betreffende de
zelfde erfopvolging naast elkaar voorkomen. In een der
gelijke situatie moeten de betrokken partijen, zodra zij 
kennis hebben van de parallelle procedures, onderling 
overeenkomen op welke manier men verder zal gaan. 
Bij gebreke van overeenstemming zal de erfopvolging 
moeten worden behandeld en beslecht door de gerechten 
die volgens deze verordening bevoegd zijn. 

(37) Om burgers zonder verlies aan rechtszekerheid te laten 
profiteren van de voordelen van de interne markt, moet 
deze verordening het hun mogelijk maken van tevoren 
het recht te kennen dat op hun nalatenschap van toepas
sing zal zijn. Geharmoniseerde collisieregels moeten wor
den vastgesteld om tegenstrijdige uitkomsten te voor
komen. De hoofdregel moet ervoor zorgen dat de erf
opvolging op voorzienbare wijze wordt beheerst door 
een recht waarmee het nauw verbonden is. Dat recht 
moet, ter wille van de rechtszekerheid en om versnippe
ring van de nalatenschap te voorkomen, de gehele erf
opvolging beheersen, dat wil zeggen alle bestanddelen 
ervan, ongeacht hun aard en ongeacht de vraag of deze 
zich in een andere lidstaat dan wel in een derde staat 
bevinden. 

(38) Deze verordening moet burgers de mogelijkheid bieden 
om van tevoren de erfopvolging te regelen door middel 
van een keuze van het op hun nalatenschap toepasselijke 
recht. Deze keuze moet worden beperkt tot het recht van 
een staat waarvan zij de nationaliteit bezitten, zodat er 
een band is tussen de erflater en het gekozen recht en 
om te voorkomen dat een recht wordt gekozen met het 
specifieke oogmerk de erfgenamen die recht hebben op 
een wettelijk erfdeel te kort te doen in hun legitieme 
verwachtingen. 

(39) Een rechtskeuze wordt uitdrukkelijk gedaan in een ver
klaring in de vorm van een uiterste wilsbeschikking of 
blijkt uit de bewoordingen van die beschikking. De 
rechtskeuze zou kunnen worden beschouwd uit een ui
terste wilsbeschikking te blijken indien bijvoorbeeld de 
erflater daarin heeft verwezen naar bepaalde rechtsregels 
van de staat van zijn nationaliteit of dat recht anderszins 
heeft vermeld. 

(40) In het kader van deze verordening moet een rechtskeuze 
ook geldig zijn als het gekozen recht niet in een rechts
keuze ter zake van erfopvolging voorziet. De materiële 
geldigheid van de rechtskeuze, oftewel de vraag of de 
rechtskeuze geacht kan worden willens en wetens te 
zijn gemaakt, moet evenwel beheerst worden door het 
gekozen recht. Hetzelfde dient te gelden voor de han
deling waarbij de rechtskeuze wordt gewijzigd of herroe
pen. 

(41) Voor de toepassing van deze verordening moet de vast
stelling van iemands nationaliteit of meervoudige natio
naliteit als een preliminaire vraag worden behandeld. Het 
vaststellen dat een persoon een onderdaan van een be
paalde staat is, valt buiten het toepassingsgebied van deze 
verordening en geschiedt volgens het nationale recht, 
waaronder ook, indien van toepassing, internationale ver
dragen, met dien verstande dat de algemene beginselen 
van de Europese Unie ten volle moeten worden geëerbie
digd. 

(42) Het recht dat is aangewezen als het op de erfopvolging 
toepasselijke recht, moet de erfopvolging beheersen vanaf 
het openvallen van de nalatenschap totdat de eigendom 
van de bestanddelen van de nalatenschap op de recht
hebbenden is overgegaan, zoals in dat recht is bepaald. 
Het moet mede betrekking hebben op het beheer van de 
nalatenschap en de aansprakelijkheid voor de schulden 
van de nalatenschap. Afhankelijk van met name het op 
de erfopvolging toepasselijke recht, is het mogelijk dat bij 
de betaling van de schulden van de nalatenschap reke
ning gehouden wordt met een bepaalde rangorde van de 
schuldeisers. 

(43) De bevoegdheidsregels als bepaald in deze verordening 
kunnen er in bepaalde gevallen toe leiden dat een gerecht 
dat bevoegd is om uitspraak over de erfopvolging te 
doen, niet het recht van zijn eigen staat toepast. Wanneer 
een dergelijke situatie zich voordoet in een lidstaat waar
van het recht bepaalt dat een beheerder moet worden 
benoemd, moet deze verordening toestaan dat de aange
zochte gerechten van die lidstaten een of meer beheer
ders volgens hun eigen recht benoemen. Dit mag niet 
beletten dat partijen ervoor kiezen de erfopvolging 
door middel van een buitengerechtelijke schikking te re
gelen in een andere lidstaat waar dat wettelijk mogelijk is. 
Omwille van een soepele coördinatie tussen het op de 
erfopvolging toepasselijke recht en het recht van de lid
staat van het aangezochte gerecht, moet het gerecht de 
persoon of personen tot beheerder benoemen die volgens 
het op de erfopvolging toepasselijke recht gerechtigd 
zouden zijn de nalatenschap te beheren, zoals bijvoor
beeld de executeur-testamentair of de erfgenamen zelf of, 
indien het op de erfopvolging toepasselijke recht dat ver
langt, een derde-beheerder. Het gerecht mag echter in 
bepaalde gevallen, wanneer het nationale recht zulks ver
langt, een derde-beheerder benoemen, ook als het op de 
erfopvolging toepasselijke recht daarin niet voorziet. 
Wanneer de erflater een executeur-testamentair heeft aan
gewezen, kunnen zijn bevoegdheden hem niet worden 
ontnomen tenzij het op de erfopvolging toepasselijke 
recht in de beëindiging van diens mandaat voorziet. 

(44) De bevoegdheden van de in de lidstaat van het aange
zochte gerecht benoemde beheerders moeten dezelfde 
zijn als die waarover zij volgens het op de erfopvolging 
toepasselijke recht beschikken. Wanneer bijvoorbeeld de 
erfgenaam tot beheerder is benoemd, moet hij dus over 
de beheersbevoegdheden beschikken die het toepasselijke 
recht een erfgenaam toekent. Wanneer de beheers
bevoegdheden uit hoofde van het op de erfopvolging
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toepasselijke recht onvoldoende zijn voor de bescher
ming van de goederen van de nalatenschap of van de 
rechten van de schuldeisers of andere personen die borg 
stonden voor de schulden van de erflater, kunnen de in 
de lidstaat van het aangezochte gerecht benoemde be
heerders met het oog daarop op residuaire basis beheers
bevoegdheden uitoefenen waarin het recht van die lid
staat voorziet. Dergelijke restbevoegdheden zijn bijvoor
beeld: het opmaken van een boedelbeschrijving, de 
schuldeisers in kennis stellen van het openvallen van de 
nalatenschap en hen uitnodigen hun vorderingen bekend 
te maken, en het nemen van voorlopige of bewarende 
maatregelen om de goederen van de nalatenschap te be
schermen. Een beheerder moet bij de uitoefening van zijn 
restbevoegdheden het op de erfopvolging toepasselijke 
recht in acht nemen wat betreft de overdracht van de 
eigendom van goederen van de nalatenschap, met in
begrip van elke rechtshandeling die door rechthebbenden 
is verricht vóór de aanstelling van de beheerder, aanspra
kelijkheid voor de schulden van de nalatenschap en de 
rechten van de rechthebbenden, waaronder, indien van 
toepassing, het recht om de erfenis te aanvaarden of 
verwerpen. Een beheerder kan in dat kader bijvoorbeeld 
slechts goederen van de nalatenschap vervreemden of 
schulden van de nalatenschap betalen als het op de erf
opvolging toepasselijke recht dat toelaat. Wanneer de 
benoeming van een derde-beheerder overeenkomstig het 
op de erfopvolging toepasselijke recht de aansprakelijk
heid van de erfgenamen wijzigt, dient deze wijziging te 
worden geëerbiedigd. 

(45) Deze verordening mag schuldeisers of hun vertegenwoor
digers niet beletten nadere, door het nationale recht be
schikbare maatregelen te nemen, in overeenstemming 
met de regelgeving van de Unie, teneinde hun rechten 
te beschermen. 

(46) Deze verordening moet mogelijk maken dat potentiële 
schuldeisers in andere lidstaten waar zich goederen van 
de nalatenschap bevinden, informatie krijgen over het 
openvallen van de nalatenschap. In het kader van de 
toepassing van deze Verordening, moet daarom worden 
overwogen of een mechanisme kan worden gecreëerd, 
wellicht via het e-Justice-portaal, om potentiële schuld
eisers in andere lidstaten toegang tot relevante informatie 
te geven, zodat zij hun vorderingen bekend kunnen ma
ken. 

(47) Het op de erfopvolging toepasselijke recht moet bepalen 
wie de rechthebbenden met betrekking tot een gegeven 
nalatenschap zijn. Onder „rechthebbenden” zal in de 
meeste rechtsstelsels worden verstaan de erfgenamen, 
de legatarissen en de personen die recht hebben op een 
wettelijk erfdeel, al is bijvoorbeeld de rechtspositie van de 
legatarissen niet in alle rechtsstelsels dezelfde. In som
mige rechtsstelsels kan de legataris een rechtstreeks erf
deel ontvangen terwijl hij elders alleen een vordering op 
de erfgenamen kan krijgen. 

(48) Ten behoeve van de rechtszekerheid voor personen die 
de vererving van hun nalatenschap willen plannen, moet 
in deze verordening een specifieke collisieregel betref
fende de toelaatbaarheid en de materiële geldigheid van 
uiterste wilsbeschikkingen worden opgenomen. Eenvor
mige toepassing van deze regel vereist dat in deze ver
ordening de elementen worden opgesomd die deel uit
maken van de materiële geldigheid. De toetsing van een 
uiterste wilsbeschikking op haar materiële geldigheid kan 
leiden tot de conclusie dat de uiterste wilsbeschikking 
rechtens niet bestaat. 

(49) De erfovereenkomst is een vorm van uiterste wilsbeschik
king waarvan de toelaatbaarheid en aanvaarding van lid
staat tot lidstaat verschilt. Om het eenvoudiger te maken 
dat ingevolge een erfovereenkomst verkregen erfrechten 
in de lidstaten worden aanvaard, moet in deze verorde
ning duidelijk worden aangegeven welk recht van toepas
sing is op de toelaatbaarheid van zulke overeenkomsten, 
op de materiële geldigheid ervan, en op de rechtsgevol
gen tussen de partijen, met inbegrip van de voorwaarden 
voor ontbinding van dergelijke overeenkomsten. 

(50) Het recht dat volgens deze verordening van toepassing is 
op de toelaatbaarheid en de materiële geldigheid van een 
uiterste wilsbeschikking en, wat erfovereenkomsten be
treft, op de rechtsgevolgen van die overeenkomsten tus
sen de partijen, moet onverlet laten de rechten van een
ieder die, op grond van het op de erfopvolging toepas
selijke recht, recht heeft op een wettelijk erfdeel of een 
ander recht dat hem niet kan worden ontnomen door 
degene wiens nalatenschap in het geding is. 

(51) Daar waar in deze verordening wordt verwezen naar het 
recht dat van toepassing zou zijn geweest op de nalaten
schap van degene die bij uiterste wil beschikt, mocht hij 
zijn overleden op de dag waarop de uiterste wilsbeschik
king, naar gelang van het geval, is opgesteld, gewijzigd of 
herroepen, moet onder een dergelijke verwijzing een ver
wijzing worden verstaan naar het recht van de staat van 
de gewone verblijfplaats van de betrokkene of, indien hij 
op grond van deze verordening een rechtskeuze heeft 
gemaakt, naar het recht van de staat van de nationaliteit 
die hij op de datum van de rechtskeuze bezat. 

(52) In deze verordening moet de formele geldigheid van alle 
schriftelijke uiterste wilsbeschikkingen worden geregeld 
op een wijze die overeenkomt met de bepalingen van 
het Haags Verdrag van 5 oktober 1961 inzake de wets
conflicten betreffende de vorm van testamentaire be
schikkingen. De bevoegde autoriteit die bepaalt of een 
uiterste wilsbeschikking volgens deze verordening for
meel geldig is, moet het oneigenlijk tot stand brengen 
van een internationaal aanknopingspunt met als oogmerk 
de regels betreffende de formele geldigheid te omzeilen, 
buiten beschouwing laten.
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(53) Voor de toepassing van deze verordening dient elke 
rechtsregel waarbij de toegestane vormen van uiterste 
wilsbeschikking worden beperkt op grond van bepaalde 
persoonlijke kenmerken van de erflater, zoals zijn leeftijd, 
als vormvoorschrift te worden beschouwd. Dit mag aldus 
niet worden uitgelegd dat de bekwaamheid van een min
derjarige om bij uiterste wil te beschikken wordt bepaald 
door het recht dat volgens deze verordening de formele 
geldigheid van een uiterste wilsbeschikking beheerst. Dit 
recht moet uitsluitend bepalen of een persoonlijke hoe
danigheid, bijvoorbeeld minderjarigheid, iemand kan be
letten een uiterste wilsbeschikking in een bepaalde vorm 
op te stellen. 

(54) Omwille van economische, familiale of sociale over
wegingen gelden voor bepaalde onroerende goederen, 
ondernemingen en andere specifieke categorieën van goe
deren, in de lidstaat waar ze zich bevinden, bijzondere 
regels die de vererving van die goederen beperken of 
daarop van invloed zijn. Deze verordening moet de toe
passing van deze bijzondere regels verzekeren. Deze uit
zondering op de toepassing van het op de erfopvolging 
toepasselijke recht moet echter strikt worden uitgelegd, 
zodat zij verenigbaar blijft met de algemene doelstelling 
van deze verordening. Bijgevolg mogen noch de collisie
regels waarbij onroerende goederen aan een ander rechts
stelsel worden onderworpen dan roerende goederen, 
noch de bepalingen waarbij een groter wettelijk erfdeel 
wordt toegekend dan in het recht dat ingevolge deze 
verordening van toepassing is, worden beschouwd als 
bijzondere regels die de vererving van die bepaalde goe
deren beperken of daarop van invloed zijn. 

(55) Teneinde te waarborgen dat gevallen waarin niet vaststaat 
in welke volgorde twee of meer personen zijn overleden 
wier erfopvolging door verschillende rechtsstelsel wordt 
beheerst, op eenvormige wijze worden behandeld, moet 
in deze verordening worden bepaald dat geen van de 
overledenen rechten kan laten gelden op de nalatenschap 
van de ander of anderen. 

(56) In bepaalde omstandigheden kan een nalatenschap zon
der rechthebbenden blijven. De verschillende rechtsstel
sels voorzien hierin op uiteenlopende wijze. In sommige 
rechtsstelsels kan de staat de opengevallen nalatenschap 
als erfgenaam opeisen, ongeacht waar de bestanddelen 
zich bevinden. In andere rechtsstelsels kan de staat zich 
slechts de bestanddelen toe-eigenen die zich op zijn 
grondgebied bevinden. Daarom dient deze verordening 
een regel te bevatten, waarin wordt bepaald dat de toe
passing van het op de erfopvolging toepasselijke recht 
niet mag uitsluiten dat een lidstaat zich op grond van 
zijn eigen recht de zich op zijn grondgebied bevindende 
goederen toe-eigent. Om echter te voorkomen dat de 
schuldeisers van de nalatenschap door deze regel worden 
benadeeld, dient een uitzondering te worden toegevoegd 
krachtens welke de schuldeisers van de nalatenschap hun 
vorderingen kunnen laten voldoen uit alle bestanddelen 
van de nalatenschap, ongeacht waar deze zich bevinden. 

(57) De collisieregels in deze verordening kunnen leiden tot 
de toepassing van het recht van een derde staat. Indien 
dat het geval is, moet rekening worden gehouden met de 
regels van internationaal privaatrecht van die staat. Als 
die regels voorzien in terugverwijzing naar hetzij het 
recht van een lidstaat, hetzij naar het recht van een derde 
staat die zijn eigen erfrecht zou toepassen, moet in het 
belang van de internationale consistentie deze terugver
wijzing worden aanvaard. Terugverwijzing moet echter 
worden uitgesloten in het geval de erflater een rechts
keuze heeft gemaakt voor het recht van een derde staat. 

(58) Met het oog op het algemeen belang moeten de gerech
ten en andere in erfrechtzaken bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid 
hebben om specifieke bepalingen van buitenlands recht 
buiten toepassing te laten, indien de toepassing hiervan 
in een bepaalde zaak kennelijk onverenigbaar zou zijn 
met de openbare orde van de betrokken lidstaat. Niette
min mogen de gerechten en andere bevoegde autoriteiten 
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 authen
tieke akte, een gerechtelijke schikking uit een andere lid
staat te erkennen — of naar gelang het geval, te aan
vaarden —, of ten uitvoer te leggen, wanneer dat in strijd 
zou zijn met het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en met name artikel 21, dat elke vorm 
van discriminatie verbiedt. 

(59) Gelet op de algemene doelstelling van deze verordening, 
namelijk de wederzijdse erkenning van in de lidstaten 
gegeven beslissingen in erfrechtzaken, ongeacht of deze 
beslissingen in contentieuze of niet-contentieuze pro
cedures zijn gewezen, moeten in deze verordening regels 
betreffende de erkenning, uitvoerbaarheid en tenuitvoer
legging van beslissingen worden vastgelegd die gelijkaar
dig zijn aan die welke de Unie reeds op het gebied van de 
justitiële samenwerking in burgerlijke zaken heeft vast
gesteld. 

(60) Teneinde rekening te houden met de verschillende erf
rechtstelsels in de lidstaten, dient deze verordening de 
aanvaarding en uitvoerbaarheid in alle lidstaten van au
thentieke akten in erfrechtzaken te waarborgen. 

(61) Authentieke akten dienen in een andere lidstaat dezelfde 
bewijskracht te hebben als in de lidstaat waar zij zijn 
verleden, of althans de daarmee meest vergelijkbare be
wijskracht. Bij de vaststelling van de bewijskracht, of de 
meest vergelijkbare bewijskracht, van een bepaalde au
thentieke akte in een andere lidstaat moet worden gelet 
op de aard en de reikwijdte van haar bewijskracht in de 
lidstaat van herkomst. Het recht van de lidstaat van her
komst bepaalt derhalve welke bewijskracht aan een be
paalde authentieke akte in een andere lidstaat moet wor
den toegekend.
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(62) De „formele geldigheid” van een authentieke akte moet 
een autonoom begrip zijn dat gegevens omvat zoals de 
echtheid van de akte, de vormvereisten, de bevoegdheid 
van de autoriteit die de akte opmaakt en de procedure 
volgens welke de akte wordt opgemaakt. Hieronder val
len ook de feitelijke gegevens die door de betrokken 
autoriteit in de akte zijn vastgesteld, bijvoorbeeld het 
feit dat de genoemde partijen voor haar op de genoemde 
datum zijn verschenen en de vermelde verklaringen heb
ben afgelegd. Een partij die de formele geldigheid van een 
authentieke akte wenst te betwisten, dient dit te doen 
voor het bevoegde gerecht van de lidstaat van herkomst 
van de authentieke akte, volgens het recht van die lid
staat. 

(63) Het begrip „de in de authentieke akte vastgelegde rechts
handelingen of rechtsbetrekkingen” moet worden uitge
legd als een materieelrechtelijke verwijzing naar de in
houd ten gronde vastgelegd in de authentieke akte. De 
in een authentieke akte vastgelegde rechtshandeling kan 
bijvoorbeeld een overeenkomst tussen partijen over de 
verdeling van de nalatenschap zijn, maar ook een uiterste 
wilsbeschikking, erfovereenkomst of andere wilsverkla
ring. De rechtsbetrekkingen zouden bijvoorbeeld betrek
king kunnen hebben op de aanduiding van de erfgena
men en andere rechthebbenden volgens het op de erf
opvolging toepasselijke recht, hun erfdeel, het bestaan 
van een wettelijk erfdeel, of elke andere regeling volgens 
het op de erfopvolging toepasselijke recht. Een partij die 
de in de authentieke akte vastgelegde rechtshandelingen 
of rechtsbetrekkingen betwist, dient dit te doen voor de 
krachtens deze verordening bevoegde gerechten, die hier
over moeten oordelen volgens het op de erfopvolging 
toepasselijke recht. 

(64) Het gerecht van een lidstaat waarbij een incidentele vor
dering wordt ingesteld betreffende de in een authentieke 
akte vastgelegde rechtshandelingen of rechtsbetrekkingen, 
moet bevoegd zijn om van die vordering kennis te ne
men. 

(65) Een authentieke akte die wordt aangevochten heeft in een 
andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst geen bewijs
kracht zolang de zaak niet is beslecht. Indien de zaak 
zich beperkt tot een specifiek punt betreffende de in de 
authentieke akte vastgelegde rechtshandelingen of rechts
betrekkingen, heeft de aangevochten authentieke akte, 
wat het bestreden punt betreft, in een andere lidstaat 
dan de lidstaat van herkomst geen bewijskracht zolang 
de zaak aanhangig is. Een authentieke akte die op een 
daartoe strekkende vordering ongeldig is verklaard, heeft 
niet langer bewijskracht. 

(66) De autoriteit die in het kader van de toepassing van deze 
verordening twee onverenigbare authentieke akten voor
gelegd krijgt, moet beoordelen of een akte, en in voor
komend geval welke, gelet op de omstandigheden van 
het concrete geval, de voorrang heeft. Indien uit de om
standigheden niet blijkt of een authentieke akte, dan wel 
welke, in voorkomend geval de voorrang heeft, moet de 

zaak worden beslecht door de krachtens deze verorde
ning bevoegde gerechten of, indien de vraag bij inciden
tele vordering wordt opgeworpen, door het aangezochte 
gerecht. In geval van onverenigbaarheid van een authen
tieke akte en een beslissing moet rekening worden ge
houden met de bij deze verordening bepaalde weigerings
gronden voor erkenning van een beslissing. 

(67) Een snelle, soepele en efficiënte behandeling van een erf
opvolging met grensoverschrijdende gevolgen in de Unie 
impliceert dat de erfgenamen, de legatarissen, de execu
teurs-testamentair en de beheerders van de nalatenschap 
eenvoudig hun rechtspositie en/of rechten en bevoegdhe
den moeten kunnen aantonen in een andere lidstaat, bij
voorbeeld een lidstaat waar zich goederen van de nala
tenschap bevinden. Om dit te verwezenlijken, moet bij 
deze verordening worden voorzien in de instelling van 
een eenvormige verklaring, de Europese erfrechtverkla
ring (hierna „de erfrechtverklaring”), die wordt afgegeven 
om in een andere lidstaat te worden gebruikt. Ten einde 
het subsidiariteitsbeginsel te eerbiedigen, mag de erfrecht
verklaring niet in de plaats treden van interne documen
ten met gelijkaardige strekking in de lidstaten. 

(68) De autoriteit die de erfrechtverklaring afgeeft, moet de 
formaliteiten die vereist zijn voor de registratie van on
roerende goederen in de lidstaat waar het register wordt 
gehouden, in acht nemen. Daartoe moet deze verorde
ning voorzien in uitwisseling van informatie over die 
formaliteiten tussen de lidstaten. 

(69) Het gebruik van de erfrechtverklaring mag niet verplicht 
worden gesteld. Dit betekent dat wie een erfrechtverkla
ring mag aanvragen, hiertoe niet verplicht is, maar vrij
elijk gebruik kan maken van de andere instrumenten die 
hem op grond van deze verordening ter beschikking 
staan (beslissingen, authentieke akten en gerechtelijke 
schikkingen). Een persoon of autoriteit die een in een 
andere lidstaat afgegeven erfrechtverklaring voorgelegd 
krijgt, kan evenwel niet vragen dat in plaats daarvan 
een beslissing, authentieke akte of gerechtelijke schikking 
wordt verstrekt. 

(70) De erfrechtverklaring dient te worden afgegeven in de 
lidstaat waarvan de gerechten op grond van deze ver
ordening bevoegd zijn. Welke autoriteiten bevoegd zijn 
voor de afgifte van de erfrechtverklaring, hetzij gerechten 
in de zin van deze verordening, hetzij andere autoriteiten 
bevoegd in erfrechtzaken, bijvoorbeeld notarissen, moet 
door elke lidstaat in zijn nationale recht worden bepaald. 
Elke lidstaat moet tevens zelf bepalen of de autoriteit die 
de erfrechtverklaring afgeeft andere bevoegde instanties 
bij de afgifte kan betrekken, bijvoorbeeld instanties die 
bevoegd zijn om een verklaring op erewoord in plaats 
van een verklaring onder ede af te nemen. De lidstaten
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moeten de Commissie de nodige informatie verstrekken 
betreffende de instanties die de erfrechtverklaring afge
ven, zodat deze informatie kan worden bekendgemaakt. 

