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Erfrecht, erfbelasting en keuze Nederlands erfrecht 
 
In dit artikel willen wij inzicht geven in de problematiek van erfrecht, erfbelasting en de 
keuze voor Nederlands erfrecht. Dit artikel heeft niet de bedoeling volledig te zijn, maar om 
inzicht te geven in deze complexe materie. 
 
Onderwerpen: 
1. Erfbelasting.  

Een geëmigreerde Nederlander kan niet kiezen in welk land erfbelasting moet worden 
betaald. De erfbelasting wordt geheven volgens de belastingwetten van het land waarin 
men ten tijde van het overlijden woonachtig is (het woonland). 

2. Erfrecht.  
Als er geen testament is opgemaakt is het wettelijk erfrecht van toepassing van het 
betreffende woonland. De nalatenschap wordt verdeeld volgens deze wet. 

3. Keuze Nederlands erfrecht.  
Men kan als Nederlander kiezen voor de toepasselijkheid van het Nederlandse erfrecht  
of van het erfrecht van het woonland. Deze rechtskeuze moet in een testament zijn 
vastgelegd. 

4. Testament 
Een testament is een hoogstpersoonlijk document waarin iemand schriftelijk vastlegt of 
laat vastleggen, wat er na zijn dood met zijn nalatenschap moet gebeuren in afwijking 
van de algemene wettelijke bepalingen die gelden in het woonland van de erflater of 
zoals deze voor wat betreft het Nederlands erfrecht beschreven staan in Boek 4 van het 
Burgerlijk Wetboek (BW). Dit testament kan zowel opgesteld worden bij een notaris in 
het woonland of bij een notaris in Nederland. 
 

Erfbelasting  
Erfbelasting wordt geheven volgens de belastingwetten van het woonland van de erflater. In 
Europa zijn er landen die heffen op basis van het woonland van de erflater en landen die 
heffen op basis van het woonland van de erfgenaam (of legataris). Daarnaast kan ongeacht 
het woonland van de erflater/erfgenaam belasting worden geheven op zogenaamde 
situsgoederen.  
Situsgoederen kunnen onder andere bestaan uit: 

 Onroerende zaken zoals de hoofdwoning of een tweede huis, de inboedel van die 
woning; 

 Bankrekening(en) en effecten; 

 Soms ook voertuigen en levensverzekeringen; 

 Situsschulden, zoals een hypothecaire geldlening op de betreffende woning of 
begrafeniskosten.  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2018-09-19#Boek4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2018-09-19#Boek4
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Om te voorkomen dat door emigratie de Nederlandse erf- en/of schenkbelasting wordt 
ontgaan is in artikel 3 van de Successiewet 1956 een woonplaatsfictie opgenomen, die 
bepaalt dat de Nederlandse belasting van toepassing blijft gedurende 10 jaar na emigratie 
(het metterwoon Nederland verlaten): 

"1. Een Nederlander die in Nederland heeft gewoond en binnen tien jaren, nadat hij 
Nederland metterwoon heeft verlaten, is overleden of een schenking heeft gedaan, wordt 
geacht ten tijde van zijn overlijden of van het doen van de schenking in Nederland te 
hebben gewoond." 

 

Een Nederlander die in een bepaalde hoedanigheid namens de Staat der Nederlanden is 
uitgezonden als bedoeld in artikel 2 van de Successiewet 1956, wordt gedurende de 
uitzending geacht in Nederland te wonen. De tienjaarsperiode van artikel 3 begint niet na 
het einde van de dienstbetrekking, maar na het daadwerkelijk verlaten van Nederland 
(https://wetten.overheid.nl/BWBR0035673/2014-10-25#Circulaire.divisie10). 

Op de website van de Nederlandse overheid  vindt u meer informatie over de internationale 
aspecten van de schenk- en erfbelasting. https://wetten.overheid.nl/BWBR0035673/2014-
10-25 

De aangifte voor de erfbelasting moet binnen een vastgestelde termijn na het overlijden 
worden ingediend bij de belastingdienst in het woonland van de erflater/erfgenaam. Deze 
termijn kan per land verschillen. In die aangifte moeten de schulden en bezittingen uit de 
nalatenschap worden opgegeven. Wanneer er sprake is van situsgoederen ontstaat de 
situatie dat er ook aangifte moet worden gedaan in het land waar het betreffende situsgoed 
ligt. 
 
