
H
ET LEEK DESTIJDS EEN INTERES-

sante keuze, die veel gedoe ach-

teraf zou voorkomen. Maar nu 

haar man Paul is overleden stelt 

de akte, die een Franse dorpsno-

taris destijds opstelde, mijn cliënte voor een 

�EJG�@EHAII=
�$QJ�SKJEJC�EJ�"N=JGNEFG�VKQ�
– zoals vastgelegd in de clause d’attribution 

(verblijvingsbeding) – eigenlijk zonder meer 

J==N�D==N�IKAPAJ�KRANC==J
�$AP�EO�AAJ�
I=JEAN�S==NKL�@A�H=JCOPHARAJ@A�L=NPJAN�EJ�
DAP�DQEO�G=J�>HEFRAJ�SKJAJ��VKJ@AN�@=P�@EP�
RAN@AAH@�DKABP�PA�SKN@AJ�KJ@AN�ARAJPQAHA�
kinderen. En dat zijn er in dit geval nogal 

S=P��@NEA�QEP�,=QHO�RKNECA�DQSAHEFG�AJ�REFB�
uit het hare. De Franse notaris had bij het 

maken van deze beperkte rechtskeuze ech-

ter iets cruciaals over het hoofd gezien.

Wettelijk gezien onmogelijk
/=IAJ�OP=NAJ�SA�J==N�@A�=GPA
��3EOP�@A�
notaris dat Paul kinderen uit een eerdere 

NAH=PEA�D=@���RN==C�EG�$AJNEÞPPA
�6A�GJEGP�AJ�
H==P�IA�AAJ�>NEABSEOOAHEJC�VEAJ�S==NQEP�@=P�
blijkt. Verbaasd lees ik het door. In de akte 

is een beperkte rechtskeuze voor Frans 

recht vastgelegd, met daaraan gekoppeld 

een zogenoemd verblijvingsbeding. Dit 

mag je echter niet uitvoeren als er (stief)

GEJ@ANAJ�>EF�DAP�DQSAHEFG�>APNKGGAJ�VEFJ
� A�
JKP=NEO�DAABP�@QO�EAPO�R=OPCAHAC@��S=P�SAP-
telijk gezien onmogelijk is. Als  $AJNEÞPPA�O�
stiefkinderen hier achter komen, kunnen ze 

AN�AAJ��EJGA�V==G�R=J�I=GAJ
�$AP�EO�A?DPAN�
==J�IEFJ�?HEÞJPA�KB�VA�DAP�VK�SEH�H=PAJ�EJ�@A�
hoop dat er geen haan naar kraait, of dat ze 

de kaarten op tafel legt.  

Onaangenaam verrast
$AJNEÞPPA�JAECP�ANJ==N�KI�D==N�OPEABGEJ-

deren niet op de hoogte te stellen van 

@AVA�BKQP
�$==N�NAH=PEA�IAP�DAJ�EO�=H�JEAP�
@AJ@ANAJ@��AJ�VA�SEH�CAAJ�KHEA�KL�DAP�RQQN�
gooien. Ik dring echter bij haar aan om dit 

goed te regelen. Als dit uitkomt, zal het 

hun relatie alleen maar verslechteren. 

Daar komt nog bij dat de notaris die de 

akte destijds opstelde, inmiddels al vijf 

F==N�IAP�LAJOEKAJ�EO
�3A�GQJJAJ�@A�V==G�
dus niet meer met hem oppakken, maar 

moeten bij zijn opvolger terecht. En deze 

is onaangenaam verrast als ik hem de 

casus voorleg. 

Niet toegeven
$AP�SKN@P�AAJ�SAC�R=J�@A�H=JCA�=@AI
� A�
JEAQSA�JKP=NEO�VEAP�SAH�EJ�@=P�VEFJ�RKKN-
ganger een behoorlijke steek heeft laten 

vallen, maar geeft dat niet meteen toe. Uit 

ANR=NEJC�SAAP�EG�KKG�@=P�"N=JOA�JKP=NEO-

sen elkaar niet zomaar afvallen, zelfs niet 

als een fout zo duidelijk aantoonbaar is. 