(71) De erfrechtverklaring moet in alle lidstaten dezelfde 
rechtsgevolgen hebben. De erfrechtverklaring moet niet 
een zelfstandige executoriale titel zijn, maar moet bewijs
kracht hebben en moet worden geacht nauwkeurig aan te 
geven welke elementen zijn vastgesteld krachtens het op 
de erfopvolging toepasselijke recht of krachtens een an
der rechtsstelsel dat van toepassing is op bepaalde ele
menten, bijvoorbeeld de materiële geldigheid van een 
uiterste wilsbeschikking. De bewijskracht van de erfrecht
verklaring mag zich niet uitstrekken tot elementen die 
door deze verordening niet geregeld worden, zoals ver
wantschapskwesties en de vraag of een bepaald goed 
eigendom van de erflater was. Hij die betalingen verricht 
of goederen uit de nalatenschap overdraagt aan iemand 
die in de erfrechtverklaring wordt aangeduid als gerech
tigd om de betaling of het goed als erfgenaam of legataris 
in ontvangst te nemen, moet afdoende worden be
schermd indien hij, op basis van de in de erfrechtverkla
ring bevestigde informatie, te goeder trouw heeft gehan
deld. Deze bescherming moet ook worden verleend aan 
hem die, afgaand op de nauwkeurigheid van de in de 
erfrechtverklaring geattesteerde informatie, goederen uit 
de nalatenschap koopt of ontvangt van iemand die in 
de erfrechtverklaring wordt aangeduid als gerechtigd 
over die goederen te beschikken. De bescherming moet 
worden verleend als geldige afschriften van de erfrecht
verklaring worden overgelegd. Of de derde persoon de 
goederen in eigendom werkelijk heeft verkregen, moet 
niet in deze verordening worden geregeld. 

(72) De bevoegde instantie geeft de erfrechtverklaring uit op 
verzoek. Het origineel van de erfrechtverklaring moet 
onder de instantie van afgifte blijven; zij moet een of 
meer gewaarmerkte afschriften ervan verstrekken aan de 
aanvrager en aan eenieder die een rechtmatig belang aan
toont. Dit mag een lidstaat niet beletten om, overeen
komstig het nationale recht inzake openbaarheid van 
documenten, inzage te verlenen in afschriften van de 
afgegeven erfrechtverklaring. Deze verordening moet 
voorzien in de mogelijkheid van beroep tegen beslissin
gen van de instantie van afgifte, waaronder de beslissing 
tot weigering. Wanneer een erfrechtverklaring wordt ge
corrigeerd, gewijzigd of ingetrokken, stelt de instantie 
van afgifte eenieder die gewaarmerkte afschriften heeft 
ontvangen, daarvan in kennis teneinde onrechtmatig ge
bruik van een gewaarmerkt afschrift te voorkomen. 

(73) In verband met de internationale verplichtingen van de 
lidstaten moet de toepassing van de internationale ver
dragen waarbij een of meer lidstaten op het tijdstip van 
vaststelling van deze verordening partij zijn, onverlet 
worden gelaten. Met name wat betreft de formele geldig
heid van testamenten en gemeenschappelijke testamen
ten, moeten de lidstaten die partij zijn bij het Haags 
Verdrag van 5 oktober 1961 inzake de wetsconflicten 
betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen, 
in plaats van de bepalingen van deze verordening, de 
bepalingen van dat verdrag kunnen blijven toepassen. 
De coherentie met de algemene doelstellingen van deze 
verordening vereist evenwel dat deze verordening tussen 

de lidstaten voorrang heeft boven de verdragen die ex
clusief tussen twee of meer lidstaten zijn gesloten en 
betrekking hebben op aangelegenheden die door deze 
verordening worden beheerst. 

(74) Deze verordening dient niet te beletten dat de lidstaten 
die partij zijn bij het Verdrag van 19 november 1934 
tussen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zwe
den, houdende bepalingen van internationaal privaatrecht 
betreffende erfopvolging, testamenten en beheer van de 
nalatenschap, specifieke bepalingen van dat verdrag, zoals 
herzien bij de intergouvernementele overeenkomst tussen 
de staten die partij zijn bij dat verdrag, kunnen blijven 
toepassen. 

(75) Om de toepassing van deze verordening te vergemakke
lijken, moet aan de lidstaten de verplichting worden op
gelegd om bepaalde gegevens over hun wetgeving en 
procedures inzake erfrecht mede te delen in het kader 
van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en han
delszaken, dat bij Besluit 2001/470/EG van de Raad ( 1 ) is 
opgericht. Om het mogelijk te maken dat alle voor de 
toepassing van deze verordening relevante informatie in 
het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendge
maakt voordat de verordening van toepassing wordt, 
dienen de lidstaten deze informatie tevens aan de Com
missie mede te delen voordat de verordening van toepas
sing wordt. 

(76) Eveneens met het oog op een vlotte toepassing van deze 
verordening en op het gebruik van moderne communi
catietechnologie, dient te worden voorzien in standaard
formulieren voor de verklaringen die zullen worden af
gelegd in verband met de aanvraag van een verklaring 
van uitvoerbaarheid van een beslissing, een authentieke 
akte of een gerechtelijke schikking, en voor de toepassing 
van een Europese erfrechtverklaring, evenals voor de erf
rechtverklaring zelf. 

(77) Bij de berekening van de in deze verordening bepaalde 
termijnen dient Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 
van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van 
de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en 
aanvangs- en vervaltijden ( 2 ) te worden toegepast. 

(78) Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de 
uitvoering van deze verordening, moeten aan de Com
missie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met 
betrekking tot het instellen en het daarop volgend wijzi
gen van de verklaringen en de formulieren die behoren 
tot de verklaring van uitvoerbaarheid van beslissingen, 
gerechtelijke schikkingen en authentieke akten en die 
behoren tot de Europese erfrechtverklaring. Die bevoegd
heden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming 
met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees
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Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststel
ling van de algemene voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop lidstaten de uitoefe
ning van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commis
sie controleren ( 1 ). 

(79) De raadplegingsprocedure dient te worden gebruikt voor 
de vaststelling van uitvoeringshandelingen tot vaststelling 
en vervolgens tot wijziging van de verklaringen en de 
formulieren die in deze verordening zijn vastgesteld, vol
gens de in artikel 4 van Verordening (EU) nr. 182/2011 
bedoelde procedure. 

(80) Aangezien de doelstellingen van deze verordening, name
lijk het vrije verkeer van personen, de mogelijkheid dat 
burgers de vererving van hun nalatenschap in Uniever
band van tevoren regelen, en de bescherming van de 
rechten van erfgenamen en legatarissen en van personen 
die de erflater na staan, alsook van schuldeisers van de 
nalatenschap, niet afdoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en bijgevolg wegens de betekenis 
en de consequenties van deze verordening beter op Unie
niveau kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie over
eenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel 
maatregelen vaststellen. Overeenkomstig het in datzelfde 
artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze ver
ordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen 
te verwezenlijken. 

(81) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt 
de in het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie erkende beginselen in acht. Deze verordening moet 
door de gerechten en andere bevoegde instanties van de 
lidstaten worden toegepast met eerbiediging van deze 
rechten en beginselen. 

(82) Overeenkomstig artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 21 
betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht, dat gehecht is aan het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, nemen deze lidstaten niet deel aan de 
aanneming van deze verordening, en is de verordening 
niet bindend voor, noch van toepassing in deze lidstaten. 
Dat laat de mogelijkheid onverlet dat het Verenigd Ko
ninkrijk en Ierland meedelen dat zij voornemens zijn 
deze verordening, na de vaststelling ervan, overeenkom
stig artikel 4 van genoemd protocol te aanvaarden. 

(83) Overeenkomstig artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 
betreffende de positie van Denemarken, dat gehecht is 
aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van deze 
verordening, die niet bindend is voor, noch van toepas
sing is in Denemarken, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

HOOFDSTUK I 

TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES 

Artikel 1 

Toepassingsgebied 

1. Deze verordening is van toepassing op de erfopvolging in 
de nalatenschappen van overleden personen. Zij is niet van 
toepassing op fiscale zaken, douanezaken en administratiefrech
telijke zaken. 

2. Deze verordening is niet van toepassing op: 

a) de staat van natuurlijke personen, familierechtelijke betrek
kingen en betrekkingen die overeenkomstig het op die be
trekkingen toepasselijke recht geacht worden vergelijkbare 
gevolgen te hebben; 

b) de bekwaamheid van natuurlijke personen, onverminderd 
artikel 23, lid 2, onder c), en artikel 26; 

c) kwesties die verband houden met verdwijning, vermissing of 
vermoedelijk overlijden van een natuurlijke persoon; 

d) kwesties die verband houden met huwelijksvermogensrecht 
en met vermogensrechtelijke regelingen voor betrekkingen 
die overeenkomstig het op die betrekkingen toepasselijke 
recht geacht worden vergelijkbare gevolgen te hebben; 

e) andere onderhoudsverplichtingen dan die welke ontstaan als 
gevolg van overlijden; 

f) de formele geldigheid van mondelinge uiterste wilsbeschik
kingen; 

g) rechten en goederen die ontstaan, overgaan of worden over
gedragen op andere wijze dan door erfopvolging, bijvoor
beeld door middel van schenkingen, gemeenschappelijk ei
gendom dat overgaat op de langstlevende, pensioenregelin
gen, verzekeringsovereenkomsten en regelingen van soortge
lijke aard, onverminderd artikel 23, lid 2, onder i); 

h) kwesties die worden geregeld door het recht dat van toepas
sing is op vennootschappen en andere entiteiten, met of 
zonder rechtspersoonlijkheid, zoals statutaire bepalingen of 
clausules in de oprichtingsakte van vennootschappen of an
dere entiteiten, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die be
palen wat er met de aandelen gebeurt bij overlijden van de 
leden;
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i) de ontbinding, de opheffing en de fusie van vennootschap
pen en andere entiteiten, met of zonder rechtspersoonlijk
heid; 

j) de oprichting, het beheer en de ontbinding van trusts; 

k) de aard van zakelijke rechten, en 

l) de inschrijving van rechten op onroerende en roerende za
ken in een register, met inbegrip van de wettelijke voor
schriften voor een dergelijke inschrijving en de rechtsgevol
gen van de inschrijving van dergelijke rechten of van het 
achterwege blijven daarvan. 

Artikel 2 

Bevoegdheid op het gebied van erfopvolging in de lidstaten 

Deze verordening laat de bevoegdheid van de autoriteiten van 
de lidstaten inzake kwesties van erfopvolging onverlet. 

Artikel 3 

Definities 

1. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a) „erfopvolging”: de erfopvolging in de nalatenschap van een 
overleden persoon, waaronder wordt begrepen elke vorm 
van overgang of overdracht van goederen, rechten en ver
plichtingen naar aanleiding van een overlijden, ongeacht of 
het gaat om een vrijwillige overgang of overdracht krachtens 
een uiterste wilsbeschikking, dan wel om een overgang mid
dels erfopvolging bij versterf; 

b) „erfovereenkomst”: een overeenkomst, met inbegrip van een 
uit wederkerige testamentaire beschikkingen voortvloeiende 
overeenkomst, die, met of zonder tegenprestatie, rechten op 
de toekomstige nalatenschap of nalatenschappen van een of 
meer partijen bij de overeenkomst in het leven roept, wijzigt 
of doet vervallen; 

c) „gemeenschappelijk testament”: een door twee of meer per
sonen in een akte opgesteld testament; 

d) „uiterste wilsbeschikking”: een testament, een gemeenschap
pelijk testament of een erfovereenkomst; 

e) „lidstaat van herkomst”: de lidstaat waar de beslissing is 
gegeven, de gerechtelijke schikking is goedgekeurd of 

getroffen, de authentieke akte is verleden of de Europese 
erfrechtverklaring is afgegeven; 

f) „lidstaat van tenuitvoerlegging”: de lidstaat waar om de ver
klaring van uitvoerbaarheid of de tenuitvoerlegging van de 
beslissing, de gerechtelijke schikking of de authentieke akte 
wordt verzocht; 

g) „beslissing”: een door een gerecht van een lidstaat inzake 
erfopvolging gegeven beslissing, ongeacht de daaraan gege
ven benaming, alsmede de beslissing betreffende de vaststel
ling door de griffier van het bedrag van de proceskosten; 

h) „gerechtelijke schikking”: een schikking inzake erfopvolging 
die door een gerecht is goedgekeurd of tijdens een procedure 
voor een gerecht is getroffen; 

i) „authentieke akte”: een document inzake erfopvolging dat in 
een lidstaat formeel als authentieke akte is verleden of ge
registreerd en waarvan de formele geldigheid: 

i) betrekking heeft op de ondertekening en de inhoud van 
de akte, en 

ii) is vastgesteld door een overheidsinstantie of door een 
andere daartoe door de lidstaat van herkomst gemach
tigde instantie. 

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder het 
begrip „gerecht” verstaan: elke gerechtelijke autoriteit en alle 
andere autoriteiten en juridische beroepsbeoefenaren met be
voegdheid in een erfrechtzaak, die rechterlijke functies vervullen 
of handelen krachtens volmacht van, of onder toezicht van, een 
gerechtelijke autoriteit, voor zover dergelijke autoriteiten en juri
dische beroepsbeoefenaren waarborgen bieden wat betreft on
partijdigheid en het horen van partijen, en voor zover hun 
beslissingen overeenkomstig het recht van de lidstaat waar zij 
gevestigd zijn: 

a) vatbaar zijn voor een rechtsmiddel ten overstaan van een 
gerechtelijke autoriteit of voor toetsing door een zodanige 
autoriteit, en 

b) dezelfde rechtskracht en dezelfde werking hebben als een 
beslissing van een gerechtelijke autoriteit over dezelfde aan
gelegenheid. 

De lidstaten stellen de Commissie overeenkomstig artikel 79 in 
kennis van de in de eerste alinea bedoelde autoriteiten en juri
dische beroepsbeoefenaren.
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HOOFDSTUK II 

BEVOEGDHEID 

Artikel 4 

Algemene bevoegdheid 

De gerechten van de lidstaat waar de erflater op het tijdstip van 
overlijden zijn gewone verblijfplaats had, zijn bevoegd om uit
spraak te doen over de erfopvolging in haar geheel. 

Artikel 5 

Forumkeuzeovereenkomst 

1. Wanneer het door de erflater ten aanzien van de erfopvol
ging overeenkomstig artikel 22 gekozen recht het recht van een 
lidstaat is, kunnen de betrokken partijen overeenkomen dat een 
gerecht of de gerechten van die lidstaat bij uitsluiting bevoegd 
zijn om uitspraak te doen over elke aangelegenheid die de erf
opvolging betreft. 

2. Een zodanige forumkeuze geschiedt bij een schriftelijke 
overeenkomst, die door de betrokken partijen wordt gedagte
kend en ondertekend. Elke elektronische mededeling waardoor 
de overeenkomst duurzaam wordt vastgelegd, wordt geacht ge
lijk te zijn aan een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 6 

Onbevoegdverklaring in geval van een rechtskeuze 

Wanneer het door de erflater ten aanzien van de erfopvolging 
overeenkomstig artikel 22 gekozen recht het recht van een 
lidstaat is, kan het op grond van artikel 4 of artikel 10 aange
zochte gerecht: 

a) op verzoek van een van de partijen in het geding zich onbe
voegd verklaren indien het van oordeel is dat de gerechten 
van de lidstaat van het gekozen recht beter in staat zijn om 
uitspraak te doen over de erfopvolging, rekening houdend 
met de praktische omstandigheden van de erfopvolging, zo
als de gewone verblijfplaats van de partijen en de plaats waar 
de goederen zich bevinden, of 

b) zich onbevoegd verklaren indien de partijen in het geding in 
overeenstemming met artikel 5 zijn overeengekomen om 
een gerecht of de gerechten van de lidstaat van het gekozen 
recht als bevoegd gerecht aan te wijzen. 

Artikel 7 

Bevoegdheid in geval van een rechtskeuze 

De gerechten van een lidstaat waarvan het recht door de erflater 
overeenkomstig artikel 22 is gekozen, zijn bevoegd om over de 
erfopvolging uitspraak te doen indien: 

a) een eerder aangezocht gerecht zich in dezelfde zaak onbe
voegd heeft verklaard overeenkomstig artikel 6, of 

b) de partijen in het geding zijn overeengekomen om overeen
komstig artikel 5 bevoegdheid te verlenen aan een gerecht of 
de gerechten van die lidstaat, of 

c) de partijen in het geding de bevoegdheid van het aange
zochte gerecht uitdrukkelijk hebben aanvaard. 

Artikel 8 

Ambtshalve beëindigen van de procedure in geval van 
rechtskeuze 

Een gerecht dat ambtshalve de procedure heeft ingeleid op 
grond van artikel 4 of artikel 10, beëindigt de procedure indien 
de partijen zijn overeengekomen de erfopvolging buitengerech
telijk te schikken in de lidstaat waarvan het recht door de erf
later overeenkomstig artikel 22 is gekozen. 

Artikel 9 

Bevoegdheid gebaseerd op verschijning 

1. Wanneer gedurende de procedure voor een gerecht van 
een lidstaat, dat overeenkomstig artikel 7 bevoegdheid uitoefent, 
blijkt dat niet alle partijen in het geding partij zijn bij de fo
rumkeuzeovereenkomst, blijft het gerecht bevoegd indien de 
partijen die geen partij bij deze overeenkomst zijn, verschijnen 
zonder de bevoegdheid van het gerecht te betwisten. 

2. Indien de bevoegdheid van het in lid 1 bedoelde gerecht 
wordt betwist door een partij in de procedure, die geen partij bij 
de overeenkomst is, verklaart het gerecht zich onbevoegd. 

In dat geval zijn de gerechten bevoegd om uitspraak over de 
erfopvolging te doen, die overeenkomstig artikel 4 of artikel 10 
bevoegd zijn. 

Artikel 10 

Subsidiaire bevoegdheid 

1. Indien de erflater op het tijdstip van overlijden zijn ge
wone verblijfplaats niet in een lidstaat had, zijn de gerechten 
van een lidstaat waar zich goederen van de nalatenschap bevin
den toch bevoegd om uitspraak te doen over de erfopvolging in 
haar geheel voor zover: 

a) de erflater op het tijdstip van overlijden de nationaliteit van 
die lidstaat had; of, als dat niet het geval is,
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b) de erflater zijn vorige gewone verblijfplaats in deze lidstaat 
had, mits er op het tijdstip waarop de zaak aanhangig wordt 
gemaakt een termijn van niet meer dan vijf jaar is verstreken 
sedert deze gewone verblijfplaats is gewijzigd. 

2. Indien geen enkel gerecht in een lidstaat op grond van lid 
1 bevoegd is, zijn de gerechten van de lidstaat waar zich goe
deren van de nalatenschap bevinden ter zake van die goederen 
toch bevoegd. 

Artikel 11 

Forum necessitatis 

Indien geen enkel gerecht van een lidstaat op grond van andere 
bepalingen van deze verordening bevoegd is, kunnen de gerech
ten van een lidstaat bij wijze van uitzondering uitspraak doen 
over de erfopvolging indien in een derde staat waarmee de zaak 
nauw verbonden is, redelijkerwijs geen procedure aanhangig kan 
worden gemaakt of gevoerd, of een procedure daar onmogelijk 
blijkt. 

De zaak moet voldoende nauw verbonden zijn met de lidstaat 
waar de zaak aanhangig wordt gemaakt. 

Artikel 12 

Beperking van de procedure 

1. Indien de nalatenschap goederen omvat, die zich in een 
derde land bevinden, kan het gerecht dat is aangezocht om te 
oordelen over de erfopvolging, op verzoek van een van de 
partijen beslissen geen uitspraak te doen over een of meer 
van deze goederen indien kan worden verwacht dat zijn beslis
sing ten aanzien van deze goederen in dat derde land niet zal 
worden erkend en, in voorkomend geval, niet uitvoerbaar zal 
worden verklaard. 

2. Lid 1 laat onverlet de rechten van de partijen om het 
toepassingsgebied van de procedure te beperken volgens het 
recht van de lidstaat van het aangezochte gerecht. 

Artikel 13 

Aanvaarding of verwerping van de nalatenschap, een legaat 
of een wettelijk erfdeel 

Naast het gerecht dat overeenkomstig deze verordening bevoegd 
is om uitspraak over de erfopvolging te doen, zijn de gerechten 
in de lidstaat van de gewone verblijfplaats van eenieder die 
krachtens het op de erfopvolging toepasselijke recht voor een 
gerecht een verklaring kan afleggen betreffende de aanvaarding 
of verwerping van een nalatenschap, een legaat of een wettelijk 
erfdeel, of een verklaring mag afleggen die als doel heeft zijn 
aansprakelijkheid te beperken ten aanzien van de schulden van 
de nalatenschap, bevoegd om dergelijke verklaringen in ont
vangst te nemen, indien deze verklaringen volgens het recht 
van die lidstaat in rechte mogen worden afgelegd. 

Artikel 14 

Aanhangigmaking van een zaak bij een gerecht 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt een zaak geacht bij 
een gerecht aanhangig te zijn gemaakt: 

a) op het tijdstip waarop het stuk dat de procedure inleidt of 
een gelijkwaardig stuk bij het gerecht wordt ingediend, mits 
de verzoeker vervolgens niet heeft nagelaten te doen wat hij 
met het oog op de betekening of de kennisgeving van het 
stuk aan de verweerder moest doen, of 

b) indien het stuk betekend of medegedeeld moet worden voor
dat het bij het gerecht wordt ingediend, op het tijdstip 
waarop de autoriteit die verantwoordelijk is voor de beteke
ning of de kennisgeving het stuk ontvangt, mits de verzoeker 
vervolgens niet heeft nagelaten te doen wat hij met het oog 
op de indiening van het stuk bij het gerecht moest doen, of 

c) in gevallen waarin de procedure ambtshalve door het gerecht 
wordt ingeleid, op het tijdstip waarop de beslissing om de 
procedure in te leiden door het gerecht wordt genomen, of, 
ingeval een dergelijke beslissing niet vereist is, op het tijdstip 
waarop de zaak ter griffie wordt ingeleid. 

Artikel 15 

Toetsing van de bevoegdheid 

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

Artikel 16 

Toetsing van de ontvankelijkheid 

1. Indien een verweerder die zijn gewone verblijfplaats in een 
andere staat heeft dan de lidstaat waar de zaak aanhangig is 
gemaakt, niet verschijnt, houdt het bevoegde gerecht de pro
cedure aan zolang niet vaststaat dat de verweerder op tijd ken
nis heeft kunnen nemen van het stuk dat het geding inleidt of 
een gelijkwaardig stuk om zijn verweer te kunnen voeren, of dat 
daartoe al het nodige is gedaan. 

2. In plaats van lid 1 van dit artikel is artikel 19 van Ver
ordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de 
Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de ken
nisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken in burgerlijke of in handelszaken („de betekening en de 
kennisgeving van stukken”) ( 1 ) van toepassing, indien het stuk 
dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk van een lidstaat 
naar een andere lidstaat diende te worden verzonden in over
eenstemming met die verordening.

NL 27.7.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 201/119 

( 1 ) PB L 324 van 10.12.2007, blz. 79.



3. Indien Verordening (EG) nr. 1393/2007 niet van toepas
sing is, is 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 stuk
ken in burgerlijke en handelszaken van toepassing, indien het 
stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk naar het 
buitenland diende te worden verzonden in overeenstemming 
met dat verdrag. 

Artikel 17 

Aanhangigheid 

1. Wanneer voor gerechten van verschillende lidstaten tussen 
dezelfde partijen vorderingen aanhangig zijn, die hetzelfde on
derwerp betreffen, houdt het gerecht waarbij de zaak later is 
aangebracht, zijn uitspraak ambtshalve aan totdat de bevoegd
heid van het gerecht waarbij de zaak het eerst aanhangig is 
gemaakt, vaststaat. 

2. Wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak 
het eerst is aangebracht, vaststaat, verklaart elk gerecht waarbij 
de zaak later is aangebracht, zich onbevoegd. 

Artikel 18 

Samenhang 

1. Wanneer samenhangende vorderingen aanhangig zijn 
voor gerechten van verschillende lidstaten, kan elk gerecht an
ders dan het eerst aangezochte gerecht, zijn uitspraak aanhou
den. 

2. Indien deze vorderingen in eerste aanleg aanhangig zijn, 
kan elk gerecht anders dan het eerst aangezochte gerecht op 
verzoek van een van de partijen, zich niet-ontvankelijk verkla
ren, indien het eerste aangezochte gerecht bevoegd is van de 
betreffende vorderingen kennis te nemen en zijn recht de voe
ging van beide vorderingen toestaat. 

3. Voor de toepassing van dit artikel, worden vorderingen als 
samenhangend beschouwd als zij zo nauw verbonden zijn dat 
een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling en 
beslechting om te vermijden dat bij afzonderlijke berechting 
onverenigbare beslissingen zouden kunnen worden gegeven. 

Artikel 19 

Voorlopige of bewarende maatregelen 

In de wetgeving van een lidstaat vastgestelde voorlopige of 
bewarende maatregelen kunnen bij de gerechten van die staat 
worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere 
lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is om van het 
bodemgeschil kennis te nemen. 

HOOFDSTUK III 

TOEPASSELIJK RECHT 

Artikel 20 

Universele toepassing 

Elk recht dat bij deze verordening is aangewezen, wordt toege
past, ongeacht of dit het recht van een lidstaat is of niet. 

Artikel 21 

Algemene regel 

1. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, is op de 
erfopvolging in haar geheel het recht van de staat van toepas
sing, waar de erflater op het tijdstip van overlijden zijn gewone 
verblijfplaats had. 

2. Als, bij wijze van uitzondering, uit alle omstandigheden 
van het geval blijkt dat de erflater op het tijdstip van overlijden 
een kennelijk nauwere band had met een andere staat dan de 
staat van welke het recht op grond van lid 1 van toepassing zou 
zijn, is het recht van die andere staat op de erfopvolging van 
toepassing. 

Artikel 22 

Rechtskeuze 

1. Een persoon kan als het recht dat zijn erfopvolging in het 
geheel beheerst, het recht van de staat kiezen, waarvan hij op 
het tijdstip van de rechtskeuze of op het tijdstip van overlijden 
de nationaliteit bezit. 

Een persoon die meer dan een nationaliteit bezit, kan het recht 
kiezen van een van de staten waarvan hij op het tijdstip van de 
rechtskeuze de nationaliteit bezit. 