Er zijn slechts een beperkt aantal verdragen gesloten ter voorkoming van dubbele belasting. 
Nederland kent wel een maatregel in de vorm van het ‘Besluit voorkoming dubbele belasting 
2001’. Deze maatregel zorgt ervoor dat, wanneer de erfbelasting in het woonland van de 
erflater/erfgenaam voorrang heeft boven de Nederlandse erfbelasting, Nederland op grond 
daarvan een vermindering toekent. Laat u zich hierover goed voorlichten zowel door een 
Nederlandse notaris en de notaris of fiscalist in het woonland.  
 

Erfrecht 
Het wettelijk erfrecht beschrijft onder meer wie als erfgenaam gerechtigd wordt tot het 
vermogen van de erflater en hoe de nalatenschap van de erflater wordt verdeeld. In andere 
Europese landen kan het wettelijk erfrecht erg verschillen van het Nederlands erfrecht, zoals 
is beschreven in het Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW).  
 
Veel landen kennen niet de wettelijke bescherming van de langstlevende echtgenoot (of 
geregistreerd partner) zoals het Nederlandse erfrecht dat kent, waarbij: 

 de langstlevende echtgenoot automatisch enig eigenaar wordt van alle bezittingen, tenzij 
deze binnen drie maanden na het overlijden ongedaan wordt gemaakt; 

 de kinderen een renteloze vordering op de langstlevende echtgenoot krijgen ter grootte 
van hun wettelijk erfdeel, waarvan de opeisbaarheid kan worden uitgesteld tot het 
overlijden of faillissement van de langstlevende echtgenoot. 

Dit kan een reden zijn om te kiezen voor het Nederlandse erfrecht. Het is raadzaam om zich 
te laten voorlichten wat het erfrecht van het woonland inhoudt.  
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002226/2010-01-01/2#HoofdstukI_Artikel3
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035673/2014-10-25#Circulaire.divisie10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035673/2014-10-25
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035673/2014-10-25
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2018-09-19
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Keuze Nederlands Erfrecht 
Een testament met daarin een ‘rechtskeuze voor Nederlands erfrecht’ betekent dat het 
Nederlandse erfrecht geldt en niet het erfrecht van het woonland. Dit betekent tevens dat 
de inhoud van het testament moet aansluiten bij de Nederlandse wettelijke bepalingen en 
niet bij de bepalingen van het wettelijk erfrecht in het woonland. Het betekent ook dat 
rechten (en verplichtingen) van erfgenamen, de echtgenoot, kinderen en executeur een 
uitvloeisel zijn van het Nederlandse erfrecht en niet van het wettelijke erfrecht in het 
woonland. Als er wordt gekozen voor Nederlands erfrecht is het raadzaam het testament op 
te laten maken door een Nederlandse notaris, deze is immers bekend met alle aspecten en 
de vele mogelijkheden van het Nederlands erfrecht. 
 

Testament 
Een uiterste wil kan (behoudens enkele uitzonderingen) alleen worden gemaakt bij een 
notariële akte, ook wel testament genaamd.  Aangezien het een hoogstpersoonlijk 
document is, is het mogelijk dat binnen een relatie iedere partner een eigen testament laat 
opstellen, dat inhoudelijk niet overeenkomt met dat van de andere partner, bijvoorbeeld 
wanneer er sprake is van een tweede huwelijk en/of kinderen uit een eerdere relatie.   
In een testament kan men onder meer (onder opschortende of ontbindende voorwaarden): 

 een vorige uiterste wil geheel of gedeeltelijk herroepen; 

 een keuze maken voor het toepasselijke erfrecht; 

 een zogenaamde in- of uitsluitingsclausule opnemen, waardoor de erfrechtelijke 
verkrijging al dan niet deel kan uitmaken van de gemeenschap van goederen, die tussen 
de verkrijger en zijn partner of eventuele toekomstige partner bestaat; 

 erfgenamen benoemen en/of uitsluiten, en afwijkende breukdelen vastleggen; 