+J@ANPQOOAJ�>AHP�$AJNEÞPPA�IEF�KI�@A�
D=RANGH=L
��$KA�H=JC�C==P�@EP�QEPVKAGSANG�
JKC�@QNAJ���RN==CP�VA�IEF
��%G�SEH�CN==C�
terugverhuizen naar Nederland, naar 
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 Uit de praktijk

!AJ�BKQP�R=J�AAJ�"N=JOA�@KNLOJKP=NEO�>AVKNCP�IEFJ�?HEÞJPA�$AJNEÞPPA�
J=�DAP�KRANHEF@AJ�R=J�D==N�L=NPJAN�@A�JK@ECA�DKKB@>NAGAJO
�6K=HO�VEF�
en haar man hadden vastgelegd in de akte, zouden hun kinderen na 

DAP�KRANHEF@AJ�R=J�AAJ�R=J�@A�PSAA��CAAJ�NA?DP�DA>>AJ�KL�DQJ�"N=JOA�
SKJEJC
�*Q�A?DPAN�>HEFGP�@=P�@A�JKP=NEO�>QEPAJ�VEFJ�>KAGFA�EO�CAC==J��
IKAP�$AJNEÞPPA�AAJ�>AH=JCNEFGA�GAQVA�I=GAJ
�)==GP�VA�OH=LAJ@A�
DKJ@AJ�S=GGAN��KB�OPKLP�VA�@A�BKQP�EJ�@A�@KKBLKP�

 Eerlijk duurt het langst
VERDWIJNEN VAN BEPERKTE RECHTSKEUZE PAKT GOED UIT VOOR
DE AFWIKKELING VAN INTERNATIONALE ERFENISSEN   

mijn kinderen en kleinkinderen. En mijn 

>QQNI=J�DAABP�==JCA>K@AJ�IEFJ�SKJEJC�
KRAN�PA�JAIAJ
�%G�SEH�CN==C�OP=LLAJ�
zetten.’

 

Financiële verrekening
!EJ@AHEFG�GKIP�@A�JEAQSA�JKP=NEO�IAP�AAJ�
?KILNKIEO
�$EF�SEH�VEFJ�RKKNC=JCAN�JEAP�
voor het hoofd stoten en bedeelt de 

SKJEJC�PKA�==J�@A�H=JCOPHARAJ@A�KL�>=OEO�
R=J�DAP�RAN>HEFREJCO>A@EJC
��=J�$AJNEÞPPA�
dus. Om de stiefkinderen tegemoet te 

GKIAJ��IKAP�AN�SAH�AAJ��J=J?EÞHA�RAN-
NAGAJEJC�EJ�*A@ANH=J@�LH==POREJ@AJ
�$AP�
EO�AAJ�KLHKOOEJC�S==N�IEFJ�?HEÞJPA�VE?D�
gelukkig in kan vinden. Enkele maan-

@AJ�H=PAN�EO�@A�RANGKKL�AAJ�BAEP
� A�SAC�
RKKN�$AJNEÞPPA�HECP�KLAJ�J==N�AAJ�JEAQS�

>AOP==J�EJ�*A@ANH=J@
�6A�G=J�DAP�RANHEAO�
van Paul rustig een plekje gaan geven en 

hoeft naar haar stiefkinderen toe niets 

=?DPAN�PA�DKQ@AJ
�3=JP�QEPAEJ@AHEFG�@QQNP�
AANHEFGDAE@�CASKKJ�DAP�H=JCOP��KKG�=H�EO�AN�
op rechtsgebied een fout gemaakt.

Europese Verordening
�HO�FA�J=�FA�PNKQSAJ�EJ�*A@ANH=J@�J==N�
Frankrijk emigreert, kun je er nu nog voor 

kiezen om een beperkte rechtskeuze op 

PA�JAIAJ�EJ�@A�DQSAHEFGORKKNS==N@AJ
�
Daarmee leg je vast 

@=P�@A�SKJEJC�J=�DAP�
overlijden van een van 

de partners naar de 

langstlevende gaat. Op 

die manier omzeil je 

het Franse erfrecht, dat 

bepaalt dat kinderen 

na het overlijden van 

een van hun ouders 

KKG�NA?DP�DA>>AJ�KL�@A�SKJEJC
�$AP�EO�
een handeling die een hoop rompslomp 

scheelt. Als er (stief)kinderen bij betrok-

ken zijn, moeten deze echter instemmen 

met het ondertekenen van zo’n akte. 

Vanaf 29 januari 2019 heeft dit systeem 

zijn langste tijd gehad. Vanaf die datum 

kun je alleen nog een algehele rechts-

keuze laten vastleggen. Deze geldt dan 

JEAP�QEPOHQEPAJ@�RKKN�FA�SKJEJC��I==N�
RKKN�=H�DAP�>AVEP
� EP�I==GP�@A�=BSEGGA-

ling van internationale echtscheidingen 

en erfenissen een stuk eenvoudiger en 

transparanter.III

* De namen in dit artikel zijn om privacy-
NA@AJAJ�CA�JCAAN@

 A�JKP=NEO�VEAP�SAH�EJ�@=P�VEFJ�
voorganger een behoorlijke steek 

heeft laten vallen, maar geeft dat 

niet meteen toe
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 AJ�$==C
�%J�@AVA�NQ>NEAG�>AHE?DP�VEF�FQNE@E-
sche en notariële praktijkvoorbeelden 

S==N�Q�JEAP�@ENA?P�>EF�OPEHOP==P
�
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