2. De rechtskeuze wordt uitdrukkelijk gedaan in een verkla
ring in de vorm van een uiterste wilsbeschikking of blijkt dui
delijk uit de bewoordingen van die beschikking. 

3. De materiële geldigheid van de handeling waarbij de 
rechtskeuze wordt gemaakt, wordt bepaald door het gekozen 
recht. 

4. Elke wijziging of herroeping van de rechtskeuze moet vol
doen aan de vormvoorschriften voor de wijziging of de intrek
king van een uiterste wilsbeschikking. 

Artikel 23 

Toepassingsgebied van het toepasselijke recht 

1. Het krachtens artikel 21 of artikel 22 aangewezen recht 
beheerst de vererving van de gehele nalatenschap.
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2. Dit recht regelt in het bijzonder: 

a) de gronden voor, het tijdstip en de plaats van het openvallen 
van de nalatenschap; 

b) de aanwijzing van de rechthebbenden, de bepaling van hun 
onderscheiden erfdelen en van de verplichtingen die hun 
door de erflater opgelegd kunnen zijn, alsook de bepaling 
van andere rechten op de nalatenschap, daaronder begrepen 
de erfrechten van de langstlevende echtgenoot of partner; 

c) de bekwaamheid om te erven; 

d) de onterving en de uitsluiting wegens onwaardigheid; 

e) de overgang op en de overdracht aan de erfgenamen en, naar 
gelang van het geval, de legatarissen van de goederen, rech
ten en verplichtingen die de nalatenschap vormen, met in
begrip van de voorwaarden en de gevolgen van de aanvaar
ding of verwerping van de nalatenschap of van een legaat; 

f) de bevoegdheden van de erfgenamen, van de executeurs-tes
tamentair en van andere beheerders van de nalatenschap, in 
het bijzonder wat betreft de verkoop van eigendom en het 
voldoen van schuldeisers, onverminderd de bevoegdheden 
bedoeld in artikel 29, lid 2 en lid 3; 

g) de aansprakelijkheid voor de schulden van de nalatenschap; 

h) het beschikbare deel van de nalatenschap, de wettelijke erf
delen en andere beperkingen van de bevoegdheid om bij 
uiterste wil te beschikken, alsmede de mogelijke vorderingen 
van personen die de erflater na stonden op de nalatenschap 
of op de erfgenamen; 

i) de verplichting tot inbreng en inkorting van schenkingen, 
voorschotten of legaten bij het vaststellen van de erfdelen 
van de verschillende rechthebbenden, en 

j) de verdeling van de nalatenschap. 

Artikel 24 

Uiterste wilsbeschikkingen, niet zijnde erfovereenkomsten 

1. De toelaatbaarheid en de materiële geldigheid van een 
uiterste wilsbeschikking, niet zijnde een erfovereenkomst, wordt 
beheerst door het recht dat op grond van deze verordening op 
de erfopvolging van toepassing zou zijn geweest, indien de erf
later zou zijn overleden op de dag waarop de wilsbeschikking is 
gemaakt. 

2. Niettegenstaande lid 1 kan een persoon ervoor kiezen dat 
zijn uiterste wilsbeschikking, ten aanzien van de toelaatbaarheid 

en de materiële geldigheid, wordt beheerst door het recht dat hij 
op grond van artikel 22 en onder de daarin bepaalde voor
waarden had kunnen kiezen. 

3. Lid 1 is in voorkomend geval van toepassing op de wij
ziging of herroeping van een uiterste wilsbeschikking, niet 
zijnde een erfovereenkomst. In geval van een rechtskeuze over
eenkomstig lid 2 wordt de wijziging of herroeping beheerst 
door het gekozen recht. 

Artikel 25 

Erfovereenkomsten 

1. Wanneer een erfovereenkomst betrekking heeft op de erf
opvolging van één persoon, worden de toelaatbaarheid, de ma
teriële geldigheid, en de rechtsgevolgen tussen de partijen, daar
onder begrepen de voorwaarden voor ontbinding, bepaald door 
het recht dat ingevolge deze verordening van toepassing zou 
zijn geweest op de erfopvolging van deze persoon, mocht hij 
zijn overleden op de dag waarop de overeenkomst is gesloten. 

2. Een erfovereenkomst met betrekking tot de erfopvolging 
van meerdere personen is slechts toelaatbaar indien zij toelaat
baar is onder alle rechtsstelsels die krachtens deze verordening 
op de erfopvolging van al deze personen van toepassing zouden 
zijn geweest, mochten zij zijn overleden op de dag waarop de 
overeenkomst is gesloten. 

De materiële geldigheid en de rechtsgevolgen tussen partijen, 
met inbegrip van de voorwaarden voor ontbinding, van een 
erfovereenkomst die ingevolge de eerste alinea toelaatbaar is, 
worden bepaald door het recht, van die rechtstelsels als bedoeld 
in de eerste alinea, waarmee zij het nauwst verbonden is. 

3. Niettegenstaande de leden 1 en 2 kunnen de partijen er
voor kiezen dat hun erfovereenkomst, wat betreft de toelaat
baarheid, de materiële geldigheid, en de rechtsgevolgen tussen 
de partijen, met inbegrip van voorwaarden voor ontbinding, 
wordt beheerst door het recht dat de persoon of een van de 
personen van wie de erfopvolging in het geding is op grond van 
artikel 22 en onder de daarin bepaalde voorwaarden had kun
nen kiezen. 

Artikel 26 

Materiële geldigheid van uiterste wilsbeschikkingen 

1. Voor de toepassing van de artikelen 24 en 25 wordt de 
materiële geldigheid bepaald door het volgende: 

a) de handelingsbekwaamheid met betrekking tot de uiterste 
wilsbeschikking;
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b) de specifieke beletselen om bij uiterste wil ten gunste van 
bepaalde personen te beschikken, of om goederen uit de 
nalatenschap te ontvangen van degene die bij uiterste wil 
beschikt; 

c) de toelaatbaarheid om middels een vertegenwoordiger bij 
uiterste wil te beschikken; 

d) de uitleg van de uiterste wilsbeschikking; 

e) bedrog, dwang, dwaling en andere omstandigheden met be
trekking tot het ontbreken van of op gebrekkige wijze tot 
stand komen van de wil en wens van de erflater. 

2. Indien een persoon volgens het krachtens artikel 24 of 
artikel 25 toepasselijke recht bevoegd is om bij uiterste wil te 
beschikken, is een wijziging van dat recht niet van invloed op 
zijn bevoegdheid om die uiterste wil te wijzigen of te herroepen. 

Artikel 27 

Formele geldigheid van schriftelijke uiterste 
wilsbeschikkingen 

1. Een schriftelijke uiterste wilsbeschikking is naar vorm gel
dig, indien zij voldoet aan het recht: 

a) van de staat waar bij uiterste wil is beschikt of de erfover
eenkomst is gesloten, of 

b) van de staat waarvan de erflater of ten minste een van de 
personen wiens erfopvolging het voorwerp uitmaakt van een 
erfovereenkomst de nationaliteit bezat, hetzij op het tijdstip 
waarop bij uiterste wil is beschikt of de overeenkomst is 
gesloten, hetzij op het tijdstip van overlijden, of 

c) van de staat waar de erflater of ten minste een van de 
personen wier erfopvolging het voorwerp uitmaakt van een 
erfovereenkomst zijn woonplaats had, hetzij op het tijdstip 
waarop bij uiterste wil is beschikt of de overeenkomst is 
gesloten, hetzij op het tijdstip van overlijden, of 

d) van de staat waar de erflater of ten minste een van de 
personen wier erfopvolging het voorwerp uitmaakt van een 
erfovereenkomst zijn gewone verblijfplaats had, hetzij op het 
tijdstip waarop bij uiterste wil is beschikt of de overeen
komst is gesloten, hetzij op het tijdstip van overlijden, of 

e) in het geval van onroerende goederen, van de staat waar 
deze gelegen zijn. 

Of de erflater of één van de personen wier erfopvolging het 
voorwerp uitmaakt van de erfovereenkomst, hun woonplaats in 
een bepaalde staat hebben, wordt bepaald door het recht van 
die staat. 

2. Lid 1 is tevens van toepassing op uiterste wilsbeschikkin
gen waarbij een eerdere wilsbeschikking wordt gewijzigd of her
roepen. De wijziging of herroeping is eveneens formeel geldig, 
indien zij voldoet aan het recht van een van de staten waar de 
gewijzigde of herroepen uiterste wilsbeschikking op grond van 
lid 1 geldig was. 

3. Voor de toepassing van dit artikel worden wettelijke be
palingen waarbij de toegestane vormen van uiterste wilsbeschik
king worden beperkt naar leeftijd, nationaliteit of andere per
soonlijke omstandigheden van de erflater of van de personen 
wiens erfopvolging het voorwerp uitmaakt van een erfovereen
komst, als vormvoorschriften beschouwd. Hetzelfde geldt voor 
de voorwaarden waaraan getuigen met het oog op de geldigheid 
van een uiterste wilsbeschikking moeten voldoen. 

Artikel 28 

Formele geldigheid van de verklaring van aanvaarding of 
verwerping 

Een verklaring houdende aanvaarding of verwerping van de 
nalatenschap, van een legaat, of van een wettelijk erfdeel, of 
een verklaring tot beperking van de eigen aansprakelijkheid, is 
naar vorm geldig indien zij voldoet aan de voorschriften van: 

a) het overeenkomstig artikel 21 of artikel 22 op de erfopvol
ging toepasselijke recht, of 

b) het recht van de staat waar degene die de verklaring aflegt 
zijn gewone verblijfplaats heeft. 

Artikel 29 

Bijzondere regels voor de benoeming van een beheerder 
van de nalatenschap en diens bevoegdheden in bepaalde 

situaties 

1. Wanneer de benoeming van een beheerder volgens het 
recht van de lidstaat waarvan de gerechten krachtens deze ver
ordening voor de erfopvolging bevoegd zijn, verplicht is of op 
verzoek verplicht is, en het op de erfopvolging toepasselijke 
recht het recht van een andere staat is, kunnen de gerechten 
van die lidstaat, wanneer een zaak daar wordt aangebracht, een 
of meer beheerders volgens hun eigen recht benoemen met 
inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden.

NL L 201/122 Publicatieblad van de Europese Unie 27.7.2012



De overeenkomstig dit lid benoemde beheerders zijn degenen 
die volgens het op de erfopvolging toepasselijke recht bevoegd 
zouden zijn om het testament uit te voeren en/of de nalaten
schap te beheren. Wanneer dat recht niet toestaat dat de nala
tenschap wordt beheerd door iemand die geen rechthebbende is, 
kunnen de gerechten van de lidstaat waar een beheerder moet 
worden benoemd een derde-beheerder overeenkomstig hun ei
gen wetgeving benoemen, indien die wetgeving zulks verlangt 
en er sprake is van een ernstig belangenconflict tussen de recht
hebbenden of tussen de rechthebbenden en de schuldeisers of 
personen die borg stonden voor de schulden van de erflater, van 
onenigheid tussen de rechthebbenden over het beheer van de 
nalatenschap of van een nalatenschap waarvan het beheer com
plex is wegens de aard van de goederen. 

De overeenkomstig dit lid benoemde beheerders zijn de enigen 
die gerechtigd zijn de in de leden 2 en 3 bedoelde bevoegdhe
den uit te oefenen. 

2. De overeenkomstig lid 1 benoemde beheerders oefenen de 
bevoegdheden uit die krachtens het op de erfopvolging toepas
selijke recht voor het beheer van de nalatenschap mogen wor
den uitgeoefend. Het aangezochte gerecht kan in zijn beslissing 
specifieke voorwaarden stellen aan de uitoefening van die be
voegdheden overeenkomstig het op de erfopvolging toepasse
lijke recht. 

Wanneer het op de erfopvolging toepasselijke recht niet in vol
doende beheersbevoegdheden voorziet voor de bescherming van 
de goederen van de nalatenschap of van de rechten van de 
schuldeisers of andere personen die borg stonden voor de schul
den van de erflater, kan het aangezochte gerecht beslissen dat de 
beheerders op residuaire basis de bevoegdheden uitoefenen 
waarin het nationale recht te dien einde voorziet en kan het 
in zijn beslissing specifieke voorwaarden stellen aan uitoefening 
van die bevoegdheden overeenkomstig dat recht. 

Bij de uitoefening van dergelijke restbevoegdheden dienen de 
beheerders echter het op de erfopvolging toepasselijke recht in 
acht te nemen voor wat betreft de overdracht van de eigendom 
van goederen, de aansprakelijkheid voor de schulden van de 
nalatenschap, de rechten van de rechthebbenden, waaronder, 
indien van toepassing, het recht om de erfenis te aanvaarden 
of verwerpen, en, indien van toepassing, de bevoegdheden van 
de executeur-testamentair. 

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kan het gerecht dat 
overeenkomstig lid 1 een of meer beheerders benoemt, bij wijze 
van uitzondering, indien het op de erfopvolging toepasselijke 
recht het recht van een derde staat is, beslissen dat de beheer
ders over alle beheersbevoegdheden beschikken waarin het recht 
van de lidstaat waar zij benoemd worden voorziet. 

Bij de uitoefening van dergelijke restbevoegdheden dienen de 
beheerders met name de aanwijzing van de rechthebbenden 
en hun rechten op de nalatenschap, waaronder hun rechten 

op een wettelijk erfdeel of vorderingen op de nalatenschap of de 
erfgenamen krachtens het op de erfopvolging toepasselijke 
recht, in acht te nemen. 

Artikel 30 

Bijzondere regels die beperkingen opleggen met betrekking 
tot, of van invloed zijn op de erfopvolging voor wat 

betreft bepaalde bestanddelen van de nalatenschap 

Indien het recht van de staat waar bepaalde onroerende goede
ren, ondernemingen of andere bijzondere categorieën goederen 
zich bevinden, bijzondere regels bevat waarbij uit economische, 
familiale of sociale overwegingen beperkingen worden opgelegd 
die de erfopvolging van die bestanddelen van de nalatenschap 
betreffen of raken, zijn die bijzondere regels op de erfopvolging 
van toepassing voor zover zij volgens het recht van die staat, 
ongeacht het op de erfopvolging toepasselijke recht, van toepas
sing zijn. 

Artikel 31 

Aanpassing van zakelijke rechten 

Indien een persoon zich op een zakelijk recht beroept, waartoe 
hij onder het op de erfopvolging toepasselijke recht gerechtigd 
is, en het recht van de lidstaat waar het recht wordt ingeroepen, 
het betreffende zakelijk recht niet kent, wordt dit zakelijk recht, 
indien noodzakelijk en voor zover mogelijk, in overeenstem
ming gebracht met het meest gelijkwaardige zakelijk recht in 
die lidstaat, waarbij rekening wordt gehouden met de door dat 
specifieke zakelijk recht nagestreefde doelstellingen en belangen 
en de daaraan verbonden rechtsgevolgen. 

Artikel 32 

Commoriënten 

Wanneer twee of meer personen wier erfopvolging door ver
schillende rechtsstelsels wordt beheerst, overlijden onder om
standigheden waarin onzeker is in welke volgorde zij zijn over
leden, en deze situatie in die rechtsstelsels op uiteenlopende 
wijze is geregeld of in het geheel niet is geregeld, kan geen 
van de overledenen rechten op de nalatenschap van de andere 
of de anderen laten gelden. 

Artikel 33 

Onbeheerde nalatenschap 

Voor zover er volgens het op grond van deze verordening op 
de erfopvolging toepasselijke recht geen erfgenaam of legataris 
is voor enige goederen uit de nalatenschap uit hoofde van een 
uiterste wilsbeschikking, noch een natuurlijke persoon uit 
hoofde van de wet erfgenaam is, belet de toepassing van het 
aldus aangewezen recht niet dat een lidstaat, of een daartoe 
door die lidstaat aangewezen entiteit, zich op grond van zijn 
nationale recht de goederen van de nalatenschap die zich op 
zijn grondgebied bevinden toe-eigent, op voorwaarde dat de 
schuldeisers van de nalatenschap gerechtigd zijn om hun vor
deringen op de goederen van de nalatenschap te verhalen.
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Artikel 34 

Terugverwijzing 

1. In de gevallen waarin deze verordening de toepassing van 
het recht van een derde staat voorschrijft, wordt hieronder ver
staan de in die staat geldende rechtsregels, daaronder begrepen 
de regels van het internationaal privaatrecht die voorzien in 
terugverwijzing naar: 

a) het recht van een lidstaat, of 

b) het recht van een andere derde staat die zijn eigen recht zou 
toepassen. 

2. Terugverwijzing is uitgesloten in de gevallen bedoeld in 
artikel 21, lid 2, artikel 22, artikel 27, artikel 28, onder b), en 
artikel 30. 

Artikel 35 

Openbare orde (ordre public) 

De toepassing van een bepaling van ongeacht welk bij deze 
verordening aangewezen recht kan slechts terzijde worden ge
steld indien zulks kennelijk onverenigbaar is met de openbare 
orde (ordre public) van het land van het forum. 

Artikel 36 

Staten met meer dan één rechtsstelsel — territoriale 
wetsconflicten 

1. Indien het bij deze verordening aangewezen recht het 
recht is van een staat met meerdere territoriale eenheden, die 
elk hun eigen rechtsregels met betrekking tot de erfopvolging 
hebben, bepalen de interne collisieregels van die lidstaat van 
welke territoriale eenheid de rechtsregels van toepassing zijn. 

2. Bij gebreke van zulke interne collisieregels: 

a) wordt een verwijzing naar het recht van de in lid 1 bedoelde 
staat, voor het bepalen van het toepasselijke recht volgens de 
bepalingen waarbij naar de gewone verblijfplaats van de erf
later wordt verwezen, uitgelegd als een verwijzing naar het 
recht van de territoriale eenheid waar de erflater op het 
tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had; 

b) wordt een verwijzing naar het recht van de in lid 1 bedoelde 
staat, voor het bepalen van het toepasselijke recht volgens de 
bepalingen waarbij naar de nationaliteit van de erflater wordt 
verwezen, uitgelegd als een verwijzing naar het recht van de 
territoriale eenheid waarmee de erflater het nauwst verbon
den was; 

c) wordt een verwijzing naar het recht van de in lid 1 bedoelde 
staat, voor het bepalen van het toepasselijke recht volgens 
andere bepalingen met andere aanknopingspunten, uitgelegd 
als een verwijzing naar het recht van de territoriale eenheid 
waar het aanknopingspunt zich bevindt. 

3. Niettegenstaande lid 2, wordt een verwijzing naar het 
recht van de in lid 1 bedoelde staat, voor het bepalen van het 
krachtens artikel 27 toepasselijke recht, bij gebreke van interne 
collisieregels in die staat, uitgelegd als een verwijzing naar het 
recht van de territoriale entiteit waarmee de erflater of de per
sonen wier erfopvolging het voorwerp uitmaakt van de erfover
eenkomst het nauwst verbonden waren. 

Artikel 37 

Staten met meer dan één rechtsstelsel — personele 
wetsconflicten 

Ten aanzien van een staat waar met betrekking tot de erfopvol
ging twee of meer rechtsstelsels of regelingen gelden die op 
verschillende categorieën personen van toepassing zijn, wordt 
elke verwijzing naar het recht van die staat uitgelegd als een 
verwijzing naar het rechtsstelsel dat of de regeling die is aange
wezen bij de in die staat geldende regels. Bij gebreke van zulke 
regels wordt het rechtsstelsel of de regeling toegepast waarmee 
de erflater het nauwst verbonden was. 

Artikel 38 

Niet-toepasselijkheid van deze verordening op interne 
wetsconflicten 

Een lidstaat die meerdere territoriale eenheden telt, die elk hun 
eigen rechtsregels met betrekking tot erfopvolging hebben, is 
niet verplicht deze verordening toe te passen op wetsconflicten 
die enkel tussen deze territoriale eenheden rijzen. 

HOOFDSTUK IV 

ERKENNING, UITVOERBAARHEID EN TENUITVOERLEGGING 
VAN BESLISSINGEN 

Artikel 39 

Erkenning 

1. Een in een lidstaat gegeven beslissing wordt in de overige 
lidstaten erkend zonder dat daartoe een procedure vereist is. 

2. Indien de erkenning van een beslissing wordt betwist, kan 
iedere belanghebbende partij die zich ten principale op de er
kenning beroept, van de in de artikelen 45 tot en met 58 
vastgelegde procedures gebruikmaken om de erkenning te 
doen vaststellen.
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3. Wordt voor een gerecht van een lidstaat de erkenning bij 
incidenteel verzoek ingeroepen, dan is dit gerecht bevoegd om 
van dat verzoek kennis te nemen. 

Artikel 40 

Weigeringsgronden 

Een beslissing wordt niet erkend indien: 

a) de erkenning kennelijk strijdig is met de openbare orde van 
de aangezochte lidstaat; 

b) het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk, niet 
tijdig en op zodanige wijze als met het oog op zijn ver
dediging nodig was, aan de verweerder tegen wie verstek 
werd verleend, betekend is, tenzij de verweerder tegen de 
beslissing geen rechtsmiddel heeft aangewend terwijl hij 
daartoe in staat was; 

c) zij onverenigbaar is met een tussen dezelfde partijen in de 
aangezochte lidstaat gegeven beslissing in een geding; 

d) zij onverenigbaar is met een beslissing die vroeger in een 
andere lidstaat of in een derde land tussen dezelfde partijen 
is gegeven in een geding die hetzelfde onderwerp betreft en 
op dezelfde grond berust, mits deze laatste beslissing voldoet 
aan de voorwaarden voor erkenning in de aangezochte lid
staat. 

Artikel 41 

Geen inhoudelijke toetsing 

In geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek van de juist
heid van de in een lidstaat gegeven beslissing. 

Artikel 42 

Aanhouding van de erkenningsprocedure 

Het gerecht van een lidstaat waarbij de erkenning wordt ge
vraagd van een in een andere lidstaat gegeven beslissing, houdt 
de procedure aan indien in de lidstaat van herkomst tegen deze 
beslissing een gewoon rechtsmiddel is ingesteld. 

Artikel 43 

Uitvoerbaarheid 

De beslissingen die in een lidstaat zijn gegeven en in die lidstaat 
uitvoerbaar zijn, zijn tevens uitvoerbaar in andere lidstaten, 

indien zij daar op verzoek van een belanghebbende partij uit
voerbaar zijn verklaard in de andere lidstaten volgens de pro
cedure die is bepaald in de artikelen 45 tot en met 58. 

Artikel 44 

Vaststelling van woonplaats 

Om in het kader van de in de artikelen 45 tot en met 58 
vastgelegde procedure te bepalen of een partij haar woonplaats 
heeft in de lidstaat van tenuitvoerlegging, past het aangezochte 
gerecht het interne recht van die lidstaat toe. 

Artikel 45 

Relatief bevoegd gerecht 

1. Het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid wordt 
gericht tot het gerecht of de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van tenuitvoerlegging, waarvan de naam door deze lidstaat 
overeenkomstig artikel 78 aan de Commissie is medegedeeld. 

2. Het relatief bevoegde gerecht is dat van de woonplaats van 
de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd, of van 
de plaats van tenuitvoerlegging. 

Artikel 46 

Procedure 

1. De procedure voor indiening van het verzoek wordt be
heerst door het recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging. 

2. Van de verzoeker wordt niet verwacht dat hij in de lidstaat 
van tenuitvoerlegging een postadres of procesgemachtigde heeft. 

3. Bij het verzoek worden de volgende documenten gevoegd: 

a) een afschrift van de beslissing aan de hand waarvan de echt
heid kan worden vastgesteld; 

b) de verklaring die door het gerecht of de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van herkomst is afgegeven door middel van 
het formulier dat in overeenstemming met de in artikel 81, 
lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure is vastgesteld, onver
minderd artikel 47.
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Artikel 47 

Niet-overlegging van de verklaring 

1. Wordt de in artikel 46, lid 3, onder b), bedoelde verkla
ring niet overgelegd, dan kan het gerecht of de bevoegde au
toriteit voor de overlegging een termijn bepalen of gelijkwaar
dige documenten aanvaarden, dan wel, indien dat gerecht of die 
autoriteit zich voldoende voorgelicht acht, van de overlegging 
vrijstelling verlenen. 

2. Indien het gerecht of de bevoegde autoriteit dat verlangt, 
wordt van de documenten een vertaling overgelegd. De vertaling 
wordt gemaakt door een persoon die in een van de lidstaten tot 
het maken van vertalingen bevoegd is. 

Artikel 48 

Uitvoerbaarverklaring 

De beslissing wordt uitvoerbaar verklaard zodra de formaliteiten 
van artikel 46 vervuld zijn, zonder toetsing uit hoofde van 
artikel 40. De partij tegen wie tenuitvoerlegging wordt gevraagd, 
wordt in deze stand van de procedure niet gehoord. 

Artikel 49 

Kennisgeving van de beslissing over het verzoek om een 
verklaring van uitvoerbaarheid 

1. De beslissing over het verzoek om een verklaring van 
uitvoerbaarheid wordt onmiddellijk ter kennis van de verzoeker 
gebracht op de wijze als is bepaald in het recht van de lidstaat 
van tenuitvoerlegging. 

2. De verklaring van uitvoerbaarheid wordt betekend aan de 
partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd en gaat 
vergezeld van de beslissing, indien deze nog niet aan haar is 
betekend. 

Artikel 50 

Rechtsmiddelen tegen de beslissing over het verzoek om 
een verklaring van uitvoerbaarheid 

1. Elke partij kan een rechtsmiddel instellen tegen de beslis
sing op het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid. 

2. Het rechtsmiddel wordt ingesteld bij het gerecht waarvan 
de naam door de betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 78 
aan de Commissie is medegedeeld. 