 aan bepaalde personen een vorderingsrecht (legaat) toekennen van bijvoorbeeld 
geldbedragen, bepaalde vermogensbestanddelen en/of (gebruiks)rechten; 

 een executeur en/of afwikkelingsbewindvoerder benoemen; 

 een bewind instellen over een erfdeel of legaat in het belang van de rechthebbende; 

 een zogenaamde strafclausule opnemen, ten gevolge waarvan een afstammeling niet 
meer ontvangt dan zijn/haar legitieme portie in het geval die afstammeling zich niet 
coöperatief opstelt; 

 de zogenaamde wilsrechten van kinderen zoals deze beschreven staan in de art. 19 t/m 
22 van Boek 4 van het BW geheel of gedeeltelijk uitsluiten. Voor meer informatie zie het 
artikel over Wilsrechten. 

 

De verklaring van erfrecht 
Officiële instanties kunnen na het overlijden om een verklaring van erfrecht vragen. Een 
verklaring van erfrecht is een notariële akte, waarin een notaris onder meer vermeldt: 
a. welke personen, al dan niet voor bepaalde erfdelen, erfgenaam zijn en of zij de 

nalatenschap hebben aanvaard, 
b. of de wettelijke verdeling van toepassing is en tot welk moment deze nog ongedaan 

gemaakt kan worden, 
c. of er aanspraak is gemaakt op een verzorgingsvruchtgebruik als bedoeld in afdeling 2 

van titel 3, 
d. of er personen tot executeur, bewindvoerder of vereffenaar zijn benoemd en wat hun 

bevoegdheden zijn. 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2018-09-19#Boek4_Titeldeel3_Afdeling1_Artikel19
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2018-09-19#Boek4_Titeldeel3_Afdeling1_Artikel19
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Als er een rechtskeuze voor het Nederlandse erfrecht is gemaakt, is het raadzaam om een 
Nederlandse notaris de verklaring van erfrecht te laten opstellen en het afschrift te laten 
voorzien van een apostilleverklaring door de griffie van de rechtbank binnen zijn 
arrondissement. De erfrechtverklaring kan men vervolgens laten vertalen door een beëdigd 
tolk/vertaler, die ingeschreven is in het register tolken/vertalers van het woonland. 
 
De notaris kan op verzoek ook een Europese erfrechtverklaring afgeven als bedoeld in artikel 
62 van de verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 
2012 (PbEU 2012, L 201). 
 
Het Nederlandse testament hoeft niet op voorhand te worden vertaald. In de meeste 
gevallen volstaat de verklaring van erfrecht. Een vertaling van het Nederlandse testament 
kan onnodige vragen oproepen bij overheidsinstanties en notarissen in het woonland, dit 
zou kunnen leiden tot misverstanden met alle gevolgen van dien. Indien gewenst kan men 
het testament altijd nog laten vertalen. 
 

Ten slotte 
Zoals eerder in dit stuk is aangegeven is erfbelasting verschuldigd als een Nederlander in het 
buitenland overlijdt: Nederlandse erfbelasting op grond van de woonplaatsficties van de 
artikelen 2 of 3 van de Successiewet en/of de erfbelasting van het betreffende woonland.  
 
Bij het opstellen van een testament zal een notaris alle erfrechtelijke en fiscaalrechtelijke 
instrumenten gebruiken, opdat uw wensen zo goed en fiscaalvriendelijk mogelijk uitgevoerd 
kunnen worden. Hierbij moet niet alleen aandacht worden besteed aan de mogelijkheid dat 
u in het buitenland overlijdt en Nederlandse erfbelasting verschuldigd is, maar ook aan de 
mogelijkheid dat u in het buitenland overlijdt en de erfbelasting van het betreffende 
woonland van toepassing is.  
 
In de eerste situatie is het wellicht wenselijk om een notaris in Nederland (al dan niet met 
kennis van het (fiscale) recht van uw woonland) te raadplegen, in de laatste situatie kan het 
beter zijn om de notaris/fiscalist van het woonland te raadplegen en gebruik te maken van 
de mogelijkheden die het fiscale recht, het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het 
verbintenissenrecht van het woonland bieden dan wel u te laten adviseren over de fiscale 
gevolgen van het Nederlandse testament in het woonland. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A201%3A0107%3A0134%3ANL%3APDF

