In internationale gevallen is het niet altijd vanzelfsprekend dat het Nederlandse recht van
toepassing is. Hebben u en/of uw partner een of meer buitenlandse nationaliteiten, woont u
een poos in het buitenland of bent u van plan dat te gaan doen of bezit u vermogen in het
buitenland, dan is een goede internationale estate planning onmisbaar. In dat kader is een
tweetal nieuwe voorstellen van de Europese Commissie van bijzonder belang.

Het betreft voorstellen tot harmonisatie van:
- de regels van internationaal huwelijksvermogensrecht; en
- de regels van internationaal erfrecht.

Wat hebben deze Europese voorstellen voor u te betekenen?

Internationale estate planning
Europa wordt voor Nederland steeds belangrijker, ook voor de regelgeving op het terrein van het
(internationaal) privaatrecht. Voor een goede internationale estate planning is het essentieel te weten
welk recht van toepassing is. Welk recht beheerst bijvoorbeeld het tussen u en uw partner geldende
huwelijksvermogensregime? En welk recht is van toepassing op de geldigheid van uw testament in het
buitenland en op de vraag wie daar uw erfgenamen zullen zijn? Alleen met een antwoord op deze
vragen is het mogelijk te beoordelen of een gemaakte planning zowel in als buiten Nederland het
gewenste effect zal sorteren. Regelmatige periodieke herziening van de planning is bovendien
noodzakelijk. Denk maar eens aan gewijzigde omstandigheden of veranderde wet- en regelgeving.

Rechtskeuzemogelijkheid
De beide Europese voorstellen zorgen ervoor dat de regels op het gebied van het internationaal
huwelijksvermogens- en erfrecht in alle lidstaten gelijk zullen zijn. Dit komt een effectieve
internationale estate planning ten goede. Uitgangspunt van beide voorstellen is dat het partijen vrij
staat zelf het toepasselijke recht in huwelijkse voorwaarden of testament aan te wijzen. Anders dan tot
dusver, zal een dergelijke rechtskeuze in de hele EU worden erkend. Ook bij gebreke van een
rechtskeuze wordt het toepasselijke recht in de voorstellen geregeld. Aangezien deze regels (deels)
afwijken van de tot dusver in Nederland geldende regels, is het raadzaam de eerder gemaakte
planningen nog eens tegen het licht te houden.

Up to date zijn en blijven
Graag zijn wij u behulpzaam bij het maken dan wel herzien van uw huwelijkse voorwaarden of
testament met het oog op de internationale estate planning, zodat daarmee ook na inwerkingtreding
van de nieuwe Europese regels een optimaal resultaat wordt bereikt.

Klik hieronder voor:
• het voorstel voor een Europees internationaal huwelijksvermogensrecht ;
• het voorstel voor een Europees internationaal erfrecht

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot mr. Jan-Ger Knot
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