3. Het rechtsmiddel wordt volgens de regels van de pro
cedure op tegenspraak behandeld. 

4. Indien de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt ge
vraagd, niet verschijnt voor het gerecht dat over het door de 
verzoeker ingestelde rechtsmiddel oordeelt, is artikel 16 van 

toepassing, ook wanneer de partij tegen wie de tenuitvoerleg
ging wordt gevraagd geen woonplaats heeft op het grondgebied 
van een lidstaat. 

5. Een rechtsmiddel tegen de verklaring van uitvoerbaarheid 
moet worden ingesteld binnen 30 dagen na de betekening daar
van. Indien de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt ge
vraagd woonplaats heeft in een andere lidstaat dan die waar de 
verklaring van uitvoerbaarheid is gegeven, is de termijn waar
binnen het rechtsmiddel moet worden ingesteld 60 dagen met 
ingang van de dag waarop de beslissing aan de partij in persoon 
of aan haar woonplaats is betekend. Deze termijn mag niet op 
grond van de afstand worden verlengd. 

Artikel 51 

Rechtsmiddel tegen een in hoger beroep gegeven beslissing 

Tegen de op het rechtsmiddel gegeven beslissing kan slechts het 
rechtsmiddel worden aangewend, waarvan de Commissie over
eenkomstig artikel 78 door de betrokken lidstaat in kennis is 
gesteld. 

Artikel 52 

Weigering of intrekking van een verklaring van 
uitvoerbaarheid 

Een verklaring van uitvoerbaarheid wordt door het gerecht dat 
oordeelt over een rechtsmiddel, bedoeld in artikel 50 of arti
kel 51, slechts op een van de in artikel 40 genoemde gronden 
geweigerd of ingetrokken. Het gerecht doet onverwijld uit
spraak. 

Artikel 53 

Aanhouden van de uitspraak 

Het gerecht dat oordeelt over een rechtsmiddel, bedoeld in 
artikel 50 of 51, houdt op verzoek van de partij tegen wie de 
tenuitvoerlegging wordt gevraagd, zijn uitspraak aan indien de 
uitvoerbaarheid van de beslissing is geschorst in de lidstaat van 
herkomst als gevolg van een daartegen aangewend rechtsmiddel. 

Artikel 54 

Voorlopige of bewarende maatregelen 

1. Indien een beslissing erkend moet worden overeenkomstig 
dit hoofdstuk, belet niets dat de verzoeker zich beroept op 
voorlopige of bewarende maatregelen waarin de wetgeving 
van de lidstaat van tenuitvoerlegging voorziet, zonder dat daar
toe een verklaring van uitvoerbaarheid in de zin van artikel 48 
vereist is. 

2. De verklaring van uitvoerbaarheid houdt van rechtswege 
het verlof in bewarende maatregelen te treffen.
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3. Gedurende de termijn voor het instellen van een rechts
middel overeenkomstig artikel 50, lid 5, tegen de verklaring van 
uitvoerbaarheid en totdat daarover uitspraak is gedaan, kunnen 
slechts bewarende maatregelen worden genomen ten aanzien 
van de goederen van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging 
is gevraagd. 

Artikel 55 

Gedeeltelijke uitvoerbaarheid 

1. Indien in de beslissing uitspraak is gedaan over meer dan 
één punt van het verzoek, en de verklaring van uitvoerbaarheid 
niet kan worden verleend voor het geheel, verleent het gerecht 
of de bevoegde autoriteit deze voor een of meer onderdelen 
daarvan. 

2. De verzoeker kan vorderen dat een verklaring van uitvoer
baarheid een gedeelte van de beslissing betreft. 

Artikel 56 

Rechtsbijstand 

De verzoeker die in de lidstaat waar de beslissing is gegeven, in 
aanmerking kwam voor gehele of gedeeltelijke kosteloze rechts
bijstand of vrijstelling van kosten en uitgaven, komt in de ten
uitvoerleggingsprocedure in aanmerking voor de meest gunstige 
bijstand of voor de meest ruime vrijstelling die in het recht van 
de lidstaat van tenuitvoerlegging is vastgesteld. 

Artikel 57 

Geen zekerheid, borg of pand 

Aan de partij die in een lidstaat de erkenning, uitvoerbaarver
klaring of tenuitvoerlegging van een in een andere lidstaat ge
geven beslissing vraagt, kan geen zekerheid, borg of pand, onder 
welke benaming ook, worden gevraagd op grond van het feit 
dat hij een buitenlandse onderdaan is of zijn woon- of verblijf
plaats niet in de lidstaat van tenuitvoerlegging heeft. 

Artikel 58 

Geen belasting, recht of heffing 

Ter zake van de procedure tot verlening van een verklaring van 
uitvoerbaarheid wordt in de lidstaat van tenuitvoerlegging geen 
belasting, recht of heffing, evenredig aan het geldelijke belang 
van de zaak geheven. 

HOOFDSTUK V 

AUTHENTIEKE AKTEN EN GERECHTELIJKE SCHIKKINGEN 

Artikel 59 

Aanvaarding van authentieke akten 

1. Een in een lidstaat verleden authentieke akte heeft in 
een andere lidstaat dezelfde bewijskracht als in de lidstaat van 

herkomst, of althans de daarmee meest vergelijkbare bewijs
kracht, op voorwaarde dat dit niet kennelijk strijdig is met de 
openbare orde van die andere lidstaat. 

Een persoon die van een authentieke akte gebruik wenst te 
maken in een andere lidstaat, kan de autoriteit die de authen
tieke akte in de lidstaat van herkomst heeft opgemaakt, ver
zoeken het in overeenstemming met de in artikel 81, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure vastgestelde formulier in te vul
len, waarin de bewijskracht wordt vermeld die in de lidstaat van 
herkomst aan de authentieke akte wordt verbonden. 

2. De echtheid van de authentieke akte wordt uitsluitend 
voor een gerecht van de lidstaat van herkomst, volgens het 
recht van die lidstaat, aangevochten. Een authentieke akte die 
wordt aangevochten heeft geen bewijskracht in een andere lid
staat zolang het bevoegde gerecht zich niet heeft uitgesproken. 

3. De in de authentieke akte vastgelegde rechtshandelingen 
of rechtsbetrekkingen worden uitsluitend aangevochten voor de 
krachtens deze verordening bevoegde gerechten, op grond van 
het volgens hoofdstuk III toepasselijke recht. Een authentieke 
akte die wordt aangevochten heeft, wat het bestreden punt 
betreft, in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst 
geen bewijskracht zolang het bevoegde gerecht zich niet heeft 
uitgesproken. 

4. Indien de uitkomst van een procedure afhangt van het 
beslechten van een incidenteel verzoek met betrekking tot de 
in een authentieke akte vastgelegde rechtshandelingen of rechts
betrekkingen, is dit gerecht bevoegd om van dat verzoek kennis 
te nemen. 

Artikel 60 

Uitvoerbaarheid van authentieke akten 

1. Een in de lidstaat van herkomst uitvoerbare authentieke 
akte wordt in een andere lidstaat op verzoek van een belang
hebbende partij uitvoerbaar verklaard volgens de procedure die 
is bepaald in de artikelen 45 tot en met 58. 

2. Voor de toepassing van artikel 46, lid 3, onder b), geeft de 
autoriteit die de authentieke akte heeft opgesteld op verzoek van 
een belanghebbende partij een verklaring af door middel van 
het in overeenstemming met de in artikel 81, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgestelde formulier. 

3. De verklaring van uitvoerbaarheid wordt door het gerecht 
dat oordeelt over het rechtsmiddel, bedoeld in artikel 50 of 51, 
slechts geweigerd of ingetrokken indien de tenuitvoerlegging 
van de authentieke akte kennelijk strijdig is met de openbare 
orde van de lidstaat van tenuitvoerlegging.

NL 27.7.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 201/127



Artikel 61 

Uitvoerbaarheid van gerechtelijke schikkingen 

1. Een in de lidstaat van herkomst uitvoerbare gerechtelijke 
schikking wordt in een andere lidstaat op verzoek van een 
belanghebbende partij uitvoerbaar verklaard volgens de pro
cedure die is bepaald in de artikelen 45 tot en met 58. 

2. Voor de toepassing van artikel 46, lid 3, onder b), geeft 
het gerecht die de gerechtelijke schikking heeft goedgekeurd of 
waarvoor deze werd gesloten, op verzoek van een belangheb
bende partij een verklaring af door middel van het in overeen
stemming met de in artikel 81, lid 2, bedoelde raadplegings
procedure vastgestelde formulier. 

3. De verklaring van uitvoerbaarheid wordt door het gerecht 
dat oordeelt over het rechtsmiddel, bedoeld in artikel 50 of 51, 
slechts geweigerd of herroepen indien de tenuitvoerlegging van 
de gerechtelijke schikking kennelijk strijdig is met de openbare 
orde van de lidstaat van tenuitvoerlegging. 

HOOFDSTUK VI 

EUROPESE ERFRECHTVERKLARING 

Artikel 62 

Instelling van een Europese erfrechtverklaring 

1. Bij deze verordening wordt een Europese erfrechtverkla
ring (hierna „erfrechtverklaring”) ingesteld, die wordt afgegeven 
om in een andere lidstaat te worden gebruikt en die de in 
artikel 69 omschreven rechtsgevolgen heeft. 

2. Het gebruik van de erfrechtverklaring is niet verplicht. 

3. De erfrechtverklaring komt niet in de plaats van de docu
menten die in de lidstaten voor soortgelijke doeleinden worden 
gebruikt. Zodra de erfrechtverklaring evenwel, overeenkomstig 
de bepalingen van dit hoofdstuk, is afgegeven om in een andere 
lidstaat te worden gebruikt, heeft zij tevens de in artikel 69 
omschreven rechtsgevolgen in de lidstaat van afgifte. 

Artikel 63 

Doel van de erfrechtverklaring 

1. De erfrechtverklaring is bestemd voor erfgenamen, recht
streeks tot de nalatenschap gerechtigde legatarissen en voor 
executeurs-testamentair of beheerders van de nalatenschap, die 
zich in een andere lidstaat dienen te beroepen op hun hoeda
nigheid of de daaraan verbonden rechten en/of bevoegdheden 
dienen aan te tonen. 

2. De erfrechtverklaring kan met name worden gebruikt om 
het bewijs te leveren van een of meer van het volgende: 

a) de rechtspositie en/of de rechten van alle erfgenamen en, in 
voorkomend geval, alle legatarissen die in de erfrechtverkla
ring worden genoemd, alsmede hun erfdeel of legaat; 

b) de toewijzing van een bepaald goed of bepaalde goederen 
van de nalatenschap aan de erfgenamen of, in voorkomend 
geval, de legatarissen die in de erfrechtverklaring worden 
genoemd; 

c) de bevoegdheden van de in de erfrechtverklaring genoemde 
executeur-testamentair of beheerder van de nalatenschap. 

Artikel 64 

Bevoegdheid voor het afgeven van de erfrechtverklaring 

De erfrechtverklaring wordt afgegeven in de lidstaat van wie de 
gerechten op grond van artikel 4, artikel 7, artikel 10 of arti
kel 11 bevoegd zijn. De autoriteit van afgifte is: 

a) een gerecht in de zin van artikel 3, lid 2, of 

b) een andere autoriteit die krachtens het nationale recht be
voegd is om erfrechtzaken te behandelen. 

Artikel 65 

Aanvraag van een erfrechtverklaring 

1. De erfrechtverklaring wordt afgegeven op verzoek van een 
van de in artikel 63, lid 1, bedoelde personen (hierna „de aan
vrager”). 

2. De aanvraag kan worden ingediend met behulp van het 
formulier dat in overeenstemming met de in artikel 81, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure is vastgesteld. 

3. De aanvraag bevat de volgende informatie, voor zover 
deze de aanvrager bekend is en de autoriteit van afgifte deze 
nodig heeft om de juistheid van de gegevens te kunnen vast
stellen, welke de aanvrager gestaafd wil hebben, en gaat ver
gezeld van alle nodige documenten, hetzij de originele docu
menten, hetzij afschriften aan de hand waarvan de echtheid 
ervan kan worden vastgesteld, onverminderd artikel 66, lid 2: 

a) de gegevens van de erflater: naam (in voorkomend geval 
naam bij geboorte), voornaam of voornamen, geslacht, ge
boorteplaats en -datum, burgerlijke staat, nationaliteit, iden
tificatienummer (indien van toepassing), adres op het tijdstip 
van overlijden, datum en plaats van overlijden; 

b) de gegevens van de aanvrager: naam (in voorkomend geval 
naam bij geboorte), voornaam of voornamen, geslacht, ge
boorteplaats en -datum, burgerlijke staat, nationaliteit, iden
tificatienummer (indien van toepassing), adres, en eventuele 
verwantschap met de erflater;
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c) in voorkomend geval de gegevens van de vertegenwoordiger 
van de aanvrager: naam (in voorkomend geval naam bij 
geboorte), voornaam of voornamen, adres en vertegenwoor
digingsbevoegdheid; 

d) de gegevens van de echtgenoot of partner — en in voor
komend geval de voormalige echtgenoten of partners — 
van de erflater: naam (in voorkomend geval naam bij ge
boorte), voornaam of voornamen, geslacht, geboorteplaats 
en -datum, burgerlijke staat, nationaliteit, identificatienum
mer (indien van toepassing) en adres; 

e) de gegevens van de andere mogelijke rechthebbenden vol
gens de uiterste wilsbeschikking en/of volgens de wet: ach
ternaam en voornaam of voornamen of naam van de or
ganisatie, identificatienummer (indien van toepassing) en 
adres; 

f) het beoogde doel van de erfrechtverklaring overeenkomstig 
artikel 63; 

g) in voorkomend geval de contactgegevens van het gerecht 
dat of de andere bevoegde autoriteit die de erfopvolging als 
zodanig behandelt of heeft behandeld; 

h) de elementen waarop de aanvrager zich beroept om in 
voorkomend geval als rechthebbende aanspraak te maken 
op goederen van de nalatenschap en/of zijn recht te laten 
gelden om het testament van de erflater uit te voeren en/of 
de nalatenschap te beheren; 

i) de vermelding dat de erflater al dan niet een uiterste wils
beschikking heeft; indien noch het origineel, noch een af
schrift is aangehecht, informatie over de plaats waar het 
origineel zich zou kunnen bevinden; 

j) de vermelding dat de erflater een huwelijksovereenkomst/ 
huwelijkse voorwaarden had gesloten, dan wel een overeen
komst betreffende een relatievorm waaraan gevolgen wor
den verbonden welke vergelijkbaar zijn met die van het 
huwelijk; indien noch het origineel, noch een afschrift van 
de overeenkomst is aangehecht, informatie over de plaats 
waar het origineel zich zou kunnen bevinden; 

k) in voorkomend geval de vermelding dat een van de recht
hebbenden een verklaring van aanvaarding of van verwer
ping van de nalatenschap heeft afgelegd; 

l) een verklaring dat, bij beste weten van de aanvrager, de te 
staven elementen niet het voorwerp uitmaken van een ge
schil; 

m) alle overige informatie die de aanvrager met het oog op de 
afgifte van de erfrechtverklaring dienstig acht. 

Artikel 66 

Behandeling van de aanvraag 

1. Na ontvangst van de aanvraag verifieert de autoriteit van 
afgifte de door de aanvrager verstrekte gegevens, verklaringen, 
stukken en andere bewijzen. Zij verricht uit eigen beweging het 
daartoe vereiste en in haar wetgeving voorgeschreven of toe
gestane onderzoek, of verzoekt de aanvrager alle bewijzen over 
te leggen die zij verder nodig acht. 

2. Indien de aanvrager geen afschriften van de documenten 
heeft kunnen overleggen die voldoen aan de voorschriften 
noodzakelijk voor vaststelling van de echtheid ervan, kan de 
autoriteit van afgifte andere bewijsmiddelen aanvaarden. 

3. De autoriteit van afgifte kan, indien en voor zover haar 
recht daarin voorziet, vereisen dat verklaringen onder ede wor
den afgelegd, ofwel op erewoord in plaats van een verklaring 
onder ede. 

4. De autoriteit van afgifte doet al het nodige om de recht
hebbenden op de hoogte te brengen van de aanvraag voor een 
erfrechtverklaring. Met het oog op het vaststellen van de te 
staven elementen hoort zij voor zover nodig iedere betrokkene 
en iedere executeur-testamentair of beheerder en richt zij een 
openbare oproep tot andere mogelijke rechthebbenden om hun 
rechten te doen gelden. 

5. Voor de toepassing van dit artikel verschaft de bevoegde 
autoriteit van een lidstaat de autoriteit van afgifte van een an
dere lidstaat, op haar verzoek, de informatie uit met name het 
kadaster, de registers van de burgerlijke stand en de registers 
waarin documenten en feiten die betrekking hebben op de erf
opvolging of op het huwelijksvermogensstelsel of equivalent 
vermogensstelsel van de erflater zijn opgenomen, mits de be
voegde autoriteit volgens het nationaal recht die informatie aan 
een andere nationale autoriteit zou mogen verschaffen. 

Artikel 67 

Afgifte van de erfrechtverklaring 

1. Zodra de te staven gegevens volgens het op de erfopvol
ging toepasselijke recht of volgens een ander, specifiek toepas
selijk recht vaststaan, wordt de erfrechtverklaring volgens de in 
dit hoofdstuk bepaalde procedure onverwijld afgegeven. De au
toriteit van afgifte gebruikt daarvoor het formulier dat in over
eenstemming met de in artikel 81, lid 2, bedoelde raadplegings
procedure is vastgesteld.
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De autoriteit van afgifte geeft de erfrechtverklaring in het bij
zonder niet af indien: 

a) de te staven gegevens worden betwist, of 

b) de erfrechtverklaring niet in overeenstemming zou zijn met 
een beslissing betreffende de te staven gegevens. 

2. De autoriteit van afgifte doet al het nodige om de recht
hebbenden op de hoogte te brengen van de afgifte van de erf
rechtverklaring. 

Artikel 68 

Inhoud van de erfrechtverklaring 

De erfrechtverklaring bevat de volgende gegevens, voor zover 
deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij wordt afgege
ven: 

a) de naam en het adres van de autoriteit van afgifte; 

b) het referentienummer van het dossier; 

c) de gegevens op grond waarvan de autoriteit van afgifte zich 
bevoegd acht om de erfrechtverklaring af te geven; 

d) de datum van afgifte; 

e) de gegevens van de aanvrager: naam (in voorkomend geval 
naam bij geboorte), voornaam of voornamen, geslacht, ge
boorteplaats en -datum, burgerlijke staat, nationaliteit, iden
tificatienummer (indien van toepassing), adres, en eventuele 
verwantschap met de erflater; 

f) de gegevens van de erflater: naam (in voorkomend geval 
naam bij geboorte), voornaam of voornamen, geslacht, ge
boorteplaats en -datum, burgerlijke staat, nationaliteit, iden
tificatienummer (indien van toepassing), adres op het tijdstip 
van overlijden, datum en plaats van overlijden; 

g) de gegevens van de rechthebbenden: naam (in voorkomend 
geval naam bij geboorte), voornaam of voornamen en iden
tificatienummer (indien van toepassing); 

h) gegevens betreffende de door de erflater gesloten huwelijks
overeenkomst/huwelijkse voorwaarden of, in voorkomend 
geval, de door de erflater gesloten overeenkomst in het 
kader van een relatievorm waaraan volgens het hierop toe
passelijke recht gevolgen worden verbonden welke vergelijk
baar zijn met die van het huwelijk en informatie betreffende 
het huwelijksvermogensstelsel of equivalent vermogensstel
sel; 

i) het op de erfopvolging toepasselijke recht en de gegevens 
op basis waarvan dat recht is vastgesteld; 

j) informatie waaruit kan worden opgemaakt of het gaat om 
erfopvolging krachtens uiterste wilsbeschikking dan wel 

erfopvolging bij versterf, daaronder begrepen informatie be
treffende de gegevens waaruit de rechten en/of bevoegdhe
den van de erfgenamen, legatarissen, executeurs-testamentair 
of beheerders van de nalatenschap blijken; 

k) in voorkomend geval, vermelding voor elke rechthebbende 
van de aard van de aanvaarding of verwerping van de na
latenschap; 

l) het erfdeel dat elke erfgenaam toekomt en, in voorkomend 
geval, de lijst van rechten en/of goederen die elke erfgenaam 
toekomen; 

m) een lijst met de rechten en/of goederen die elke legataris 
toekomen; 

n) de beperkingen die op de rechten van de erfgenaam of 
erfgenamen en in voorkomend geval, van de legataris of 
legatarissen rusten volgens het op de erfopvolging toepas
selijke recht dan wel ingevolge de uiterste wilsbeschikking; 

o) de bevoegdheden van de executeur-testamentair en/of de 
beheerder van de nalatenschap, en de beperkingen die op 
deze bevoegdheden rusten volgens het op de erfopvolging 
toepasselijke recht dan wel ingevolge de uiterste wils
beschikking. 

Artikel 69 

Rechtsgevolgen van de erfrechtverklaring 

1. De erfrechtverklaring heeft rechtsgevolgen in alle lidstaten 
zonder dat daartoe een procedure vereist is. 

2. De erfrechtverklaring wordt geacht datgene nauwkeurig 
aan te tonen dat vaststaat volgens het recht dat van toepassing 
is op de erfopvolging, dan wel volgens enig ander recht van 
toepassing op specifieke gegevens. Degene die in de erfrecht
verklaring als erfgenaam, legataris, executeur-testamentair of be
heerder van de nalatenschap wordt genoemd, wordt geacht de 
in de erfrechtverklaring genoemde hoedanigheid te hebben en/of 
de houder te zijn van de in de erfrechtverklaring vermelde 
rechten of bevoegdheden, zonder andere voorwaarden en/of 
beperkingen met betrekking tot die rechten of bevoegdheden 
dan die welke in de erfrechtverklaring vermeld zijn. 

3. Eenieder die, handelend op grond van de in de erfrecht
verklaring geattesteerde informatie, betalingen verricht of een 
goed overdraagt aan een persoon die in de erfrechtverklaring 
wordt genoemd als bevoegd om betalingen of goederen in ont
vangst te nemen, wordt geacht een transactie te hebben verricht 
met een persoon die bevoegd is betalingen of goederen te ont
vangen, tenzij hij weet, of door grove nalatigheid niet weet, dat 
de inhoud van de erfrechtverklaring niet met de werkelijkheid 
overeenstemt.
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4. Indien degene die in de erfrechtverklaring wordt genoemd 
als bevoegd om over goederen uit de nalatenschap te beschik
ken, deze goederen aan een ander overdraagt, dan wordt laatst
genoemde, handelend op grond van de in de verklaring geattes
teerde informatie, geacht een rechtshandeling te hebben verricht 
met een persoon die bevoegd is om over de betrokken goederen 
te beschikken, tenzij hij weet, of door grove nalatigheid niet 
weet, dat de inhoud van de erfrechtverklaring niet met de wer
kelijkheid overeenstemt. 

5. Onverminderd artikel 1, lid 2, onder k) en l), is de erf
rechtverklaring een geldig document voor de inschrijving van 
goederen uit de nalatenschap in het desbetreffende register in 
een lidstaat. 

Artikel 70 

Gewaarmerkte afschriften van de erfrechtverklaring 

1. De autoriteit van afgifte bewaart het origineel van de erf
rechtverklaring en verstrekt een of meer gewaarmerkte afschrif
ten aan de aanvrager en aan eenieder die een rechtmatig belang 
aantoont. 

2. De autoriteit van afgifte houdt, voor de toepassing van 
artikel 71, lid 3, en artikel 73, lid 2, een lijst bij van de per
sonen aan wie overeenkomstig lid 1 gewaarmerkte afschriften 
zijn verstrekt. 

3. De verstrekte gewaarmerkte afschriften zijn geldig gedu
rende een beperkte termijn van zes maanden, waarvan de eind
datum op het gewaarmerkte afschrift wordt aangegeven. In uit
zonderlijke gevallen kan de autoriteit van afgifte hiervan afwij
ken en beslissen dat de geldigheidsduur langer is. Na het ver
strijken van deze termijn dient eenieder die in het bezit is van 
een gewaarmerkt afschrift, wil hij de erfrechtverklaring kunnen 
gebruiken voor de in artikel 63 genoemde doeleinden, de ver
lenging van de geldigheid van het gewaarmerkt afschrift te vra
gen of bij de autoriteit van afgifte een nieuw gewaarmerkt af
schrift aan te vragen. 

Artikel 71 

Correctie, wijziging of intrekking van de erfrechtverklaring 

1. Kennelijke verschrijvingen in de erfrechtverklaring worden 
door de autoriteit van afgifte op verzoek van eenieder die een 
rechtmatig belang aantoont, of uit eigen beweging, gecorrigeerd. 

2. Op verzoek van eenieder die een rechtmatig belang aan
toont of, indien mogelijk krachtens het nationale recht, ambts
halve, wijzigt de autoriteit van afgifte de erfrechtverklaring of 
trekt zij deze in indien is aangetoond dat de erfrechtverklaring 
of onderdelen daarvan niet met de werkelijkheid overeenstem
men. 

3. De autoriteit van afgifte stelt eenieder die overeenkomstig 
artikel 70, lid 1, gewaarmerkte afschriften van de erfrechtver
klaring heeft ontvangen, onverwijld in kennis van de correctie, 
wijziging of intrekking. 

Artikel 72 

Rechtsmiddelen 

1. Eenieder die gerechtigd is een erfrechtverklaring aan te 
vragen, kan tegen de besluiten van de autoriteit van afgifte 
overeenkomstig artikel 67 bezwaar aantekenen. 

