
Hardenberg  Dalfsen Nieuwleusen 

Scholtensdijk 20  Bloemendalstraat 11 Westeinde 2 
0523 - 261941  0529 - 431742 0529 - 481201 
 

 

WONEN IN DUITSLAND:  

ERFRECHT, HUWELIJKSVERMOGENSRECHT EN VOLMACHT 
(UITGAVE 2015) 

Deze brochure is bestemd voor Nederlanders die in Duitsland wonen. De situatie 
waarin een Nederlands echtpaar met kinderen in Duitsland woont, zal als 
uitgangspunt worden genomen. Is uw situatie anders, dan kunt u dit het beste 
aan de notaris voorleggen. 

Drie onderwerpen worden kort toegelicht: 
1. Het erfrecht. 
2. Het huwelijksgoederenrecht. 
3. De volmacht. 
Niet aan de orde komen vragen als hoe het zit met de inkomstenbelasting of 
vennootschapsbelasting of welke regels er gelden voor Nederlandse 
ondernemingen in Duitsland.  

1. Het erfrecht 

Welke regels gelden er als u – als Nederlander – in Duitsland woont?   
 
Let goed op: voor mensen die vóór 17 augustus 2015 zijn overleden, gelden er 
andere regels dan hieronder vermeld. Kern van de oude regeling was dat bij 
overlijden tijdens de eerste vijf jaar wonen in Duitsland, het Nederlandse 
erfrecht gold. Voor meer informatie hierover kunt u ons mailen of bellen.  

Vanaf 17 augustus 2015 geldt dat het Duitse erfrecht gaat gelden zodra u in 
Duitsland woont. Dit kunt u voorkomen door bij een Nederlandse notaris een 
testament op te stellen en daarin een rechtskeuze uit te brengen voor het 
Nederlandse recht. Duitsland accepteert die rechtskeuze. 
Het Nederlandse recht geeft veel meer zekerheid voor de langstlevende: als het 
Duitse recht zou gelden, zouden de kinderen hun legitieme portie kunnen 
opeisen. Als u kiest voor het Nederlandse recht, kunnen de kinderen dit niet.  

De regeling dat het Duitse erfrecht geldt, is ook van toepassing als u voor 
17 augustus 2015 naar Duitsland bent verhuisd en er nu korter dan 5 jaar 
woont. Ook voor die situatie geldt dus: onderneem actie en laat een testament 
opstellen met daarin een rechtskeus voor het Nederlandse recht! 

Behalve een rechtskeus is het ook om andere redenen belangrijk een testament 
te maken, bijvoorbeeld met het oog op de afwikkeling van de erfenis en de 
bescherming van de kinderen tegen bijvoorbeeld een echtscheiding (u kunt uw 
schoonkind als ‘koude kant’ uitsluiten als uw kind onverhoopt in echtscheiding 
raakt). 

Ten slotte geldt dat met het oog op de erfbelasting een testament veel belasting 
kan besparen voor de langstlevende en/of de kinderen. De eerste tien jaar dat u 
in Duitsland woont, kan namelijk zowel Nederland als Duitsland (dus dubbelop!) 
erfbelasting heffen. Die belastingheffing staat los van de rechtskeus die u maakt 
voor het erfrecht. 



 Aan de totstandkoming van deze brochure is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans 
onvolledig of onjuist is opgenomen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

2. Het huwelijksgoederenrecht.  
Welke regels gelden er als u – als Nederlander – in Duitsland woont?  

a. De eerste tien jaar dat u in Duitsland woont, blijft het Nederlandse 
huwelijksvermogensrecht gelden. Na tien jaar gaat het Duitse recht gelden. 
Dit kunt u voorkomen door bij een Nederlandse notaris een rechtskeuze uit 
te brengen voor het Nederlandse recht. Duitsland accepteert die 
rechtskeuze. 
Dit is vooral van belang wanneer u op huwelijksvoorwaarden gehuwd bent, 
maar kan ook van belang zijn als u in ‘gemeenschap van goederen’ bent 
gehuwd. 

b. Maar ook in de eerste tien jaar kan het belangrijk zijn om een rechtskeuze 
uit te brengen, bijvoorbeeld omdat dit ook betrekking kan hebben op de 
vraag welke regels er gelden bij een echtscheiding. U kunt dan voor het 
Nederlandse recht kiezen. 

Voor de goede orde: voor samenwoners is in Duitsland heel weinig geregeld. Het 
verdient aanbeveling om als samenwoners te overwegen om een boterbriefje te 
halen! Denkt u er dan wel aan vooraf huwelijksvoorwaarden op te stellen. Voor 
meer informatie bent u hartelijk welkom.  

3. De volmacht. 
Wat gebeurt er als u zelf niet meer in staat bent uw eigen belangen te 
behartigen? Dan zou het natuurlijk fijn zijn als uw partner uw belangen kan 
behartigen.  

Om te voorkomen dat uw partner naar de Nederlandse of Duitse rechter moet 
om bewind/curatele aan te vragen, kunt u uw partner een algemene notariële 
volmacht geven, die zowel in Nederland als Duitsland werkt. Daarnaast kunt u 
ook uw kinderen of andere familieleden volmacht geven. Bij een volmacht 
worden soms waarborgen ingebouwd (bijvoorbeeld dat de gevolmachtigden 
samen moeten tekenen). 

Tot slot 

Geen enkele situatie is hetzelfde. Wanneer u denkt dat een van de vorenstaande 
regelingen voor u van belang kan zijn, is het verstandig persoonlijk advies in te 
winnen bij Vechtstede Notarissen. 