Eenieder die een rechtmatig belang kan aantonen, kan overeen
komstig de artikelen 71 en 73, lid 1, onder a), tegen de beslui
ten van de autoriteit van afgifte bezwaar aantekenen. 

Het bezwaar moet, overeenkomstig het recht van die staat, bij 
een gerechtelijke autoriteit van de lidstaat van de autoriteit van 
afgifte worden ingesteld. 

2. Indien uit de beslissing op het in lid 1 bedoelde bezwaar 
blijkt dat de erfrechtverklaring niet met de werkelijkheid over
eenstemt, zal de bevoegde autoriteit de verklaring corrigeren, 
wijzigen of intrekken of ervoor zorgen dat de autoriteit van 
afgifte de erfrechtverklaring corrigeert, wijzigt of intrekt. 

Indien uit de beslissing op het in lid 1 bedoelde bezwaar blijkt 
dat de weigering tot afgifte van een erfrechtverklaring on
gegrond was, geeft de bevoegde autoriteit de erfrechtverklaring 
af of zorgt zij ervoor dat de autoriteit van afgifte de zaak 
opnieuw behandelt en een nieuwe beslissing neemt. 

Artikel 73 

Schorsing van de rechtsgevolgen van de erfrechtverklaring 

1. De rechtsgevolgen van de erfrechtverklaring kunnen wor
den geschorst door: 

a) de autoriteit van afgifte, op verzoek van eenieder die een 
rechtmatig belang aantoont, in afwachting van een wijziging 
of intrekking van de erfrechtverklaring overeenkomstig arti
kel 71, of 

b) de gerechtelijke autoriteit, op verzoek van eenieder die inge
volge artikel 72 gerechtigd is bezwaar aan te tekenen tegen 
een besluit van de autoriteit van afgifte, totdat op het be
zwaar is beslist. 

2. De autoriteit van afgifte of, in voorkomend geval, de ge
rechtelijke autoriteit stelt eenieder die overeenkomstig artikel 70, 
lid 1, gewaarmerkte afschriften van de erfrechtverklaring heeft 
ontvangen, onverwijld in kennis van de schorsing van de rechts
gevolgen van de erfrechtverklaring. 

Zolang de rechtsgevolgen van de erfrechtverklaring zijn ge
schorst, kunnen geen gewaarmerkte afschriften van de erfrecht
verklaring worden verstrekt.
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HOOFDSTUK VII 

ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 74 

Legalisatie of soortgelijke formaliteiten 

Geen legalisatie of andere soortgelijke formaliteit mag worden 
verlangd met betrekking tot documenten die in het kader van 
deze verordening in een lidstaat zijn afgegeven. 

Artikel 75 

Verhouding tot bestaande internationale overeenkomsten 

1. Deze verordening laat onverlet de toepassing van inter
nationale verdragen waarbij een of meer lidstaten op het tijdstip 
van de vaststelling van de verordening partij zijn en die betrek
king hebben op kwesties waarop deze verordening van toepas
sing is. 

In het bijzonder blijven de lidstaten die partij zijn bij het Haags 
Verdrag van 5 oktober 1961 inzake de wetsconflicten betref
fende de vorm van testamentaire beschikkingen, met betrekking 
tot de formele geldigheid van testamenten en gemeenschappe
lijke testamenten de bepalingen van dat verdrag toepassen in 
plaats van artikel 27 van deze verordening. 

2. Niettegenstaande lid 1 heeft deze verordening tussen de 
lidstaten voorrang op verdragen die uitsluitend tussen twee of 
meer lidstaten zijn gesloten, voor zover dergelijke verdragen 
betrekking hebben op kwestie die onder het toepassingsgebied 
van deze verordening vallen. 

3. Deze verordening laat onverlet dat de lidstaten die partij 
zijn bij het Verdrag van 19 november 1934 tussen Denemar
ken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden, houdende bepa
lingen van internationaal privaatrecht betreffende erfopvolging, 
testamenten en beheer van de nalatenschap, zoals herzien bij de 
intergouvernementele overeenkomst tussen deze staten van 
1 juni 2012, dat verdrag toepassen, voor zover het voorziet in: 

a) bepalingen inzake de procedurele aspecten van het beheer 
van nalatenschappen, zoals gedefinieerd in het verdrag, en in 
bijstand in dit verband door de autoriteiten van de staten die 
partij zijn bij dit verdrag, en 

b) vereenvoudigde en snellere procedures voor de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake erfopvolging. 

Artikel 76 

Verhouding tot Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de 
Raad 

Deze verordening laat de toepassing van Verordening (EG) 
nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende in
solventieprocedures onverlet ( 1 ). 

Artikel 77 

Informatie die ter beschikking van het publiek wordt 
gesteld 

De lidstaten verstrekken, teneinde de informatie voor het pu
bliek beschikbaar te maken in het kader van het Europees jus
titieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, de Commissie 
een korte samenvatting van de nationale wetgeving en procedu
res betreffende de erfopvolging, met opgave van de autoriteiten 
die bevoegd zijn ter zake van erfopvolging, en de autoriteiten 
die bevoegd zijn om verklaringen van aanvaarding of verwer
ping van de nalatenschap, een legaat of een wettelijk erfdeel te 
ontvangen. 

De lidstaten verstrekken informatiebladen waarin vermeld staat 
welke documenten en/of informatie normaliter vereist is voor 
de registratie van onroerende goederen die op hun grondgebied 
gelegen zijn. 

De informatie wordt door de lidstaten voortdurend geactua
liseerd. 

Artikel 78 

Informatie betreffende contactgegevens en procedures 

1. Uiterlijk 16 januari 2014 doen de lidstaten de Commissie 
mededeling van: 

a) de naam en de contactgegevens van de gerechten of autori
teiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek 
om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig arti
kel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing 
over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2; 

b) de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen 
gegeven in hoger beroep aan te vechten; 

c) de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autori
teiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven, 
en 

d) de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen. 

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van iedere wijziging 
van deze informatie.
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2. De overeenkomstig lid 1 medegedeelde informatie, met 
uitzondering van de adressen en overige contactgegevens van 
de in lid 1, onder a), bedoelde gerechten en autoriteiten, wordt 
door de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakt. 

3. De Commissie maakt alle overeenkomstig lid 1 mede
gedeelde informatie met andere passende middelen openbaar, 
in het bijzonder via het Europees justitieel netwerk in burger
lijke en handelszaken. 

Artikel 79 

Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, 
bedoelde informatie 

1. De Commissie stelt op basis van de kennisgevingen van de 
lidstaten de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde autoriteiten 
en beoefenaren van juridische beroepen op. 

2. De lidstaten stellen de Commissie op de hoogte van alle 
latere wijzigingen van de op die lijst staande informatie. De 
Commissie past de lijst dienovereenkomstig aan. 

3. De Commissie maakt de lijst en alle wijzigingen hiervan 
bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

4. De Commissie maakt alle overeenkomstig de leden 1 en 2 
medegedeelde informatie met andere passende middelen open
baar, in het bijzonder via het Europees justitieel netwerk in 
burgerlijke en handelszaken. 

Artikel 80 

Vaststelling en wijziging van de verklaringen en 
formulieren als bedoeld in de artikelen 46, 59, 60, 61, 65 

en 67 

De uitvoeringshandelingen tot vaststelling en tot wijziging van 
de in de artikelen 46, 59, 60, 61, 65 en 67 bedoelde verkla
ringen en formulieren worden door de Commissie vastgesteld. 
Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkom
stig de in artikel 81, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure. 

Artikel 81 

Comitéprocedure 

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dat 
comité is een comité in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011. 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 4 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

Artikel 82 

Herziening 

Uiterlijk 18 augustus 2025 dient de Commissie bij het Europees 
Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal 
Comité een verslag in over de toepassing van deze verordening, 
met inbegrip van een evaluatie van de praktische problemen die 
rijzen als in verschillende lidstaten in een erfrechtzaak verschil
lende buitengerechtelijke schikkingen worden getroffen, dan wel 
een buitengerechtelijke schikking in één lidstaat tegelijk met een 
gerechtelijke schikking in een andere lidstaat wordt getroffen. 
Het verslag gaat in voorkomend geval vergezeld van wijzigings
voorstellen. 

Artikel 83 

Overgangsbepalingen 

1. Deze verordening is van toepassing op de erfopvolging 
van personen die overlijden op of na 17 augustus 2015. 

2. Wanneer de erflater het op zijn erfopvolging toepasselijke 
recht had gekozen vóór 17 augustus 2015, is deze keuze geldig 
indien zij voldoet aan de in hoofdstuk III opgenomen voor
waarden, of indien zij geldig is volgens de regels van het inter
nationaal privaatrecht die op het tijdstip van de rechtskeuze 
golden in de staat waar de erflater zijn gewone verblijfplaats 
bezat of in een van de staten waarvan hij de nationaliteit had. 

3. Een uiterste wilsbeschikking die is gemaakt vóór 17 augus
tus 2015, is toelaatbaar en materieel en formeel geldig indien zij 
voldoet aan de in hoofdstuk III opgenomen voorwaarden, of 
indien zij toelaatbaar en materieel en formeel geldig is volgens 
de regels van het internationaal privaatrecht die op het tijdstip 
waarop de wilsbeschikking is gemaakt, golden in de staat waar 
de erflater zijn gewone verblijfplaats bezat of in een van de 
staten waarvan hij de nationaliteit had of in de lidstaat van de 
autoriteit die de erfopvolging behandelt. 

4. Indien een uiterste wilsbeschikking is opgesteld 17 augus
tus 2015, in overeenstemming met het recht dat de erflater op 
grond van deze verordening had kunnen kiezen, geldt dat recht 
als het op de erfopvolging toepasselijke recht.
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Artikel 84 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

Zij is van toepassing met ingang van 17 augustus 2015, met uitzondering van de artikelen 77 en 78, die 
van toepassing zijn met ingang van 16 januari 2014, en van de artikelen 79, 80 en 81, die van toepassing 
zijn met ingang van 5 juli 2012. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de 
lidstaten, overeenkomstig de Verdragen. 

Gedaan te Straatsburg, 4 juli 2012. 

Voor het Europees Parlement 
De voorzitter 

M. SCHULZ 

Voor de Raad 
De voorzitter 

A. D. MAVROYIANNIS
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BIJLAGE 1 

FORMULIER I 

VERKLARING 

Betreffende een beslISSING INZAKE erfopvolging 

(Artikel 46, lid 3, onder b), van Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen 

en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede 

betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring 
1
) 

 

1. lidstaat van herkomst 

 

 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

 

2. Gerecht dat of bevoegde autoriteit die de verklaring afgeeft 

 

2.1. Benaming en hoedanigheid van het gerecht of de autoriteit*: ………………………………………….. 
2.2. Adres 
2.2.1. Straat en nummer/postbus*: ………………….…………………………………………………………. 
.……………………………………………………….………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.2.2. Plaats en postcode*: …….……………………………………………………………………………… 
2.3. Telefoon*: ……….………………………………………………………………………………. 
2.4. Fax ……………………………………..………………………………………………………. 
2.5. E-mail: ……………………………..………..……………………………………………………… 
2.6. Overige relevante informatie (te specificeren):.………………………….….………………………. 
……………………………………………………………..…………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

3. Gerecht 
2
 dat de beslissing heeft gegeven (ALLEEN invullen indien afwijkend van de in afdeling 2 

bedoelde autoriteit) 

 

3.1. Benaming en hoedanigheid van het gerecht*: …………………………….………………………………. 

3.2. Adres 

3.2.1. Straat en nummer/postbus*: ………………………………………..………………………...…………. 

……………………………………………………………………………………………………...................... 

3.2.2. Plaats en postcode*:…………………….…………………………......................................................... 

3.3. Telefoon*: …….…………………………………………………………………………………. 

                                                           
1 PB L 201 van 27.7.2012, blz. 107. 

 Verplichte informatie. 

2
 Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 650/2012 omvat het begrip „gerecht” onder 

bepaalde omstandigheden naast gerechtelijke autoriteiten ook andere autoriteiten en juridische 

beroepsbeoefenaren met bevoegdheid in een erfrechtzaak, die rechterlijke functies vervullen of handelen 

krachtens volmacht van, of onder toezicht van, een gerechtelijke autoriteit. De lijst van deze andere autoriteiten 

en juridische beroepsbeoefenaren is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. 



3.4. Fax ………………………………..…………………................................................................. 

3.5. E-mail: ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Beslissing 

 

4.1. Datum (dd/mm/jjjj) van de beslissing*: ………….….…………………………………….……………… 

4.2. Referentienummer van de beslissing*: ……………….…………………………………………………… 

 

4.3. Partijen bij de beslissing 
3
 

 

4.3.1. Partij A 

4.3.1.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: ..………………………………… 

…………………………………………………………………………….……………………………………. 

 

4.3.1.2. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) en 

plaats van registratie en benaming van het register/de registrerende autoriteit: …………………………….. 

 

4.3.1.3. Identificatienummer 
4
 

4.3.1.3.1. Identiteitsnummer: ……………………………………..…………………………………………… 

4.3.1.3.2. Socialezekerheidsnummer: ………………….…….……………………………………………. 

4.3.1.3.3. Registratienummer: ……………………..……………...………………………………………….. 

4.3.1.3.4. Overige (te specificeren): …………………………….………………………………………… 

 

4.3.1.4. Adres 

4.3.1.4.1. Straat en nummer/postbus: ……………………………….…………………………………………. 

………………………………………………………………………..………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.3.1.4.2. Plaats en postcode: ………………………………………….……………………………………… 

4.3.1.4.3. Land 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …………………...……………………………………….. 

 

4.3.1.5. E-mail: …………………………………………………………………….……………………. 

 

4.3.1.6. Rol in de procedure* 

4.3.1.6.1. □ Eiser 

4.3.1.6.2. □ Verweerder 

4.3.1.6.3. □ Anders (te weten): …………………………………….……………………………… 

 

 

4.3.1.7. Hoedanigheid in de erfopvolging (kruis in voorkomend geval meerdere hokjes aan)* 

                                                           
3. Voeg een aanvullend blad bij indien de beslissing meer dan twee partijen betreft. 

4. Vermeld in voorkomend geval het meest relevante nummer. 



4.3.1.7.1. □ Erfgenaam 

4.3.1.7.2. □ Legataris 

4.3.1.7.3. □ Executeur/testamentuitvoerder 

4.3.1.7.4. □ Beheerder 

4.3.1.7.5. □ Anders (te weten): ……………..……………………………………………………….. 

 

4.3.2. Partij B 

4.3.2.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: …………………………………… 

……………………………………………………………..…………………………………………………… 

 

4.3.2.2. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) en 

plaats van registratie en benaming van het register/de registrerende autoriteit: ………………………………. 

 

4.3.2.3. Identificatienummer
4
 

4.3.2.3.1. Identiteitsnummer: ………………………………………………………………………………...... 
4.3.2.3.2. Socialezekerheidsnummer: …………………….…….……………………………………………. 

4.3.2.3.3. Registratienummer: ………………………………..………………………………………………. 

4.3.2.3.4. Overige (te specificeren): ……………………………………..………………………………….. 

 

4.3.2.4. Adres 

4.3.2.4.1. Straat en nummer/postbus: ………………………..………………………………………………... 

………………………………………………………………………..………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.3.2.4.2. Plaats en postcode: ……………………………………………………………………………..…... 

4.3.2.4.3. Land 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …………………..………………………………………. 

 

4.3.2.5. E-mail: …………………………………………………………………………………………… 

 

4.3.2.6. Rol in de procedure* 

4.3.2.6.1. □ Eiser 

4.3.2.6.2. □ Verweerder 

4.3.2.6.3. □ Anders (te weten): ……………..……………………………………………………….. 

 

4.3.2.7. Hoedanigheid in de erfopvolging (kruis in voorkomend geval meerdere hokjes aan)* 

4.3.2.7.1. □ Erfgenaam 

4.3.2.7.2. □ Legataris 

4.3.2.7.3. □ Executeur/testamentuitvoerder 

4.3.2.7.4. □ Beheerder 

4.3.2.7.5. □ Anders (te weten): ……………………………………………………………..……… 

 

4.4. Werd de beslissing bij verstek gegeven?* 

4.4.1. □ Ja (vermeld de datum (dd/mm/jjjj) waarop het stuk dat de procedure heeft ingeleid of een 



gelijkwaardig document aan de betrokkene is betekend): ……………………..……………………… 

4.4.2. □ Nee 

 

4.5. Is de inschrijving in een openbaar register aangevraagd? 

4.5.1. □ Ja 

4.5.2. □ Nee 

 

4.6. Indien in punt 4.5.1. JA is aangekruist; tegen de beslissing kan geen gewoon rechtsmiddel meer worden 

aangewend, waaronder beroep bij de Hoge Raad of het Hof van Cassatie 

4.6.1. □ Ja 

4.6.2. □ Nee 

 

5. Uitvoerbaarheid van de beslissing 

 

5.1. Wordt er om een verklaring verzocht met het oog op de tenuitvoerlegging van de beslissing in een 

andere lidstaat?* 

5.1.1.  Ja 

5.1.2.  Nee 

5.1.3.  Weet niet 

 

5.2. Indien in punt 5.1.1. JA is aangekruist, is de beslissing uitvoerbaar in de lidstaat van herkomst zonder 

dat aan bijkomende voorwaarden moet worden voldaan?* 

5.2.1.  Ja (gelieve de uitvoerbare verplichting(en) te specificeren): ……………………………………….. 

…………………………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………..…………………………………………

……….………………………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….… 

 

5.2.2.  Ja, maar slechts voor een of meer delen van de beslissing (gelieve de uitvoerbare verplichting(en) te 

specificeren): 

………………………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………..…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

5.2.3. De verplichting(en) is (zijn) afdwingbaar tegen de volgende perso(o)n(en): 

5.2.3.1.  Partij A 

5.2.3.2.  Partij B 

5.2.3.3.  Anders (te weten): ………………………………………………………………………. 

 



6. Rente 

 

6.1. Wordt er om terugvordering van rente verzocht?* 

6.1.1. □ Ja 

6.1.2. □ Nee 

 

6.2. Indien in punt 6.1.1. JA is aangekruist* 

 

6.2.1. Rente 

6.2.1.1.  Niet gespecificeerd in de beslissing 

6.2.1.2.  Ja, als volgt gespecificeerd in de beslissing 

6.2.1.2.1. Rente verschuldigd vanaf: ……………………………………. (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 

tot en met: ….……………………………………(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 
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6.2.1.2.2.  Totaalbedrag: ………………………………………………………………………………. 

6.2.1.2.3.  Methode voor de berekening van de rente 

6.2.1.2.3.1. □ Percentage: …..… % 

6.2.1.2.3.2. □ Percentage: …........%, vergeleken met het referentiepercentage (ECB/referentiepercentage van 

de nationale centrale bank:……………) 

van kracht op:…………………...........................(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 

 

6.2.2. Wettelijke rente, te berekenen overeenkomstig (gelieve de toepasselijke wetgeving te preciseren): 

………………………………………..…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………..……………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………. 

6.2.2.1. Rente verschuldigd vanaf: ………………………………………(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 

tot en met: ………………………………………………..(datum (dd/mm/jjjj) of 

gebeurtenis)
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6.2.2.2. Methode voor de berekening van de rente 

6.2.2.2.1.□ Percentage: …...% 

6.2.2.2.2.□ Percentage: …....%, vergeleken met het referentiepercentage (ECB/referentiepercentage van de 

nationale centrale bank: ………………...) 

van kracht op: …………………..............................................(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 

6.2.2.2.2.1. □ Eerste dag van het betreffende semester waarin de schuldenaar laattijdig is 

6.2.2.2.2.2. □ Andere gebeurtenis (te specificeren): ……......................................................................... 

 

6.2.3. Kapitalisatie van rente (te specificeren): ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
5. Voeg het aantal perioden toe indien er sprake is van meerdere perioden. 



……………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

6.2.4. Valuta 

 Euro (EUR)  Lev (BGN) 

 Tsjechische kroon (CZK)  Kuna (HRK) 

 Forint (HUF)  Zloty (PLN) 

 Roemeense leu (RON)  Zweedse kroon (SEK) 

 Andere valuta (te specificeren (ISO-code)): ………………………….. 

 

7. Kosten of uitgaven 

 

7.1. Welke partijen hebben gehele of gedeeltelijke rechtsbijstand ontvangen? 

7.1.1.  Partij A 

7.1.2.  Partij B 

7.1.3.  Andere partij (te specificeren): …………………………………………………………………… 

 

7.2. Welke partijen kwamen in aanmerking voor vrijstelling van kosten of uitgaven? 

7.2.1.  Partij A 

7.2.2.  Partij B 

7.2.3.  Andere partij (te specificeren): …………………………………………………………………… 

7.3. Wordt er om terugvordering van kosten of uitgaven verzocht?* 

7.3.1.  Ja 
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7.3.2.  Nee 

 

7.4. Indien in punt 7.3.1. JA is aangekruist, welke persoon of personen tegen wie tenuitvoerlegging van de 

beslissing wordt gevraagd werd/werden in de kosten of uitgaven veroordeeld?* 

7.4.1.  Partij A 

7.4.2.  Partij B 

7.4.3.  Andere partij (te specificeren): …………………………………………………………………. 

7.4.4.  Indien meerdere personen de kosten of uitgaven moeten dragen, kan het hele bedrag van een van 

hen worden ingevorderd? 

7.4.4.1.  Ja 

7.4.4.2.  Nee 

 

7.5. Indien in punt 7.3.1. JA is aangekruist, zijn de kosten of uitgaven waarvoor terugvordering wordt 

gevraagd, als volgt (indien de kosten of uitgaven van meerdere personen kunnen worden teruggevorderd, 

vermeld dan de uitsplitsing per persoon)* 

7.5.1.  De kosten of uitgaven zijn in de beslissing bepaald op een totaal bedrag (vermeld het 

bedrag):…………………………………………………………………………………………………….. 

7.5.2.  De kosten of uitgaven zijn in de beslissing bepaald op een percentage van de totale kosten (vermeld 

het percentage van het totaal): ………%. 

                                                           
6. Dit punt heeft ook betrekking op situaties waarin de kosten of uitgaven in een afzonderlijke beslissing worden 

toegewezen. 



7.5.3.  Aansprakelijkheid voor de kosten of uitgaven is vastgesteld in de beslissing en de exacte bedragen 

zijn als volgt: 

7.5.3.1.  Gerechtskosten: ………………………………………..…………………………………………… 

7.5.3.2.  Vergoedingen voor advocaten: ……………………………………………………………………. 

7.5.3.3.  Kosten voor de betekening van documenten: ……………………………………………………… 

7.5.3.4.  Overige (te specificeren): ………………………………………………………………………... 

 

7.5.4.  Andere kosten of uitgaven (te specificeren): …………………………………………………….. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

7.6. Indien in punt 7.3.1. JA is aangekruist* 

7.6.1. Rente op kosten of uitgaven 

7.6.1.1. □ Niet gespecificeerd in de beslissing 

7.6.1.2. □ Ja, als volgt gespecificeerd in de beslissing 

7.6.1.2.1. Rente verschuldigd vanaf: ……………………………………. (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 

tot en met: …………………………………….. (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)
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7.6.1.2.2.  Totaalbedrag: ………………………………………………………………………………… 

7.6.1.2.3.  Methode voor de berekening van de rente 

7.6.1.2.3.1. □ Percentage: …...% 

7.6.1.2.3.2. □ Percentage: …....%, vergeleken met het referentiepercentage (ECB/referentiepercentage van 

de nationale centrale bank:………………) 

van kracht op:……………………… (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 

 

 

7.6.2. Wettelijke rente, te berekenen overeenkomstig (gelieve de toepasselijke wetgeving te preciseren): 

………………………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………..……………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………. 

7.6.2.1. Rente verschuldigd vanaf: ........................................................... (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 

tot en met: .............................................................. (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)
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7.6.2.2. Methode voor de berekening van de rente 

7.6.2.2.1. □ Percentage: ….. % 

7.6.2.2.2. □ Percentage: …....%, vergeleken met het referentiepercentage (ECB/referentiepercentage van de 

nationale centrale bank: ………………...) 

van kracht op: …………………………… (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 

 

 

7.6.3. Kapitalisatie van rente (te specificeren): ……………………………..………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………..……………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………. 

 

7.6.4. Valuta 

 Euro (EUR)  Lev (BGN) 



 Tsjechische kroon (CZK)  Kuna (HRK) 

 Forint (HUF)  Zloty (PLN) 

 Roemeense leu (RON)  Zweedse kroon (SEK) 

 Andere valuta (te specificeren (ISO-code)): ………………………….. 

 

Indien aanvullende bladen zijn bijgevoegd, vermeld het totale aantal bladzijden*…………….………. 

Gedaan te*: ………………………………. op*: ……………………………………………. (dd/mm/jjjj) 

Handtekening en/of stempel van het gerecht dat of de bevoegde autoriteit die de verklaring afgeeft*: 

……………………………………………………..…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 



BIJLAGE 2 

FORMULIER II 

VERKLARING 

BETREFFENDE EEN AUTHENTIEKE AKTE INZAKE ERFOPVOLGING 

(Artikel 59, lid 1, en artikel 60, lid 2, van Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 

beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van 

erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring 
1
) 

 

1. lidstaat van herkomst 

 

 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

 

2. Autoriteit die de authentieke akte heeft verleden en de verklaring afgeeft 

 

2.1. Benaming en hoedanigheid van de autoriteit*: …………………………………………………………… 

2.2. Adres 

2.2.1. Straat en nummer/postbus*: ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

2.2.2. Plaats en postcode*: ……………………………………………………………………………………. 

2.3. Telefoon*: ……………………………………………………………………………………….. 

2.4. Fax ……………………………………………………………………………………………... 

2.5. E-mail: ……………………………………………………………………………………………… 

2.6. Overige relevante informatie (te specificeren): ……………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3. Authentieke akte 

 

3.1. Datum (dd/mm/jjjj) waarop de authentieke akte werd verleden*: ………………………………… 

 

3.2. Referentienummer van de authentieke akte: …………………………………………………………. 

 

3.3. Datum (dd/mm/jjjj) waarop de authentieke akte werd 

3.3.1. geregistreerd in het register van de lidstaat van herkomst………………………………………….OF 

3.3.2. neergelegd in het register van de lidstaat van herkomst ……………………………………………. 

(3.3.1 of 3.3.2 ALLEEN invullen indien afwijkend van de in punt 3.1 vermelde datum en indien de datum 

van registratie/neerlegging in het register de rechtsgevolgen van de akte bepaalt) 

3.3.3. Referentienummer in het register: ………………………………………………………………………. 

3.4. Partijen bij de authentieke akte 
2
 

 

3.4.1. Partij A 

3.4.1.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: ……………………………………. 

                                                           
1 PB L 201 van 27.7.2012, blz. 107. 

 Verplichte informatie. 

2. Voeg een aanvullend blad bij indien de authentieke akte meer dan twee partijen betreft. 



…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.4.1.2. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) en 

plaats van registratie en benaming van het register/de registrerende autoriteit: ……………………………… 

 

3.4.1.3. Identificatienummer 
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3.4.1.3.1. Identiteitsnummer: ………………………………………………………………………………….. 

3.4.1.3.2. Socialezekerheidsnummer: ……………………………………………………………………….. 

3.4.1.3.3. Registratienummer: ………………………………………………………………………………….. 

3.4.1.3.4. Overige (te specificeren): ………………………………………………………………………… 

 

3.4.1.4. Adres 

3.4.1.4.1. Straat en nummer/postbus: ……………………..…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

3.4.1.4.2. Plaats en postcode: …………………………………………………………………………………. 

3.4.1.4.3. Land 
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): ……………………………………………………………. 

 

3.4.1.5. Hoedanigheid van partij A (kruis in voorkomend geval meerdere hokjes aan)* 

3.4.1.5.1.  Erfgenaam 

3.4.1.5.2.  Legataris 

3.4.1.5.3.  Executeur/testamentuitvoerder 

3.4.1.5.4.  Beheerder 

3.4.1.5.5.  Erflater 

3.4.1.5.6.  Anders (te weten): …………………………………………………………………… 

 

3.4.2. Partij B 

3.4.2.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.4.2.2. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) en 

plaats van registratie en benaming van het register/de registrerende autoriteit: ……………………………….. 

 

3.4.2.3. Identificatienummer
3 

3.4.2.3.1. Identiteitsnummer: …………………………………………………………………………………. 

3.4.2.3.2. Socialezekerheidsnummer: ………………………………………………………………………. 

3.4.2.3.3. Registratienummer: ……………………………………………………………………………….. 

3.4.2.3.4. Overige (te specificeren): ………………………………………………………………………… 

 

 

3.4.2.4. Adres 

3.4.2.4.1. Straat en nummer/postbus: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3.4.2.4.2. Plaats en postcode: …………………………………………………………………………………. 

3.4.2.4.3. Land 
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): ……………………………………………………………. 

                                                           
3. Vermeld in voorkomend geval het meest relevante nummer. 



 

3.4.2.5. Hoedanigheid van partij B (kruis in voorkomend geval meerdere hokjes aan)* 

3.4.2.5.1.  Erfgenaam 

3.4.2.5.2.  Legataris 

3.4.2.5.3.  Executeur/testamentuitvoerder 

3.4.2.5.4.  Beheerder 

3.4.2.5.5.  Erflater 

3.4.2.5.6.  Anders (te weten): …………………………………………………………………… 

 

 

4. Aanvaarding van de authentieke akte (artikel 59 van Verordening (EU) nr. 650/2012) 

 

4.1. Wordt er om aanvaarding van de authentieke akte verzocht?* 

4.1.1.  Ja 

4.1.2.  Nee 

 

4.2. Authenticiteit van de akte (*indien in punt 4.1.1. JA is aangekruist) 

 

4.2.1.  Volgens het recht van de lidstaat van herkomst heeft de authentieke akte specifieke bewijskracht in 

vergelijking met andere schriftelijke documenten*. 

4.2.1.1. De specifieke bewijskracht betreft de volgende elementen:* 

4.2.1.1.1.  de datum waarop de authentieke akte werd verleden 

4.2.1.1.2.  de plaats waar de authentieke akte werd verleden 

4.2.1.1.3.  de oorsprong van de handtekeningen van de bij de authentieke akte betrokken partijen 

4.2.1.1.4.  de inhoud van de verklaringen van de partijen 

4.2.1.1.5.  de feiten waarvan de autoriteit verklaart dat ze in haar aanwezigheid zijn geverifieerd 

4.2.1.1.6.  de handelingen die de autoriteit verklaart te hebben uitgevoerd 

4.2.1.1.7.  overige (te specificeren): ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4.2.2. Volgens het recht van de lidstaat van herkomst verliest de authentieke akte haar specifieke 

bewijskracht op grond van (kruis aan indien van toepassing): 

4.2.2.1.  een gerechtelijke beslissing gegeven in 

4.2.2.1.1.  een gewone gerechtelijke procedure 

4.2.2.1.2.  een bijzondere gerechtelijke procedure die hiervoor bij wet is ingesteld (vermeld de naam en/of 

de betreffende wetgeving): …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2.2.2.  anders (te weten): ……………………………………………………............................. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2.3.  Voor zover bekend bij de autoriteit is de echtheid van de authentieke akte in de lidstaat van 

herkomst niet betwist*. 

 

4.3. In de authentieke akte vastgelegde rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen (*indien in punt 4.1.1. 

JA is aangekruist) 

 

4.3.1. Voor zover bekend bij de autoriteit*: 

4.3.1.1.  wordt de authentieke akte niet betwist wat betreft de vastgelegde rechtshandelingen en/of 



rechtsbetrekkingen 

4.3.1.2.  wordt de authentieke akte betwist wat betreft de vastgelegde rechtshandelingen en/of 

rechtsbetrekkingen op specifieke punten waarop deze verklaring geen betrekking heeft (te specificeren): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4.3.2.  Overige relevante informatie (te specificeren): ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Overige informatie 

 

5.1. Is de authentieke akte in de lidstaat van herkomst een geldig document voor de inschrijving van een 

recht op onroerende of roerende goederen in de registers van die lidstaat 
4
? 

5.1.1.  Ja (te specificeren): ………………………………………………………………………………. 

…………………………..……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.1.2.  Nee 

 

 

6. Uitvoerbaarheid van de authentieke akte (artikel 60 van Verordening (EU) nr. 650/2012) 

 

6.1. Wordt om tenuitvoerlegging van de authentieke akte verzocht?* 

6.1.1.  Ja 

6.1.2.  Nee 

 

6.2. Indien in punt 6.1.1. JA is aangekruist, is de authentieke akte uitvoerbaar in de lidstaat van herkomst 

zonder dat aan bijkomende voorwaarden moet worden voldaan?* 

6.2.1.  Ja (gelieve de uitvoerbare verplichting(en) te specificeren): …………………................................. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2.2.  Ja, maar slechts voor een of meer delen van de authentieke akte (gelieve de uitvoerbare 

verplichting(en) te specificeren): 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.2.3.  De verplichting(en) is (zijn) afdwingbaar tegen de volgende perso(o)n(en):* 

6.2.3.1.  Partij A 

                                                           
4. De inschrijving van een recht op onroerende of roerende goederen in een register is onderworpen aan het recht 

van de lidstaat waar het register wordt gehouden. 



6.2.3.2.  Partij B 

6.2.3.3.  Anders (te weten): ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Rente 

 

7.1. Wordt er om terugvordering van rente verzocht?* 

7.1.1.  Ja 

7.1.2.  Nee 

 

7.2. Indien in punt 7.1.1. JA is aangekruist* 

7.2.1. Rente 

7.2.1.1.  Niet gespecificeerd in de authentieke akte 

7.2.1.2.  Ja, als volgt gespecificeerd in de authentieke akte 

7.2.1.2.1. Rente verschuldigd vanaf: …………………………………..…(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 

tot en met: ………………………………...(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 
5
 

7.2.1.2.2.  Totaalbedrag: ……………………………………………………………………………….. 

7.2.1.2.3.  Methode voor de berekening van de rente 

7.2.1.2.3.1. □ Percentage: ….….% 

7.2.1.2.3.2. □ Percentage: …....%, vergeleken met het referentiepercentage (ECB/referentiepercentage van de 

nationale centrale bank: ………………...) 

van kracht op: …………………………….. (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 

 

7.2.2. Wettelijke rente, te berekenen overeenkomstig (gelieve de toepasselijke wetgeving te preciseren): 

………..…………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………………

……… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7.2.2.1. Rente verschuldigd vanaf: ……………………………………(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 

tot en met: ……………………………... (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)
5
 

 

7.2.2.2. Methode voor de berekening van de rente 

7.2.2.2.1. □ Percentage: ……% 

7.2.2.2.2. □ Percentage: …....%, vergeleken met het referentiepercentage (ECB/referentiepercentage van de 

nationale centrale bank: ……………….) 

van kracht op: ……………………...(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 

 

 

7.2.3. Kapitalisatie van rente (te specificeren): …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………….……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
5. Voeg het aantal noodzakelijke perioden toe indien er sprake is van meerdere perioden. 



7.2.4. Valuta 

 Euro (EUR)  Lev (BGN) 

 Tsjechische kroon (CZK)  Kuna (HRK) 

 Forint (HUF)  Zloty (PLN) 

 Roemeense leu (RON)  Zweedse kroon (SEK) 

 Andere valuta (te specificeren (ISO-code)): ………………………….. 

 

 

Indien aanvullende bladen zijn bijgevoegd, vermeld het totale aantal bladzijden*: ……………………. 

 

Gedaan te*: …………………………………………op*: …………………………………....(dd/mm/jjjj) 

 

Handtekening en/of stempel van de autoriteit die de verklaring afgeeft*: ……………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



BIJLAGE 3 

FORMULIER III 

VERKLARING 

BETREFFENDE EEN GERECHTELIJKE SCHIKKING INZAKE ERFOPVOLGING 

(Artikel 61, lid 2, van Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de 

aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede 

betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring 
1
) 

 

1. lidstaat van herkomst 

 

 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

 

2. Gerecht dat de schikking heeft goedgekeurd of waarvoor de schikking is gesloten en dat de 

verklaring afgeeft 

 

2.1. Benaming en hoedanigheid van het gerecht 
2
*: …………………………………………………………… 

2.2. Adres 

2.2.1. Straat en nummer/postbus*: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

2.2.2. Plaats en postcode*: ……………………………………………………………………………………. 

2.3. Telefoon*: ……………………………………………………………………………………….. 

2.4. Fax ……………………………………………………………………………………………….. 

2.5. E-mail: ……………………………………………………………………………………………….. 

2.6. Overige relevante informatie (te specificeren): ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Gerechtelijke schikking 

 

3.1. Datum (dd/mm/jjjj) van de gerechtelijke schikking*: ……………………………………………………. 

 

3.2. Referentienummer van de gerechtelijke schikking*: ……………………………………………………. 

 

3.3. Partijen bij de gerechtelijke schikking 
3
 

 

3.3.1. Partij A 

                                                           
1 PB L 201 van 27.7.2012, blz. 107. 

 Verplichte informatie. 

2
 Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 650/2012 omvat het begrip „gerecht” onder 

bepaalde omstandigheden naast gerechtelijke autoriteiten ook andere autoriteiten en juridische 

beroepsbeoefenaren met bevoegdheid in een erfrechtzaak, die rechterlijke functies vervullen of handelen 

krachtens volmacht van, of onder toezicht van, een gerechtelijke autoriteit. De lijst van deze andere autoriteiten 

en juridische beroepsbeoefenaren is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

3. Voeg een aanvullend blad bij indien de gerechtelijke schikking meer dan twee partijen betreft. 



3.3.1.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.3.1.2. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) en 

plaats van registratie en benaming van het register/de registrerende autoriteit: ………………………………. 

 

3.3.1.3. Identificatienummer 
4
 

3.3.1.3.1. Identiteitsnummer: ………………………………………………………………………………… 

3.3.1.3.2. Socialezekerheidsnummer: ………………………………………………………………………. 

3.3.1.3.3. Registratienummer: ………………………………………………………………………………. 

3.3.1.3.4. Overige (te specificeren): ……………………………………………………………………….. 

 

3.3.1.4. Adres 

3.3.1.4.1. Straat en nummer/postbus: ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..

3.3.1.4.2. Plaats en postcode: ………………………………………………………………………………... 

3.3.1.4.3. Land: 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …………………………………………………………… 

 

3.3.1.5. E-mail: …………………………………………….…………………………………………… 

 

3.3.1.6. Rol in de procedure* 

3.3.1.6.1.  Eiser 

3.3.1.6.2.  Verweerder 

3.3.1.6.3.  Anders (te weten): ……………………………………………..……………………… 

 

3.3.1.7. Hoedanigheid in de erfopvolging (kruis in voorkomend geval meerdere hokjes aan)* 

3.3.1.7.1.  Erfgenaam 

3.3.1.7.2.  Legataris 

3.3.1.7.3.  Executeur/testamentuitvoerder 

3.3.1.7.4.  Beheerder 

3.3.1.7.5.  Anders (te weten): ……………………………………………………………………. 

 

3.3.2. Partij B 

3.3.2.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: ………........................................... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3.3.2.2. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) en 

plaats van registratie en benaming van het register/de registrerende autoriteit: ……………………………… 

3.3.2.3. Identificatienummer 

3.3.2.3.1. Identiteitsnummer: …………………………………………………………………………………... 

3.3.2.3.2. Socialezekerheidsnummer: ……………………………………………………………………… 

                                                           
4. Vermeld in voorkomend geval het meest relevante nummer. 



3.3.2.3.3. Registratienummer: ………………………………………………………………………………… 

3.3.2.3.4. Anders (te weten): ……………………………………………………………………….. 

 

3.3.2.4. Adres 

3.3.2.4.1. Straat en nummer/postbus: ………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..

3.3.2.4.2. Plaats en postcode: ………………………………………………………………………………... 

3.3.2.4.3. Land 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …………………………………………………………… 

 

3.3.2.5. E-mail: …………………………………………………………………………………………. 

 

3.3.2.6. Rol in de procedure* 

3.3.2.6.1.  Eiser 

3.3.2.6.2.  Verweerder 

3.3.2.6.3.  Anders (te weten): …………………………………………………………………… 

3.3.2.7. Hoedanigheid in de erfopvolging (kruis in voorkomend geval meerdere hokjes aan)* 

3.3.2.7.1.  Erfgenaam 

3.3.2.7.2.  Legataris 

3.3.2.7.3.  Executeur/testamentuitvoerder 

3.3.2.7.4.  Beheerder 

3.3.2.7.5.  Anders (te weten): …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

4. Uitvoerbaarheid van de gerechtelijke schikking 

 

4.1. Is de gerechtelijke schikking uitvoerbaar in de lidstaat van herkomst zonder dat aan bijkomende 

voorwaarden moet worden voldaan?* 

4.1.1.  Ja (gelieve de uitvoerbare verplichting(en) te specificeren): ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.1.2.  Ja, maar slechts voor een of meer delen van de gerechtelijke schikking (gelieve de uitvoerbare 

verplichting(en) te specificeren): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2. De verplichting is afdwingbaar tegen de volgende perso(o)n(en)* 

4.2.1.  Partij A 

4.2.2.  Partij B 

4.2.3.  Anders (te weten): ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….………………………… 



 

5. Rente 

 

5.1. Wordt er om terugvordering van rente verzocht?* 

5.1.1.  Ja 

5.1.2.  Nee 

 

5.2. Indien in punt 5.1.1. JA is aangekruist* 

 

5.2.1. Rente 

5.2.1.1.  Niet gespecificeerd in de gerechtelijke schikking 

5.2.1.2.  Ja, als volgt gespecificeerd in de gerechtelijke schikking: 

5.2.1.2.1. Rente verschuldigd vanaf:……………………………………(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 

tot en met:……………………………………(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)
5
 

5.2.1.2.2.  Totaalbedrag: ………………………………………………………………………………. 

5.2.1.2.3.  Methode voor de berekening van de rente 

5.2.1.2.3.1. □ Percentage: ….. % 

5.2.1.2.3.2. □ Percentage: …....%, vergeleken met het referentiepercentage (ECB/referentiepercentage van 

de nationale centrale bank:………………...) 

van kracht op: ....………………………………………...(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 

 

 

5.2.2. Wettelijke rente, te berekenen overeenkomstig (gelieve de toepasselijke wetgeving te preciseren): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2.2.1. Rente verschuldigd vanaf:………………………………………(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 

tot en met:…………………………………..............(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 
5
 

5.2.2.2. Methode voor de berekening van de rente 

5.2.2.2.1. □ Percentage: ….…% 

5.2.2.2.2. □ Percentage: …....%, vergeleken met het referentiepercentage (ECB/referentiepercentage van de 

nationale centrale bank:………………...) 

van kracht op: …………………………………………...(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 

 

 

5.2.3. Kapitalisatie van rente (te specificeren): ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.2.4. Valuta 

 Euro (EUR)  Lev (BGN) 

 Tsjechische kroon (CZK)  Kuna (HRK) 

 Forint (HUF)  Zloty (PLN) 

 Roemeense leu (RON)  Zweedse kroon (SEK) 

 Andere valuta (te specificeren (ISO-code)): ………………………….. 

                                                           
5. Voeg het aantal noodzakelijke perioden toe indien er sprake is van meerdere perioden. 



 

 

 

Indien aanvullende bladen zijn bijgevoegd, vermeld het totale aantal bladzijden*: ………….……….. 

 

Gedaan te*: ……………………………… op*: ……………………………………………....(dd/mm/jjjj) 

 

Handtekening en/of stempel van de autoriteit die de verklaring afgeeft*: ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 



BIJLAGE 4 

FORMULIER IV 

AANVRAAG VAN EEN EUROPESE ERFRECHTVERKLARING 

(Artikel 65 van Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de 

aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede 

betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring 
1
) 

MEDEDELING AAN DE AANVRAGER 

 

Dit niet-verplichte formulier kan u helpen bij het verzamelen van de informatie 

die vereist is voor de afgifte van een Europese erfrechtverklaring. In de bijlagen 

kunt u voor specifieke situaties aanvullende relevante informatie verstrekken. 

 

Controleer vooraf welke informatie voor de afgifte van de verklaring relevant is. 

 

Bijlagen bij het aanvraagformulier 
2
 

 

 Bijlage I - Gegevens over het gerecht dat of de andere bevoegde autoriteit die de erfopvolging als zodanig 

behandelt of heeft behandeld (VERPLICHT indien afwijkend van de in afdeling 2 van het aanvraagformulier 

vermelde autoriteit) 

 Bijlage II - Gegevens over de aanvrager(s) (VERPLICHT indien de aanvrager(s) (een) 

rechtsperso(o)n(en) is (zijn)) 

 Bijlage III - Gegevens over de vertegenwoordiger(s) van de aanvrager(s) (VERPLICHT indien de 

aanvrager(s) wordt (worden) vertegenwoordigd) 

 

 Bijlage IV - Gegevens over de (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner van de erflater 

(VERPLICHT indien de erflater een (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner had) 

 

 Bijlage V - Gegevens over mogelijke rechthebbenden (VERPLICHT indien afwijkend van de aanvrager 

of de (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner) 

 

 Er is geen bijlage bijgevoegd 

 

1. lidstaat van de autoriteit waarbij de aanvraag wordt ingediend
3*

 

 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

 

                                                           
1. PB L 201 van 27.7.2012, blz. 107. 

2. Kruis aan wat van toepassing is. 



2. Autoriteit waarbij de aanvraag is ingediend
4
 

 

2.1. Naam*: …………………..………………………………………………………………………………. 

2.2. Adres 

2.2.1. Straat en nummer/postbus*: ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2.2. Plaats en postcode*: ……………………………………………………………………………………. 

2.3. Overige relevante informatie (te specificeren): ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………….................................................................. 

 

3. Gegevens over de aanvrager (natuurlijke persoon 
5
) 

 

3.1. Naam en voornaam of voornamen*: …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 3.1.): …………………………………………………… 

 

3.3. Geslacht* 

3.3.1. □ M 

3.3.2. □ V 

 

3.4. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj)*: …………………………………………………………………. 

 

3.5. Burgerlijke staat 

3.5.1. □ Ongehuwd 

3.5.2. □ Gehuwd 

3.5.3. □ Geregistreerd partner 

3.5.4. □ Gescheiden 

3.5.5. □ Weduwnaar/weduwe 

3.5.6. □ Anders (te weten): ………………………………………………………………………… 

 

3.6. Nationaliteit* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): ……………………………………………………………. 

 

3.7. Identificatienummer 
6
: …...……………………………………………………………………………… 

                                                           
 Verplichte informatie. 
3. 

Dit moet de lidstaat zijn waarvan de gerechten bevoegd zijn overeenkomstig Verordening (EU) 

nr. 650/2012. 
4. 

Indien een andere autoriteit de erfopvolging als zodanig behandelt of heeft behandeld, vul dan bijlage I 

in en voeg deze bij. 
5. 

Vul voor rechtspersonen bijlage II in en voeg deze bij. 

Indien er meerdere aanvragers zijn, voeg dan een aanvullend blad bij. 

 Vul voor vertegenwoordigers bijlage III in en voeg deze bij. 



3.7.1 Nationaal identiteitsnummer: …………………………………………………………………………… 

3.7.2. Socialezekerheidsnummer: …………………………………………………………………………… 

3.7.3. Belastingnummer: ……………………………………………………………………………………… 

3.7.4. Anders (te weten): ……………………………………………………………………………. 

 

3.8. Adres 

3.8.1. Straat en nummer/postbus*: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3.8.2. Plaats en postcode*: …………………………………………………………………………………… 

3.8.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …………………………………………………………… 

 

3.9. Telefoon: ………………………………………………………………………………………… 

3.10. Fax ……………………………………………………………………………………………… 

3.11. E-mail: ………………………………………………………………….......................................... 

3.12. Verwantschap met de erflater*: 

□ Zoon □ Dochter □ Vader □ Moeder □ Kleinzoon □ Kleindochter □ Grootvader □ Grootmoeder 

□ Echtgeno(o)t(e) 
7
 □ Geregistreerd partner

7
 □ De facto partner

8,
 
9
 □ Broer □ Zus 

□ Neef (oomzegger/tantezegger) □ Nicht (oomzegger/tantezegger) □ Oom □ Tante □ Neef/nicht 

□ Anders (te weten): ……………………………… ……………………… 

 

4. Het beoogde doel van de erfrechtverklaring
9
 

 
4.1.  Erfgenaam 
 
De erfrechtverklaring is nodig om in een andere lidstaat te worden gebruikt om de hoedanigheid en/of de 
rechten als erfgenaam aan te tonen (te specificeren): ………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

4.2.  Legataris 
 
De erfrechtverklaring is nodig om in een andere lidstaat te worden gebruikt om de hoedanigheid en/of de 
rechten als rechtstreeks tot de nalatenschap gerechtigde legataris aan te tonen (te specificeren): ………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                     
6. Vermeld in voorkomend geval het meest relevante nummer. 

7. Vul bijlage IV in en voeg deze bij. 
8. 

Het begrip de facto partner omvat de juridische instituten van samenwoning die in sommige lidstaten 

bestaan, zoals „sambo” (Zweden) of „avopuoliso” (Finland). 

9. Kruis in voorkomend geval meerdere hokjes aan. 



…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………................................................................ 

......................………………………………………………..…………………………………………………

……………………………………………………………..………………………………………………….. 

4.3.  Bevoegdheden voor de uitvoering van het testament 
 
De erfrechtverklaring is nodig om in een andere lidstaat te worden gebruikt voor de uitoefening van de 
bevoegdheden betreffende de uitvoering van het testament (specificeer de bevoegdheden en, in voorkomend 
geval, op welk goed of welke goederen zij betrekking hebben): …………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………........................................................................................……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………......................................................... 

.................................……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….… 

 
4.4.  Bevoegdheden voor het beheer van de nalatenschap 
 
De erfrechtverklaring is nodig om in een andere lidstaat te worden gebruikt voor de uitoefening van de 
bevoegdheden betreffende het beheer van de nalatenschap (specificeer de bevoegdheden en, in voorkomend 
geval, op welk goed of welke goederen zij betrekking hebben): .......................................................………… 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………................................................................ 

........................…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….................................................... 

....................................…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Gegevens over de erflater 
 
5.1. Naam en voornaam of voornamen*: ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………................. 
5.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 5.1.): …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
5.3. Geslacht* 
5.3.1. □ M 
5.3.2. □ V 
5.4. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) (plaats/land (ISO-code))*: ……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
5.5. Datum (dd/mm/jjjj) en plaats van overlijden (plaats/land (ISO-code))*: ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.6. Burgerlijke staat op het tijdstip van overlijden 

1
* 

5.6.1. □ Ongehuwd 
5.6.2. □ Gehuwd 
5.6.3. □ Geregistreerd partner 
5.6.4. □ Gescheiden 
5.6.5. □ Weduwnaar/weduwe 
5.6.6. □ Anders (te weten): ………………………………………………………………………….. 
 
5.7. Nationaliteit* 
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …..……………………………………………………… 

 

5.8. Identificatienummer
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5.8.1 Nationaal identiteitsnummer: ………………………………………………………………………… 

5.8.2. Nummer geboorteakte: ……………………………………………………………………………….. 

5.8.3. Nummer overlijdensakte: ………………………………………………………………………………. 

5.8.4. Socialezekerheidsnummer:.…………………………………………................................................... 

5.8.5. Belastingnummer: ……..………………………………………………………………………………… 

5.8.6. Anders (te weten): ……………………………………………………………………………. 

 

5.9. Adres op het tijdstip van overlijden 
11

 

5.9.1. Straat en nummer/postbus*: …..………………………………………………………………………. 

                                                           
1
 Indien de erflater gehuwd was of een relatievorm had waaraan gevolgen worden verbonden die 

vergelijkbaar zijn met die van het huwelijk, vul dan bijlage IV in en voeg deze bij. 
2
 Indien de erflater op het tijdstip van overlijden meerdere verblijfadressen had, vermeld dan het meest 

relevante. 



…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

5.9.2. Plaats en postcode*: …………………………………………………………………………………… 

5.9.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): ………………..………………………………………….. 

 

 

6. Aanvullende informatie 
 
6.1. Grondslag waarop u zich beroept om als rechthebbende aanspraak te maken op de nalatenschap 

**
 

6.1.1.  Ik ben een rechthebbende volgens de uiterste wilsbeschikking 
6.1.2.  Ik ben een rechthebbende volgens de wet 
 
6.2. Grondslag op grond waarvan u uw recht laat gelden om het testament van de erflater uit te voeren 

***
 

6.2.1.  Ik ben in de uiterste wilsbeschikking als executeur/testamentuitvoerder aangewezen 
6.2.2.  Ik ben door een gerecht tot executeur/testamentuitvoerder benoemd 
6.2.3.  Anders (te weten):……………………………………………........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.3. Grondslag op grond waarvan u uw recht laat gelden om de nalatenschap van de erflater te beheren

***
 

6.3.1.  Ik ben de beheerder volgens de uiterste wilsbeschikking 
6.3.2.  Ik ben door een gerecht tot beheerder benoemd 
6.3.3.  Ik ben als beheerder aangewezen in een buitengerechtelijke schikking tussen de rechthebbenden 
6.3.4.  Ik heb volgens de wet de bevoegdheid om de nalatenschap te beheren 
 
6.4. Heeft de erflater ten minste één uiterste wilsbeschikking opgesteld?* 
6.4.1.  Ja 
6.4.2.  Nee 
6.4.3.  Weet niet 
 
6.5. Heeft de erflater bepaald welk recht op de erfopvolging van toepassing moet zijn (rechtskeuze)?* 
6.5.1.  Ja 
6.5.2.  Nee 
6.5.3.  Weet niet 
 
6.6. Was de erflater op het tijdstip van overlijden gemeenschappelijk eigenaar met een andere persoon dan 
zijn/haar in bijlage IV vermelde (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner van een of meer 
goederen die deel uitmaken van de nalatenschap?* 
6.6.1.  Ja (vermeld de gegevens over de betrokken persoon of personen en specificeer het goed of de 

goederen): ………………………..………………………..………………………..……………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                           
** Verplichte informatie indien het doel van de erfrechtverklaring is om erfrechten te staven. 
***

 Verplichte informatie indien het doel van de erfrechtverklaring is om bevoegdheden om het testament 

uit te voeren of de nalatenschap te beheren, te staven. 



….……………………………………………………………………………………………………………….

.…….……………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………….

6.6.2.  Nee 

6.6.3.  Weet niet 
 
6.7. Zijn er (andere) mogelijke rechthebbenden?* 
6.7.1.  Ja 
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6.7.2.  Nee 

6.7.3.  Weet niet 
 
6.8. Heeft een van de rechthebbenden de nalatenschap uitdrukkelijk aanvaard?* 
6.8.1.  Ja (te specificeren): …………………………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

6.8.2.  Nee 
6.8.3.  Weet niet 
 
6.9. Heeft een van de rechthebbenden de nalatenschap uitdrukkelijk verworpen?* 
6.9.1.  Ja (te specificeren): ………………………………………………………………………………. 

……….…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

6.9.2.  Nee 

6.9.3.  Weet niet 

 

6.10. Overige informatie die u met het oog op de afgifte van de erfrechtverklaring dienstig acht (naast de 

informatie in afdeling 4 van het aanvraagformulier of in de bijlagen): 

…………………………………………………………………………………………………………………

….........................................................................................……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Bij het aanvraagformulier gevoegde documenten 
 
De aanvrager moet alle relevante bewijsstukken betreffende de in dit formulier opgenomen informatie 
verstrekken. Daarom wordt u verzocht om - indien mogelijk en voor zover de in afdeling 2 vermelde 
autoriteit hierover nog niet beschikt - het origineel of een kopie van het document die voldoet aan de 
vereisten voor vaststelling van de echtheid ervan, bij te voegen. 

 

 Overlijdensakte of akte van vermoedelijk overlijden 

                                                           
1
 Vul voor rechthebbenden die geen aanvrager of (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner 

zijn bijlage V in en voeg deze bij. 



 Gerechtelijke beslissing 

 Forumkeuzeovereenkomst 

 Testament of gemeenschappelijk testament 
13

: …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Verklaring uit het testamentenregister 

 Erfovereenkomst
13

: …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Verklaring betreffende de rechtskeuze
13

: ………………………………….................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Huwelijksovereenkomst of overeenkomst betreffende een relatievorm waaraan gevolgen worden 

verbonden die vergelijkbaar zijn met die van het huwelijk
13

: 

………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 Verklaring betreffende de aanvaarding van de nalatenschap 

 Verklaring betreffende de verwerping van de nalatenschap 

 Document betreffende de aanwijzing van een beheerder 

 Document betreffende de boedelbeschrijving van de nalatenschap 

 Document betreffende de verdeling van de nalatenschap 

 Volmacht 

 Overige (te specificeren): ……………..………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………....................

............................................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………….................... 

 

Indien aanvullende bladen en bijlagen zijn bijgevoegd, vermeld het totale aantal bladzijden*: ……… 

 

Totaal aantal bij dit aanvraagformulier gevoegde documenten*: ………………………………………… 

 

Gedaan te*: …………………………………..... op* …………………..………………………(dd/mm/jjjj) 

 

Handtekening*: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Ik verklaar dat de elementen die ik in deze verklaring wil staven, bij mijn beste weten, niet het 
voorwerp uitmaken van een geschil. 
 

Gedaan te*:.………………………………….... op* …………………..………………………(dd/mm/jjjj) 

 
Handtekening*: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                           
1
 Indien noch het origineel noch een kopie is bijgevoegd, vermeld dan waar het origineel zich bevindt. 



FORMULIER IV - BIJLAGE I 

 
Gerecht dat of andere bevoegde autoriteit die de erfopvolging 

als zodanig behandelt of heeft behandeld 
(ALLEEN invullen indien afwijkend van afdeling 2 van het aanvraagformulier) 

 

 

1. Benaming en hoedanigheid van het gerecht of de bevoegde autoriteit*: 
……..…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
2. Adres 
2.1. Straat en nummer/postbus*: 
………………………………………………………………....................... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………… 
2.2. Plaats en postcode*: 
…………..………………………………………………………………………… 
2.3. Land* 
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ 

Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…………………………………………………………. 

 
3. Telefoon*: …………..……………………………………………………………………………… 
 
4. Fax ………………………………………………………………………………………………… 
 
5. E-mail: 
…….…………………………………………………………………………………………… 
 
6. Referentienummer van de zaak: 
…………..……..………………………………………………………….. 
 

7. Overige relevante informatie (te specificeren): 

………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

 

 

 

FORMULIER IV - BIJLAGE II 

Gegevens over de aanvrager(s) 

(ALLEEN invullen indien de aanvrager(s) (een) rechtsperso(o)n(en) is (zijn)) 
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14. Indien de aanvraag door meerdere rechtspersonen wordt ingediend, voeg dan een aanvullend blad bij. 



 

1. Naam van de organisatie*: …………………..…………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Registratie van de organisatie 

2.1. Registratienummer: …………………………………….………………………………………………. 

2.2. Benaming van het register/de registrerende autoriteit*: ……….………………………………………. 

2.3. Datum (dd/mm/jjjj) en plaats van registratie: ..…………………………………………………………. 

 

3. Adres van de organisatie 

3.1. Straat en nummer/postbus*: ………………….…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

3.2. Plaats en postcode*: ……………………………………………………………………………………. 

3.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …………………………………………………………. 

 

4. Telefoon: ………..…………………………………………………………………………………. 

 

5. Fax ……………………………………………….……………………………………………… 

 

6. E-mail: ..……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Naam en voornaam of voornamen van de persoon die gemachtigd is om voor de organisatie te ondertekenen*:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 

8. Overige relevante informatie (te specificeren):.………………..………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

FORMULIER IV - BIJLAGE III 

Gegevens over de vertegenwoordiger(s) van de aanvrager(s) 
15 

(ALLEEN invullen indien de aanvrager(s) wordt (worden) vertegenwoordigd) 

 

1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: 

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

2. Registratie van de organisatie 

                                                           
15. Indien er sprake is van meerdere vertegenwoordigers, voeg dan een aanvullend blad bij. 



2.1. Registratienummer: 

……………………………………………………………………………………… 

2.2. Benaming van het register/de registrerende autoriteit*: 

……………………............................................ 

2.3. Datum (dd/mm/jjjj) en plaats van registratie: 

………………………………………………………….… 

 

3. Adres 

3.1. Straat en nummer/postbus*: 

……………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………........

........... 

3.2. Plaats en postcode*: 

………………….…………………………………………………………………… 

3.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ 

Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…………………………………………………………… 

 

4. Telefoon: ………………….………………………………………………………………………… 

 

5. Fax ….……………………………………………………………………………………………… 

 

6. E-mail: ……………………………………………………………………………….………………. 

 

7. Vertegenwoordigingsbevoegdheid* 

□ Voogd □ Ouder □ Persoon die gemachtigd is om voor een rechtspersoon te ondertekenen 

□ Gemachtigde 

□ Overige (te specificeren): 

………………………………………..………………………………………. 

 

 

 

FORMULIER IV - BIJLAGE IV 

Gegevens over de (voormalige) echtgeno(o)t(en) of (voormalige) partner(s) van de erflater 
16

 

(ALLEEN invullen indien de erflater een (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner 

had) 

 

1. Is de (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner de aanvrager?* 

 

1.1.  Ja (zie de in afdeling 3 van het aanvraagformulier verstrekte informatie - vermeld indien van 

toepassing de aanvrager): 

                                                           
16. Voeg een aanvullend blad bij indien er sprake is van meerdere personen. 



…………………………………………………………………..…………………. 

 

1.2.  Nee 

1.2.1. Naam en voornaam of voornamen*: 

……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………..…………………………………………

……… 

1.2.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 1.2.1.): 

……………..………………………………..… 

1.2.3. Geslacht* 

1.2.3.1. □ M 

1.2.3.2. □ V 

1.2.4. Geboorteplaats en -datum 

(dd/mm/jjjj)*:.…………………………….………………………………… 

1.2.5. Burgerlijke staat 

1.2.5.1. □ Ongehuwd 

1.2.5.2. □ Gehuwd 

1.2.5.3. □ Geregistreerd partner 

1.2.5.4. □ Gescheiden 

1.2.5.5. □ Weduwnaar/weduwe 

1.2.5.6. □ Anders (te weten): ………………………………..……………………………………… 

 

1.2.6. Nationaliteit* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ 

Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…………………………………………………………… 

 

1.2.7. Identificatienummer
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1.2.7.1 Nationaal identiteitsnummer: 

………………………………………….……………………………….. 

1.2.7.2. Socialezekerheidsnummer: 

………………………………..……………………………..………….. 

1.2.7.3. Belastingnummer: 

………………………………………………………………………..…………… 

1.2.7.4. Anders (te weten): ………………………………………………………………………… 

 

1.2.8. Adres 

1.2.8.1. Straat en 

nummer/postbus*:…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………

………….…. 

1.2.8.2. Plaats en postcode*: 



………………………………………………………………………………….. 

 

1.2.8.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ 

Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

………………………………………………………… 

 

1.2.9. Telefoon: ……………………………………………………………………………………… 

 

1.2.10. E-mail: 

……………………………………………………………………………………………. 

 

1.2.11. Relatie tot de erflater op het tijdstip van overlijden*: 

1.2.11.1. □ Gehuwd met de erflater 

1.2.11.2. □ Geregistreerd partner van de erflater 

1.2.11.3. □ Van echt gescheiden van de erflater 

1.2.11.4. □ Gescheiden van tafel en bed 

1.2.11.5. □ Anders (te weten): ……………………………………………………………………… 

 

2. Adres van het paar op het moment van het huwelijk of de registratie van het partnerschap 

2.1. Straat en nummer/postbus: 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………

……………. 

2.2. Plaats en postcode: 

……………………………………………………………………………………… 

2.3. Land 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ 

Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

……………………………………………………………. 

 

3. Adres van de echtgeno(o)t(e) of partner op het tijdstip van overlijden van de erflater (indien 

afwijkend van punt 5.9. van het aanvraagformulier) 

3.1. Straat en nummer/postbus: 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………. 

3.2. Plaats en postcode: 

….…………………………………………………………………………………… 



3.3. Land 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ 

Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

……………………………………………………………. 

 

4. Nationaliteit van de erflater op het moment van het huwelijk/de registratie van het partnerschap: 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ 

Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te 

vermelden):.…………………………………………………………. 

 

 

 

5. Nationaliteit van de echtgeno(o)t(e) of partner ten tijde van het huwelijk/de registratie van het 

partnerschap met de erflater: 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ 

Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

……………………………………………………………. 

 

6. Datum (dd/mm/jjjj) en plaats van het huwelijk/de registratie van het partnerschap met de erflater: 

……………………………………………………………………………………………………………

……. 

 

7. Autoriteit die het huwelijk met de erflater heeft voltrokken/het partnerschap met de erflater heeft 

geregistreerd: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

8. Hadden de echtgeno(o)t(e)/partner en de erflater bepaald welk recht van toepassing moest zijn op 

het huwelijksvermogensstelsel van het huwelijk of de vermogensrechtelijke gevolgen van het 

geregistreerde partnerschap (rechtskeuze)?* 

8.1.  Ja 

8.2.  Nee 

8.3.  Weet niet 

 

9. Hadden de echtgeno(o)t(e)/partner en de erflater een huwelijksovereenkomst gesloten of een 

overeenkomst betreffende een relatievorm waaraan gevolgen worden verbonden die vergelijkbaar zijn 

met die van het huwelijk?* 



9.1.1.  Ja 

9.1.2.  Nee 

9.1.3.  Weet niet 

 

10. Indien bekend, informatie over het (de) huwelijksvermogensstelsel(s) of het (de) equivalent(e) 

vermogensstelsels van de erflater (specificeer met name of het vermogen is vereffend en de goederen 

zijn 

verdeeld):…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………….…………….……………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…….…………….………………………………………………………………………………………

…………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

 

FORMULIER IV - BIJLAGE V 

Gegevens over mogelijke rechthebbenden 

(Andere dan de aanvrager of de (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner) 
17

 

 

1. Rechthebbende A 

 

1.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…… 

1.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 1.1.): 

……………………..……………………………. 

 

1.3. Identificatienummer
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1.3.1 Nationaal identiteitsnummer: 

……………….………….…………………………………………..…… 

1.3.2. Socialezekerheidsnummer: 

…………………….….………………………………………………… 

                                                           
17. Zie afdeling 3 van het aanvraagformulier, bijlage II of IV. 

Vermeld met name alle rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn van de erflater die u bekend 

zijn. 

Indien u meer dan twee mogelijke rechthebbenden bekend zijn, voeg dan een aanvullend blad bij. 



1.3.3. Belastingnummer: 

..…………………………………..…………………………………………………. 

1.3.4. Registratienummer: 

…………………………………………………………………………………… 

1.3.5. Anders (te weten): ……………..……….……………………………………………….……. 

 

1.4. Adres 

1.4.1. Straat en nummer/postbus*: 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………………………

…………… 

1.4.2. Plaats en postcode*: 

…………………………………………………………………………………… 

1.4.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ 

Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

………………………………………………..…………. 

 

1.5. Telefoon: ………………………………………………………………………………………..… 

 

1.6. E-mail: 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

1.7. Verwantschap met de erflater 

□ Zoon □ Dochter □ Vader □ Moeder □ Kleinzoon □ Kleindochter □ Grootvader □ Grootmoeder □ 

Broer 

□ Zus □ Neef (oomzegger/tantezegger) □ Nicht (oomzegger/tantezegger) □ Oom □ Tante □ Neef/nicht 

□ Anders (te weten): …………………………….. 

 

1.8. Rechthebbende* 

1.8.1. □ volgens de uiterste wilsbeschikking 

1.8.2. □ volgens de wet 

 

 

2. Rechthebbende B 

 

2.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: …………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…….. 

2.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 2.1.): 

…………………………………………………….. 

 

2.3. Identificatienummer
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2.3.1 Nationaal 

identiteitsnummer:.………………………….………………………………………………… 

2.3.2. Socialezekerheidsnummer: 

……………………………………………………………………………. 

2.3.3. 

Belastingnummer:.……………………………….………………….………………………………..…. 

2.3.4. Registratienummer: 

…………………..……………………………………………………………….. 

2.3.5. Anders (te weten): …………………………………………………………………………... 

 

2.4. Adres 

2.4.1. Straat en nummer/postbus*: 

…………….………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….……………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

2.4.2. Plaats en postcode*: 

…………………………..………………………………………………………... 

2.4.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ 

Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

……..…………………………………………….………. 

 

2.5. Telefoon:.……………………………………….………………………………………………… 

 

2.6. E-mail: 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

2.7. Verwantschap met de erflater 

□ Zoon □ Dochter □ Vader □ Moeder □ Kleinzoon □ Kleindochter □ Grootvader □ Grootmoeder □ 

Broer 

□ Zus □ Neef (oomzegger/tantezegger) □ Nicht (oomzegger/tantezegger) □ Oom □ Tante □ Neef/nicht 

□ Anders (te weten): …………………………… 

 

2.8. Rechthebbende* 

2.8.1. □ volgens de uiterste wilsbeschikking 

2.8.2. □ volgens de wet 

 

 

 



BIJLAGE 5 

FORMULIER V 

EUROPESE ERFRECHTVERKLARING 

(Artikel 67 van Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de 

aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede 

betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring 
1
) 

 

 

Het origineel van deze verklaring blijft in het bezit van de autoriteit van afgifte 

 

Gewaarmerkte afschriften van deze verklaring zijn geldig tot de datum die is 

vermeld in het desbetreffende vak aan het eind van dit formulier 

 

Bijlagen bij de verklaring* 

 

 Bijlage I - Gegevens over de aanvrager(s) (VERPLICHT indien de aanvrager(s) (een) 

rechtsperso(o)n(en) is (zijn)) 

 

 Bijlage II - Gegevens over de vertegenwoordiger(s) van de aanvrager(s) (VERPLICHT indien de 

aanvrager(s) vertegenwoordigd wordt (worden)) 

 

 Bijlage III -- Informatie over het huwelijksvermogensstelsel of een ander equivalent vermogensstelsel 

van de erflater (VERPLICHT indien de erflater op het tijdstip van overlijden over een dergelijk stelsel 

beschikte) 

 

 Bijlage IV - Hoedanigheid en rechten van de erfgena(a)m(en) (VERPLICHT indien het doel van de 

verklaring is om deze elementen te staven) 

 

 Bijlage V - Status en rechten van de rechtstreeks tot de nalatenschap gerechtigde legataris(sen) 

(VERPLICHT indien het doel van de verklaring is om hiervan het bewijs te leveren) 

 

 Bijlage VI - Bevoegdheden om een testament uit te voeren of de nalatenschap te beheren (VERPLICHT 

indien het doel van de verklaring is om hiervan het bewijs te leveren) 

 

 Er is geen bijlage bijgevoegd 

 

 

 

                                                           
1 PB L 201 van 27.7.2012, blz. 107. 



 

1. lidstaat van de autoriteit van afgifte 
*
 

 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

 

 

2. Autoriteit van afgifte 

 

2.1. Benaming en hoedanigheid van de autoriteit*: ………...………………………………………………… 

2.2. Adres 

2.2.1. Straat en nummer/postbus*: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2.2. Plaats en postcode*: …………………………………………………………………………………... 

 

2.3. Telefoon: ………………………………………………………………………………………. 

2.4. Fax ………………………………………………………………………………………….…... 

2.5. E-mail: ………………………………………………………………………………….………….. 

 

 

3. Gegevens over het dossier 

 

3.1. Referentienummer*: …………………………….……………………………………………………….. 

3.2. Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte van de verklaring*: …………………………………………………… 

 

4. Bevoegdheid van de autoriteit van afgifte (Artikel 64 van Verordening (EU) nr. 650/2012) 

 

4.1. De autoriteit van afgifte is gevestigd in de lidstaat waarvan de gerechten bevoegd zijn om uitspraak 

over de erfopvolging te doen overeenkomstig* 

 Artikel 4 van Verordening (EU) nr. 650/2012 (Algemene bevoegdheid) 

 Artikel 7, onder a), van Verordening (EU) nr. 650/2012 (Bevoegdheid in geval van een rechtskeuze) 

 Artikel 7, onder b), van Verordening (EU) nr. 650/2012 (Bevoegdheid in geval van een rechtskeuze) 

 Artikel 7, onder c), van Verordening (EU) nr. 650/2012 (Bevoegdheid in geval van een rechtskeuze) 

 Artikel 10 van Verordening (EU) nr. 650/2012 (Subsidiaire bevoegdheid) 

 Artikel 11 van Verordening (EU) nr. 650/2012 (Forum necessitatis) 

 

4.2. Aanvullende gegevens op grond waarvan de autoriteit van afgifte zich bevoegd acht om de 

erfrechtverklaring af te geven 
2
: 

…………………………………………………………………………….........................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

                                                           
*
 Verplichte informatie. 

2. Vermeld gegevens zoals de laatste gewone verblijfplaats van de erflater of een 

forumkeuzeovereenkomst. 



.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

 

5. Gegevens over de aanvrager (natuurlijke persoon 
3
) 

 

5.1. Naam en voornaam of voornamen*: …………..……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………………… 

5.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 5.1.): ………………….……………………………… 

 

5.3. Geslacht* 

5.3.1.  M 

5.3.2.  V 

 

5.4. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) (plaats/land (ISO-code))*: ……..……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.5. Burgerlijke staat* 

5.5.1.  Ongehuwd 

5.5.2.  Gehuwd 

5.5.3.  Geregistreerd partner 

5.5.4.  Gescheiden 

5.5.5.  Weduwnaar/weduwe 

5.5.6.  Anders (te weten): ……..……………………………………………………………………… 

 

5.6. Nationaliteit* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): ………….……………………………………………..… 

 

5.7. Identificatienummer 
4
 

5.7.1 Nationaal identiteitsnummer: ….……………………………………………………………………. 

5.7.2. Socialezekerheidsnummer: ………………………………………….................................................. 

5.7.3. Belastingnummer: ……………………………………………….…………………………………….. 

5.7.4. Anders (te weten): …………………………………………………………………………… 

 

5.8. Adres 

5.8.1. Straat en nummer/postbus*: ……………………..……………………………………………………. 

………………………………………………………………….………………………………….................... 

5.8.2. Plaats en postcode*: ………………………………………………………………………………… 

                                                           
3. Vul voor rechtspersonen bijlage I in en voeg deze bij. 

Indien er meerdere aanvragers zijn, voeg dan een aanvullend blad bij. 

Vul voor vertegenwoordigers bijlage II in en voeg deze bij. 

4. Vermeld in voorkomend geval het meest relevante nummer. 



………………………………………………………………………………………………………………. 

5.8.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): ………..…………………………………………………. 

 

5.9. Telefoon: ………………..………….……….………………………………………………….. 

5.10. Fax …………….……………………………………………………………..……………….. 

5.11. E-mail: ….………………………………..………………………………………….……………. 

 

5.12. Verwantschap met de erflater 

 Zoon  Dochter  Vader  Moeder  Kleinzoon  Kleindochter  Grootvader 

 Grootmoeder  Echtgeno(o)t(e)  Geregistreerd partner  De facto partner 
5
  Broer 

 Zus  Neef (oomzegger/tantezegger)  Nicht (oomzegger/tantezegger)  Oom  Tante  Neef/nicht 

 Anders (te weten): ………………………………. 

 

6. Gegevens over de erflater 

 

6.1. Naam en voornaam of voornamen*:.………….………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 6.1.): ………………………………..………………… 

 

6.3. Geslacht* 

6.3.1.  M 

6.3.2.  V 

 

6.4. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) (plaats/land (ISO-code))*: ……………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.5. Burgerlijke staat op het tijdstip van overlijden* 

6.5.1.  Ongehuwd 

6.5.2.  Gehuwd 

6.5.3.  Geregistreerd partner 

6.5.4.  Gescheiden 

6.5.5.  Weduwnaar/weduwe 

6.5.6.  Anders (te weten): ……………………………………………….......…………………… 

 

6.6. Nationaliteit* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden):.……………………………………….…………………. 

                                                           
5. Het begrip de facto partner omvat de juridische instituten van samenwoning die in sommige lidstaten 

bestaan, zoals „sambo” (Zweden) of „avopuoliso” (Finland). 



 

6.7. Identificatienummer
4
 

6.7.1 Nationaal identiteitsnummer: ……………………..……………………………………………..……… 

6.7.2. Socialezekerheidsnummer: ………………………………………………………………………… 

6.7.3. Belastingnummer: ……………………………………………………………………………………. 

6.7.4. Nummer geboorteakte: …..…………………………………….…….……………………………….. 

6.7.5. Anders (te weten): …………………………………………………………………………. 

 

6.8. Adres op het tijdstip van overlijden 

6.8.1. Straat en nummer/postbus*: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

6.8.2. Plaats en postcode*: …………………………………………………………………………………… 

6.8.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden □ Ander land 

(gelieve de ISO-code te vermelden): ……………..…………………………………………. 

 

6.9. Datum (dd/mm/jjjj) en plaats van overlijden*: …………..……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………………………….. 

6.9.1. Nummer en datum en plaats van afgifte van de overlijdensakte: ……..……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Erfopvolging krachtens uiterste wilsbeschikking/erfopvolging bij versterf 

 

7.1. Het betreft erfopvolging* 

7.1.1.  krachtens uiterste wilsbeschikking 

7.1.2.  bij versterf 

7.1.3.  gedeeltelijk krachtens uiterste wilsbeschikking en gedeeltelijk bij versterf 

 

7.2. Indien het gaat om erfopvolging krachtens uiterste wilsbeschikking of gedeeltelijk krachtens uiterste 

wilsbeschikking, is de verklaring gebaseerd op de volgende beschikkingen die geldig waren op het tijdstip 

van overlijden 
6
 

7.2.1. Vorm:  Testament  Gemeenschappelijk testament  Erfovereenkomst 

7.2.2. Datum (dd/mm/jjjj) waarop het/zij is opgesteld: 

…………………….…………………………………. 

7.2.3. Plaats waar het/zij is opgesteld (plaats/land (ISO-code)): …….…..………………………………….. 

7.2.4. Benaming en hoedanigheid van de autoriteit in aanwezigheid waarvan de uiterste wilsbeschikking is 

opgesteld: …………….………... 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

7.2.5. Datum (dd/mm/jjjj) van registratie of het in bewaring geven: ………………………………………… 

7.2.6. Benaming van het register of de bewaarplaats: ………………………………………………………. 

                                                           
6. Indien er meerdere uiterste wilsbeschikkingen zijn, voeg dan een aanvullend blad bij. 



………………………………………………………………………………………………………………… 

7.2.7. Referentienummer van de beschikking in het register of in de bewaarplaats: ……………………….. 

7.2.8. Ander referentienummer:.……………………………………………………………………………… 

7.3. Bij weten van de autoriteit van afgifte zijn de volgende andere uiterste wilsbeschikkingen door de 

erflater opgesteld en herroepen of nietig verklaard
6
 

7.3.1. Vorm:  Testament  Gemeenschappelijk testament  Erfovereenkomst 

7.3.2. Datum (dd/mm/jjjj) van opstelling: ….………………………………………….………… 

7.3.3. Plaats van opstelling (plaats/land (ISO-code)): ……………………..……………….…….. 

7.3.4. Benaming en hoedanigheid van de autoriteit waarvoor de akte werd verleden: …………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

7.3.5. Datum (dd/mm/jjjj) van registratie of neerlegging: ………………………….…………….. 

7.3.6. Benaming van het register of de bewaarplaats: …………………………………..…………..………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7.3.7. Referentienummer van de uiterste wilsbeschikking in het register of in de bewaarplaats: 

…………………………. 

7.3.8. Ander referentienummer: …………………………………………………………..………………… 

 

7.4. Overige relevante informatie zoals bedoeld in artikel 68, onder j), van Verordening (EU) nr. 650/2012 

(te specificeren): 

…………………….………………………………………………………....………………… 

………………..……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Het op de erfopvolging toepasselijke recht 

 

8.1. Het recht dat op de erfopvolging van toepassing is, is het recht van* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland 

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …………………………………..………………………. 

 

8.2. Het toepasselijke recht werd op grond van de volgende elementen bepaald* 

 

8.2.1.  De erflater had op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats in deze staat (artikel 21, 

lid 1, van Verordening (EU) nr. 650/2012). 

8.2.1.  De erflater had het recht van deze staat gekozen, waarvan hij de nationaliteit bezat (artikel 22, 

lid 1, van Verordening (EU) nr. 650/2012) (zie punt 7.2.). 

8.2.3.  De erflater had op het tijdstip van overlijden een kennelijk nauwere band met deze staat dan met 

de staat van zijn gewone verblijfplaats (artikel 21, lid 2, van Verordening (EU) nr. 650/2012), te 

specificeren: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………



…………………...………………………..…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………….……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8.2.4.  Het recht van een derde staat overeenkomstig artikel 21, lid 1, van Verordening (EU) nr. 650/2012 

verwees terug naar het recht van deze staat (artikel 34, lid 1, van Verordening (EU) nr. 650/2012). Te 

specificeren: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8.3.  Het toepasselijke recht is dat van een staat met meer dan één rechtsstelsel (artikelen 36 en 37 van 

Verordening (EU) nr. 650/2012). De volgende rechtsregels zijn van toepassing (gelieve in voorkomend 

geval de territoriale eenheid te specificeren): 

………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..………………………………………………………………….. 

 

8.4.  Er gelden bijzondere regels die beperkingen opleggen met betrekking tot, of van invloed zijn op de 

erfopvolging wat betreft bepaalde bestanddelen van de nalatenschap van de erflater (artikel 30 van 

Verordening (EU) nr. 650/2012) (gelieve de betreffende regels en bestanddelen te specificeren): 

……………………………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 



De autoriteit verklaart dat zij al het nodige heeft gedaan om de rechthebbenden 

op de hoogte te brengen van de aanvraag voor een erfrechtverklaring en dat op 

het tijdstip van opstelling van de verklaring geen van de elementen daarin door 

de rechthebbenden werd betwist. 

 

De volgende punten zijn niet ingevuld, omdat ze niet relevant werden geacht 

voor het doel waarvoor de erfrechtverklaring werd afgegeven*: 

..………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Indien aanvullende bladen zijn bijgevoegd, vermeld het totale aantal 

bladzijden*: ………………………………………………………………………… 

 

Gedaan te* …………………………… op* ………………………..(dd/mm/jjjj) 

 

Handtekening en/of stempel van de autoriteit van afgifte*: … ………………… 

………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

GEWAARMERKT AFSCHRIFT 

 

Dit gewaarmerkt afschrift van de Europese erfrechtverklaring werd afgegeven 

aan*: ………………………………………………..……………………………… 

..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………..………………………… 

(naam van de aanvrager(s) of de perso(o)n(en) die een rechtmatig belang 

aantoont (aantonen)) (artikel 70 van Verordening (EU) nr. 650/2012) 

 

Het is geldig tot en met*: ………………….……………………… (dd/mm/jjjj) 

 

Datum van afgifte*: ……………………………………………..……(dd/mm/jjjj) 

 

Handtekening en/of stempel van de autoriteit van afgifte*: ……………..……. 

……………………………………………………………………………………… 

 

 



FORMULIER V - BIJLAGE I 

Gegevens over de aanvrager(s) (rechtspersonen 
7
) 

 

1. Naam van de organisatie*: 

……………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Registratie van de organisatie* 

2.1. Registratienummer
4
: ……………………………………………………………….……………... 

2.2. Benaming van het register/de registrerende autoriteit*: …………………………..……………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2.3. Datum (dd/mm/jjjj) en plaats van registratie*: ………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Adres van de organisatie 

3.1. Straat en nummer/postbus*: ……………….………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.2. Plaats en postcode*: 

3.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje 

□ Frankrijk □ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta 

□ Nederland □ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland 

□ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): ………..……………………………………………. 

 

4. Telefoon: ……………….…………………………………………………………………….. 

 

5. Fax …………………………………………………………………………………………. 

 

6. E-mail: ……………………………………..……………………………………………………. 

 

7. Naam en voornaam of voornamen van de persoon die gemachtigd is om voor de organisatie te 

ondertekenen*: …………………… …………………… ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………...……………………………………………………………………

…………………………. 

 

8. Overige relevante informatie (te specificeren): ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
7. Indien de aanvraag door meerdere rechtspersonen wordt ingediend, voeg dan een aanvullend blad bij. 



 

FORMULIER V - BIJLAGE II 

Gegevens over de vertegenwoordiger(s) van de aanvrager(s) 
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1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Registratie van de organisatie 

2.1. Registratienummer: …………………………………………………………………….………… 

2.2. Benaming van het register/de registrerende autoriteit*: ………………………………………….. 

2.3. Datum (dd/mm/jjjj) en plaats van registratie*: ……………………………………………………. 

 

3. Adres 

3.1. Straat en nummer/postbus*: ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.2. Plaats en postcode*: ……………………………………………………………….……………….. 

3.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje 

□ Frankrijk □ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta 

□ Nederland □ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland 

□ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …………………………..……………….………. 

 

4. Telefoon: …………………………………………………………………………………… 

 

5. Fax …..………..…………………………………………………………………………….. 

 

6. E-mail: ……………….…………………………………………………………………………. 

 

7. Vertegenwoordigingsbevoegdheid* 

□ Voogd □ Ouder □ Persoon die gemachtigd is om voor een rechtspersoon te ondertekenen 

□ Gemachtigde 

□ Overige (te specificeren): ………………………………………………………………………… 

 

 

FORMULIER V - BIJLAGE III 

Informatie over het huwelijksvermogensstelsel of een ander equivalent vermogensstelsel van de 

erflater 
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8. Indien er sprake is van meerdere vertegenwoordigers, voeg dan een aanvullend blad bij. 

9. Indien er meerdere toepasselijke vermogensstelsels zijn, voeg dan een aanvullend blad bij. 



1. Naam en voornaam of voornamen van de (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner*: 

……………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Naam bij geboorte van de (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner (indien afwijkend 

van punt 1):…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Datum en plaats van het huwelijk of de vastlegging van een andere relatievorm waaraan gevolgen 

worden verbonden die vergelijkbaar zijn met die van het huwelijk:.……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Had de erflater een huwelijksovereenkomst gesloten met de in punt 1 vermelde persoon? 

4.1.  Ja 

4.1.1. Datum (dd/mm/jjjj) van de overeenkomst: ……………………………………………………….. 

4.2.  Nee 

 

5. Had de erflater met de in punt 1 vermelde persoon een overeenkomst gesloten inzake 

vermogensrechtelijke gevolgen in het kader van een relatievorm die wordt geacht met het huwelijk 

vergelijkbare gevolgen te hebben? 

5.1.  Ja 

5.1.1. Datum (dd/mm/jjjj) van de overeenkomst: ……………………………………………………… 

5.2.  Nee 

 

6. Het op het vermogensstelsel toepasselijke recht was het recht van 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje 

□ Frankrijk □ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta 

□ Nederland □ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland 

□ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …………………………………………………… 

6.1. Werd dit recht bepaald op grond van een rechtskeuze?* 

6.1.1.  Ja 

6.1.2.  Nee 

6.2. Indien de staat waarvan het recht van toepassing was meer dan één rechtsstelsel heeft, gelieve te 

specificeren (in voorkomend geval, de territoriale eenheid): .......................................................... 

 

7. Het toegepaste vermogensstelsel was: 

7.1.  Buiten gemeenschap van goederen/Scheiding van goederen 

7.2.  Algehele gemeenschap van goederen 

7.3.  Gemeenschap van goederen 

7.4.  Gemeenschap van verworven aanwinsten 

7.5.  Uitgestelde gemeenschap van goederen 

7.6.  Anders (te weten): …..……………………………………………………………..….. 

8. Vermeld het vermogensstelsel in de oorspronkelijke taal en de betrokken wettelijke bepalingen 
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: 

………………………………………………………………………………………………..………….

……………………………………………………………………………………………………………

                                                           
10. Meer informatie over nationale regelingen inzake vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk en 

het geregistreerde partnerschap is beschikbaar op het Europees e-justitieportaal (https://e-

justice.europa.eu). 



………………………………………………………………………………………….……………….. 

9. Zijn de op het huwelijksvermogensstelsel of het equivalente vermogensstelsel gebaseerde 

vermogensrechtelijke betrekkingen van de erflater en de in punt 1 vermelde persoon vereffend en de 

goederen verdeeld? 

9.1.  Ja 

9.2.  Nee 

 

FORMULIER V - BIJLAGE IV 

Status en rechten van de erfgena(a)m(en) 
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1. Is de erfgenaam de aanvrager?* 

 

1.1.  Ja 

1.1.1.  Vermeld in afdeling 5 van het aanvraagformulier voor de erfrechtverklaring (vermeld indien 

nodig welke aanvrager):…………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

1.1.2.  Vermeld in bijlage I (vermeld indien nodig welke aanvrager): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.2.  Nee 

1.2.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie: …………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1.2.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 1.2.1.): ……………………................................ 

1.2.3. Identificatienummer
4
 

1.2.3.1 Nationaal identiteitsnummer: ……………………………………………………………………. 

1.2.3.2. Socialezekerheidsnummer: …………………………………………………………………… 

1.2.3.3. Belastingnummer: …………………………………………………………………………….. 

1.2.3.4. Registratienummer: ..………………………………………………………………………….. 

1.2.3.5. Anders (te weten): ………………………………………………………………….. 

1.2.4. Adres 

1.2.4.1. Straat en nummer/postbus: ……………..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

1.2.4.2. Plaats en postcode: ………………………….…………………………………………………. 

1.2.4.3. Land 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje 

□ Frankrijk □ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta 

□ Nederland □ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland 

□ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …………………………………………………….. 

1.2.5. Telefoon: ……………………………………………………………………………….. 

                                                           
11. Indien er meerdere erfgenamen zijn, voeg dan een aanvullend blad bij. 



1.2.6. Fax ……………………………………………………………………………………. 

1.2.7. E-mail: …………………………………………………………………………………….. 

1.2.8. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) 

en plaats van registratie en benaming van het register/de registrerende autoriteit: …………….………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Heeft de erfgenaam de nalatenschap aanvaard? 

2.1.  Ja, zonder voorwaarden 

2.2.  Ja, onder voorrecht van boedelbeschrijving (gelieve de gevolgen te specificeren): …………... 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.3.  Ja, onder andere voorwaarden (gelieve de gevolgen te specificeren): ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………................................................................................................ 

2.4.  Overeenkomstig het recht dat op de erfopvolging van toepassing is, is geen aanvaarding 

vereist. 

 

3. De erfgenaam is aangewezen 
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*: 

3.1.  bij uiterste wilsbeschikking 

3.2.  bij wet 

 

4.  De erfgenaam heeft de nalatenschap verworpen. 

 

5.  De erfgenaam heeft een wettelijk erfdeel aanvaard. 

 

6.  De erfgenaam heeft zijn of haar recht op een wettelijk erfdeel verworpen. 

 

7.  De erfgenaam is uitgesloten van de nalatenschap: 

7.1.  volgens de uiterste wilsbeschikking 

7.2.  volgens de wet 

7.3.  volgens een gerechtelijke beslissing 

 

8. De erfgenaam heeft recht op het volgende erfdeel (te specificeren): ………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………………. 

 

9. Goed(eren) dat (die) aan de erfgenaam is (zijn) toegekend en waarvoor een verklaring werd 

aangevraagd (specificeer het (de) goed(eren) en vermeld alle relevante identificatiegegevens) 
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: …… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………………

                                                           
12. Kruis in voorkomend geval meerdere hokjes aan. 

13. Vermeld of de erfgenaam de eigendom of andere rechten op de goederen heeft verworven (vermeld in 

het laatste geval de aard van deze rechten en de andere personen die ook rechten op de goederen 

hebben). Vermeld in het geval van een geregistreerd goed de informatie die volgens het recht van de 

lidstaat waar het register wordt gehouden vereist is om het goed te kunnen identificeren (bijvoorbeeld 

voor onroerende goederen het exacte adres van het goed, het kadaster, het perceel- of kadasternummer, 

de beschrijving van het goed (voeg indien nodig relevante documenten bij)). 



…………………………………….…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Voorwaarden en beperkingen met betrekking tot de rechten van de erfgenaam (geef aan of de 

rechten van de erfgenaam volgens het op de erfopvolging toepasselijke recht en/of volgens de uiterste 

wilsbeschikking beperkt zijn): ……………………………………………………….………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………….………….………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……….……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….……...……………………...…

…………………………………………….....………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Overige relevante informatie of nadere toelichting (te specificeren):.………..………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

FORMULIER V - BIJLAGE V 

Status en rechten van de rechtstreeks tot de nalatenschap gerechtigde legataris(sen) 
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1. Is de legataris de aanvrager?* 

 

1.1.  Ja 

1.1.1.  Vermeld in afdeling 5 van het aanvraagformulier voor de erfrechtverklaring (vermeld indien 

nodig welke aanvrager): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
14. Indien er meerdere legatarissen zijn, voeg dan een aanvullend blad bij. 



1.1.2.  Vermeld in bijlage I (vermeld indien nodig welke aanvrager): ………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.2.  Nee 

1.2.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie: ……………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 1.2.1.): ………………………………………….. 

1.2.3. Identificatienummer
4
: ……………….…………………………………..……………………… 

1.2.3.1 Nationaal identiteitsnummer: ..……………………………………….………………………… 

1.2.3.2. Socialezekerheidsnummer: ….………………………………………..……………………… 

1.2.3.3. Belastingnummer: ….……………………………………………………………………..……. 

1.2.3.4. Registratienummer: …………………………………………………………………………… 

1.2.3.5. Anders (te weten): ……………………………………………………………………. 

1.2.4. Adres 

1.2.4.1. Straat en nummer/postbus: ……..……………………………………….…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………..

1.2.4.2. Plaats en postcode: …………………………………………………………………………….. 

1.2.4.3. Land: 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje 

□ Frankrijk □ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta 

□ Nederland □ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland 

□ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): ……………..……………………………………… 

 

1.2.5. Telefoon: …………………………..…………………………….……………………….. 

1.2.6. Fax ………………………………………………………………………………………. 

1.2.7. E-mail:.……………………………………………………………………………………… 

1.2.8. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) 

en plaats van registratie en benaming van het register/de registrerende autoriteit: …………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Heeft de legataris het legaat aanvaard?
 

2.1.  Ja, zonder voorwaarden 

2.2.  Ja, onder voorwaarden (te specificeren): …………….……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.3.  Overeenkomstig het op de erfopvolging toepasselijke recht is geen aanvaarding vereist 

 

3.  De legataris heeft het legaat verworpen. 

 

4. De legataris heeft recht op het volgende deel van de nalatenschap (te specificeren): 

…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………….….…

…………………………………………………………………………………………………………… 



 

5. Goed(eren) dat (die) aan de legataris is (zijn) toegekend en waarvoor een verklaring werd 

aangevraagd (specificeer het (de) goed(eren) en vermeld alle relevante identificatiegegevens) 
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:.….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………….…………………..…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Voorwaarden en beperkingen met betrekking tot de rechten van de legataris (geef aan of de rechten 

van de legataris volgens het op de erfopvolging toepasselijke recht en/of volgens de uiterste 

wilsbeschikking beperkt zijn)*: ………….………………………………………….………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………………………….. 

7. Overige relevante informatie of nadere toelichting (te specificeren): ……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………………………. 

 

 

 

FORMULIER V - BIJLAGE VI 

Bevoegdheden om een testament uit te voeren of de nalatenschap te beheren 
16

 

                                                           
15. Vermeld of de legataris de eigendom of andere rechten op de goederen heeft verworven (vermeld in het 

laatste geval de aard van deze rechten en de andere personen die ook rechten op de goederen hebben). 

Vermeld in het geval van een geregistreerd goed de informatie die volgens het recht van de lidstaat 

waar het register wordt gehouden vereist is om het goed te kunnen identificeren (bijvoorbeeld voor 

onroerende goederen het exacte adres van het goed, het kadaster, het perceel- of kadasternummer, de 

beschrijving van het goed (voeg indien nodig relevante documenten bij)). 

16. Voeg een aanvullend blad bij indien er sprake is van meerdere personen. 



1. Bevoegdheden van de volgende persoon*: 

 

1.1.  De aanvrager 

1.1.1.  Vermeld in afdeling 5 van het aanvraagformulier voor de erfrechtverklaring (vermeld indien 

nodig welke aanvrager): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………..……………………………………………………………… 

1.1.2.  Vermeld in bijlage I (vermeld indien nodig welke aanvrager): ………………………… 

……………………..………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

1.2.  De erfgenaam vermeld in bijlage IV (vermeld indien nodig welke erfgenaam): ……..……... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.3.  De legataris vermeld in bijlage V (vermeld indien nodig welke legataris): …….………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.4.  Andere 

1.4.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie: ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

1.4.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 1.4.1.): …………………………………………. 

1.4.3. Identificatienummer
4
: …………………………….………………………………………..…... 

1.4.3.1 Nationaal identiteitsnummer: ……..…………………………………………………………. 

1.4.3.2. Socialezekerheidsnummer: …………….……………………………………………..……… 

1.4.3.3. Belastingnummer: …………………….………………………………………………………... 

1.4.3.4. Registratienummer: ………..………………………………………………………………… 

1.4.3.5. Anders (te weten): …………………………………………………………………… 

1.4.4. Adres 

1.4.4.1. Straat en nummer/postbus: ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1.4.4.2. Plaats en postcode: ….……………………………..…………………………………………… 

1.4.4.3. Land: 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje 

□ Frankrijk □ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta 

□ Nederland □ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland 

□ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …………….……………………………………… 

1.4.5. Telefoon: ……..…………….…………………………………………………..………. 

1.4.6. Fax ……………………………..……………………………………………………….. 

1.4.7. E-mail: ………………………………..……………………………………………………... 

1.4.8. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) 

en plaats van registratie en benaming van het register/de registrerende autoriteit: …………….………. 

 

2. Bevoegdheden om*
12

 



2.1.  een testament uit te voeren 

2.2.  de nalatenschap of een deel ervan te beheren 

 

3. De bevoegdheden om het testament uit te voeren of de nalatenschap te beheren, hebben betrekking 

op* 

3.1.  de gehele nalatenschap 

3.2.  de gehele nalatenschap, met uitzondering van de volgende delen of goederen (te specificeren): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………..….……………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.3.  de volgende specifieke delen of goederen van de nalatenschap (te specificeren): …….…… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………….. 

 

4. De in afdeling 1 vermelde persoon heeft de volgende bevoegdheden*
12

: 

4.1.  het verkrijgen van alle informatie betreffende de goederen en schulden van de nalatenschap 

4.2.  het kennisnemen van alle testamenten en andere documenten betrekking hebbende op de 

nalatenschap 

4.3.  het nemen of aanvragen van bewarende maatregelen 

4.4.  het nemen van dringende maatregelen 

4.5.  het verzamelen van goederen 

4.6.  het innen van de schuldvorderingen en afgeven van een geldige kwitantie 

4.7.  het uitvoeren en opzeggen van overeenkomsten 

4.8.  het openen, beheren en afsluiten van een bankrekening 

4.9.  het aangaan van een lening 

4.10.  het leveren, overdragen of bezwaren van goederen 

4.11.  het vestigen van zakelijke rechten of een hypotheek op de goederen 

4.12.  het verkopen van:   

4.13.  het verstrekken van een lening 

4.14.  het voortzetten van een bedrijf 

4.15.  het uitoefenen van de rechten van een aandeelhouder 

4.16.  het in rechte optreden of verschijnen voor de rechter 

4.17.  het vereffenen van schulden 

4.18.  het uitkeren van legaten 

4.19.  het verdelen van de nalatenschap 

4.20.  het verdelen van het restant 

4.21.  het aanvragen van de inschrijving van rechten op onroerende of roerende goederen in een 

register 

4.22.  het doen van een schenking 

4.23.  anders (te weten): …………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Indien het aankruisen van een of meer van de bovenstaande hokjes geen precieze indicatie geeft van 



de bevoegdheden waarover de executeur/testamentuitvoerder/beheerder van de nalatenschap beschikt, 

voeg dan alle nodige aanvullende gegevens toe 
17

: 

……………………………………………………………………………………….…………………

…………….………………………………………………………………………………….…….…… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….……….…

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….……….…

………………………………..…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………….. 

 

Specificeer of de in afdeling 4 bedoelde bevoegdheden op residuaire basis worden uitgeoefend 

conform artikel 29, lid 2, tweede alinea, of artikel 29, lid 3, eerste alinea, van Verordening (EU) 

nr. 650/2012*: ……………………………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………….. 

 

5. De executeur/testamentuitvoerder/beheerder van de nalatenschap wordt aangewezen op grond van
12

: 

5.1.  de uiterste wilsbeschikking (zie punt 7.2 van het aanvraagformulier voor de erfrechtverklaring) 

5.2.  een gerechtelijke beslissing 

5.3.  een overeenkomst tussen de erfgenamen 

5.4.  de wet 

 

6. De bevoegdheden vloeien voort uit
12

: 

6.1.  de uiterste wilsbeschikking (zie punt 7.2 van het aanvraagformulier voor de erfrechtverklaring) 

6.2.  een gerechtelijke beslissing 

6.3.  een overeenkomst tussen de erfgenamen 

6.4.  de wet 

 

 

7. De verplichtingen vloeien voort uit
12

: 

7.1.  de uiterste wilsbeschikking (zie punt 7.2 van het aanvraagformulier voor de erfrechtverklaring) 

7.2.  een gerechtelijke beslissing 

7.3.  een overeenkomst tussen de erfgenamen 

7.4.  de wet 

                                                           
17. Specificeer bijvoorbeeld of een van de bovengenoemde bevoegdheden door de executeur-

testamentair/beheerder in eigen naam kan worden uitgeoefend. 



 

8. Voorwaarden of beperkingen in verband met de in afdeling 4 bedoelde bevoegdheden 
18

*: 

…………...………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                           
18. Specificeer bijvoorbeeld of een van de bovengenoemde bevoegdheden door de executeur-testamentair 

in eigen naam kan worden uitgeoefend. 


	Verordening (EU) n r. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring

