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Gewone verblijfplaats in de
Erfrechtverordening

Mr. dr. I. Curry-Sumner*

1. Inleiding

Op 17 augustus 2015 wordt de Erfrechtverordening van

toepassing (artikel 83 Erfrechtverordening). Deze veror-

dening zet een nieuwe, belangrijke stap voorwaarts in de

Europeanisering van het internationaal privaatrecht.

Hoewel het instrument in zijn geheel zeker aandacht

verdient (en dit zal elders in dit bijzondere themanum-

mer uitgebreid gebeuren), zal in deze bijdrage slechts

één aspect de revue passeren. In deze bijdrage staat het

begrip ‘gewone verblijfplaats’ centraal. Deze term heeft

een bijzondere plek in de Erfrechtverordening gekregen

omdat het als kernbegrip fungeert, zowel in het kader

van de bevoegdheidsregels (art. 4), alsmede in het kader

van de regels inzake het toepasselijk recht (art. 21). Deze

bijdrage zal derhalve aandacht besteden aan de uitleg

van dit begrip, vooral gelet op de andere Europese en

internationale instrumenten die van dit begrip gebruik

hebben gemaakt.

2. Geschiedenis van het begrip

Het begrip ‘gewone verblijfplaats’ is geen nieuwkomer

op de IPR-scene. Het begrip werd voor het eerst

gebruikt in het kader van het Haags Voogdijverdrag

1902. Het voordeel van de term ‘gewone verblijfplaats’

was dat het een aanknopingspunt creëerde dat zowel

* Mr. dr. I. Curry-Sumner is freelance docent/onderzoeker, eigenaar en
oprichter van Voorts Juridische Diensten te Dordrecht en tevens rech-
ter-plaatsvervanger in de Rechtbank Overijssel.

voor common law-landen (veelal Engelstalige landen) als

civil law-landen (afkomstig uit de Franse of Duitse tra-

ditie) acceptabel was. In civil law-landen werd veelal

gebruiktgemaakt van nationaliteit als aanknopingspunt.

De common law-landen vonden dit niet acceptabel

omdat het te rigide was en in veel situaties geen oplos-

sing bood; veel common law-landen zijn federale syste-

men, waarbij nationaliteit het probleem niet oplost.

Denk bijvoorbeeld aan iemand die de Britse nationaliteit

heeft, maar er toch nog gekozen moet worden tussen het

Engelse en het Schotse recht. De common law-landen

daarentegen gebruikten het concept ‘domicile’. De civil

law-landen hadden hier problemen mee omdat het

begrip erg flexibel was en dus vaak leidde tot een feite-

lijke vaststelling, hetgeen natuurlijk meer onzekerheid

opleverde. De term ‘gewone verblijfplaats’ leverde der-

halve een compromis op. De term gewone verblijfplaats

(ofwel habitual residence (Engels), résidence habituelle

(Frans), residencia habitual (Spaans), gewöhnlichen

Aufenthalt (Duits), residenza abituale (Italiaans) en obvy-

klého bydliště (Tsjechisch)) werkte omdat het nieuw was

en niet gekoppeld was aan een bepaald rechtssysteem.

Hierdoor kon aan de term een eigen, autonome beteke-

nis worden toegekend, hetgeen door de jaren heen is

gebeurd.

Sinds 1902 is het begrip veelvuldig gebruikt in alle fami-

lierechtinstrumenten die door de Haagse Conferentie

voor het Internationaal Privaatrecht zijn opgesteld,

inclusief:

– Haags Kinderbeschermingsverdrag 1961;

– Haags Testamentsvormenverdrag 1961;

– Haags Echtscheidingsverdrag 1970;

– Haags Alimentatieverdrag (toepasselijk recht) 1973;

– Haags Huwelijksverdrag 1978;

– Haags Huwelijksvermogensrechtverdrag 1978;
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– Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980;

– Haags Trustverdrag 1985;

– Haags Erfrechtverdrag 1989;

– Haags Adoptieverdrag 1993;

– Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996;

– Haags Volwassenbeschermingsverdrag 2000;

– Haags Alimentatieverdrag 2007;

– Haags Alimentatieprotocol 2007.

Daarnaast is het begrip ook gemeengoed geworden bin-

nen de Europese Unie, waar het is gebruikt in het kader

van familierechtelijke instrumenten:

– Verordening Nr. 2201/2003 (Brussel II-bis Verorde-

ning);

– Verordening Nr. 4/2009 (Alimentatie Verordening);

– Verordening Nr. 1259/2010 (Rome III Verordening);

– Voorstel Huwelijksvermogensrecht Verordening;

– Voorstel Partnerschapsvermogensrecht Verordening.

Hoewel de term inmiddels gemeengoed is geworden in

het internationaal familierecht, rijst de vraag hoe deze

term dient te worden uitgelegd in het kader van de Erf-

rechtverordening. Alvorens aandacht te besteden aan de

uitleg van de term in de Erfrechtverordening, zal eerst

aandacht worden geschonken aan het gebruik van de

term op andere terreinen.

3. Uitleg van het Hof van
Justitie en Hoge Raad

Zoals hiervoor bleek, wordt de term ‘gewone verblijf-

plaats’ ook gebruikt in het kader van de Brussel II-bis

Verordening. Deze verordening vormt een belangrijk

instrument in grensoverschrijdende familierelaties bin-

nen de Europese Unie, omdat deze verordening unifor-

me regels kent voor de bevoegdheid van de rechter in

zaken betreffende huwelijksontbinding en kwesties inza-

ke ouderlijke verantwoordelijkheid. De term wordt

gebruikt om de objectieve bevoegdheid in het kader van

zowel echtscheiding (art. 3) als ouderlijke verantwoorde-

lijkheid (art. 8) te regelen. In twee belangrijke uitspra-

ken heeft het Europese Hof van Justitie enige houvast

gegeven voor de uitleg van deze term.

In de prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie in

de Tweede Finse Zaak1 heeft het hof een omschrijving

gegeven van hoe de term dient te worden uitgelegd.

Deze zaak betrof gehuwde ouders met twee kinderen,

woonachtig in Zweden. De kinderen zijn na onderzoek

door de Zweedse autoriteiten onder toezicht gesteld en

uit huis geplaatst. Voordat de beslissing in kracht van

gewijsde is gegaan, is de moeder samen met de kinderen

naar Finland verhuisd. De Finse politie heeft de kinde-

ren overgedragen aan de Zweedse autoriteiten. De moe-

der procedeert bij de Finse autoriteiten onder andere

omdat er dient te worden vastgesteld waar de kinderen

1. HvJ EG 2 april 2009, C-523/07, NJ 2009, 457, m.nt. De Boer.

hun gewone verblijfplaats hadden. De Finse autoriteiten

stellen een prejudiciële vraag aan het Hof over de term

gewone verblijfplaats en hoe deze term dient te worden

uitgelegd als kinderen een vaste verblijfplaats in één

land hebben, maar verblijven in een ander land. In de

beantwoording van deze vraag verwijst het hof in het

bijzonder naar considerans 12 Brussel II-bis: ‘De in deze

verordening opgenomen bevoegdheidsregels met betrekking

tot ouderlijke verantwoordelijkheid zijn zodanig opgezet dat

zij in het belang van het kind zijn, en met name beantwoor-

den aan het criterium van de nauwe verbondenheid.’ De

gewone verblijfplaats van een kind moet naar het oor-

deel van het Hof worden bepaald,

37. … op basis van een geheel van feitelijke omstan-

digheden die eigen zijn aan elke zaak.

38. Naast de fysieke aanwezigheid van het kind in een

lidstaat moeten andere factoren aantonen dat deze

aanwezigheid niet tijdelijk of toevallig is en dat de

verblijfplaats van het kind een zekere integratie in een

sociale en familiale omgeving tot uitdrukking brengt.

39. Er moet onder meer rekening worden gehouden

met de duur, de regelmatigheid, de omstandigheden

en de redenen van het verblijf op het grondgebied

van een lidstaat en van de verhuizing van het gezin

naar die staat, de nationaliteit van het kind, de plaats

waar en de omstandigheden waaronder het naar

school gaat, de talenkennis en de familiale en sociale

banden van het kind in die staat.

Het hof gaat verder met het uitleggen dat een kind, hoe-

wel fysiek aanwezig in een land, niet per se een gewone

verblijfplaats in dat land hoeft te hebben. Uiteindelijk

komt het hof tot een slotsom ten aanzien van de uitleg

van de term gewone verblijfplaats,

44. … dat deze verblijfplaats de plaats is die een zeke-

re integratie van het kind in een sociale en familiale

omgeving tot uitdrukking brengt. Daartoe moet

onder meer rekening worden gehouden met de duur,

de regelmatigheid, de omstandigheden en de redenen

van het verblijf op het grondgebied van een lidstaat

en van de verhuizing van het gezin naar die staat, de

nationaliteit van het kind, de plaats waar en de

omstandigheden waaronder het naar school gaat, de

talenkennis en de familiale en sociale banden van het

kind in die staat. Het staat aan de nationale rechter

om de gewone verblijfplaats van het kind te bepalen,

rekening houdend met alle feitelijke omstandigheden

die eigen zijn aan elke zaak.

Op basis van deze uitspraak kan worden vastgesteld dat

verschillende facetten van belang zijn voor de vaststel-

ling van het begrip ‘gewone verblijfplaats’, namelijk

(a) de duur van het verblijf, (b) de regelmatigheid van

het verblijf, (c) de omstandigheden van en de redenen

voor het verblijf, (d) de nationaliteit van een persoon,

alsmede (e) familiale en sociale banden.

Wat ook duidelijk naar voren kwam in het kader van

deze uitspraak is dat het enkele feit dat een persoon
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ingeschreven staat in het bevolkingsregister, niet genoeg

is om van een gewone verblijfplaats te spreken. Vertaald

naar de Nederlandse situatie, levert de inschrijving in de

Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP, voorheen de

GBA) geen doorslaggevend bewijs op dat iemand een

gewone verblijfplaats in Nederland heeft. De inschrij-

ving vormt derhalve slechts een van de vele aanwijzin-

gen die moeten worden meegewogen in het kader van de

vaststelling van de gewone verblijfplaats van een per-

soon.

Iets meer dan een jaar later werd het Hof nogmaals

geconfronteerd met de uitleg van de term ‘gewone ver-

blijfplaats’. De zaak Mercredi2 betrof een Franse moeder

afkomstig uit Réunion. De moeder had een aantal jaren

in Londen ongehuwd samengewoond met een Britse

man. Uit deze relatie werd een kindje geboren. Vlak na

de geboorte zijn de ouders uit elkaar gegaan en de moe-

der is twee maanden na de bevalling teruggegaan naar

Réunion. Beide partijen beginnen gerechtelijke proce-

dures, de ene in Frankrijk (omdat Réunion onderdeel is

van Frankrijk) en de andere in Engeland. De Engelse

rechter stelt prejudiciële vragen over onder andere de

uitleg van de term ‘gewone verblijfplaats’. In zijn beslis-

sing herhaalt het Hof de belangrijkste overwegingen uit

de Tweede Finse Zaak en benadrukt dat het verblijf van

enige duur moet zijn wil men over een gewone verblijf-

plaats spreken. Het hof voegt vervolgens toe dat de leef-

tijd van het kind een belangrijke factor kan zijn in de

algehele afweging, omdat een zuigeling veel meer afhan-

kelijk is van de zorg van een ouder dan een kind van

veertien bijvoorbeeld.

Deze twee uitspraken hebben hun plaats in de Neder-

landse jurisprudentie gevonden in de zogenaamde

Griekse zaak van de Hoge Raad.3 De Hoge Raad heeft in

deze beslissing de belangrijkste overwegingen van het

Hof van Justitie overgenomen en toegepast in een kin-

derontvoeringszaak. De zaak betrof een gehuwd stel met

twee kinderen die allemaal woonachtig waren in Neder-

land. De relatie liep stuk en de Griekse vader ging terug

naar Griekenland. De moeder, samen met de twee kin-

deren, ging later naar Griekenland toe, om het huwelijk

te redden. Zij gaf haar baan in Nederland op, schreef

zich uit uit het Nederlandse bevolkingsregister, schreef

zich in bij het Griekse bevolkingsregister en had huis-

vesting in Griekenland gevonden. Tijdens haar verblijf

in Griekenland is zij van hun derde kind bevallen. Na

negen maanden in Griekenland te zijn geweest, komt de

vrouw tot de conclusie dat de relatie niet gered kan wor-

den en besluit zij om met de drie kinderen terug te

keren naar Nederland. De vader is een kinderontvoe-

ringszaak begonnen om de drie kinderen terug naar

Griekenland te krijgen. Naast andere vragen, rees de

vraag waar de gewone verblijfplaats van de kinderen was

ten tijde van de overbrenging.

2. HvJEG 22 december 2010, C-497/10, NIPR 2011, 5.
3. HR 17 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ4833.

Na de belangrijkste overwegingen uit de Tweede Finse

Zaak en de Mercredi zaak te hebben herhaald, benadrukt

de Hoge Raad dat het begrip ‘gewone verblijfplaats’ een

feitelijke vaststelling inhoudt. De belangrijkste overwe-

gingen in deze zaak zijn als volgt:

‘De omstandigheden dat het verblijf van de moeder

en de kinderen in Griekenland bij overheidsinstanties

geregistreerd is geweest, dat de moeder een Griekse

zorgverzekering had, dat in Griekenland kinderbij-

slag is verleend en dat in Griekenland een huis is

gekocht dat als gezinswoning kon dienen, waarvoor

ook de moeder een hypotheek/lening heeft afgeslo-

ten, kunnen dat niet anders maken, nu deze omstan-

digheden evengoed passen bij de door de moeder

gestelde intentie tijdelijk in Griekenland te verblijven

en naar Nederland terug te keren indien haar poging

het huwelijk te redden zou mislukken. Dat geldt ook

voor het ontslag dat de moeder heeft genomen van

haar functie als directeur van een school, waar zij

daarvoor, onbetwist, als reden heeft opgegeven dat

het niet mogelijk bleek een sabbatical te nemen.

Daarbij komen de voorzieningen die de moeder in

Nederland heeft laten bestaan en die erop duiden dat

de reële mogelijkheid van terugkeer naar Nederland

werd opengehouden. Tegenover deze feiten en

omstandigheden levert de duur van het verblijf van

de moeder met de kinderen in Griekenland, mede

gelet op de zwangerschap en de bevalling op [geboor-

tedatum] 2009, bepaald onvoldoende aanwijzing op

dat de moeder beoogde zich met de kinderen in Grie-

kenland te vestigen.

Het jongste kind en daarmee ook de beide andere nog

zeer jonge kinderen maken noodzakelijkerwijs deel

uit van de sociale en familiale omgeving van de moe-

der. Niet is gesteld of gebleken dat de geografische en

sociale wortels van de moeder, die geen Grieks

spreekt en in Griekenland geen baan of eigen inkom-

sten had, niet in doorslaggevende mate in Nederland

liggen.’4

Zoals duidelijk uit deze drie uitspraken blijkt, is enkel

het verblijf in een land niet voldoende om van een gewo-

ne verblijfplaats te spreken. Er dient een veel omvang-

rijkere feitelijke vaststelling plaats te vinden op basis van

alle feiten en omstandigheden van het geval. Het pro-

bleem doet zich echter voor dat deze uitspraken zijn

gewezen in relatie tot de gewone verblijfplaats van kin-

deren in het kader van geschillen omtrent ouderlijke

verantwoordelijkheid en kinderontvoering. De vraag

rijst of deze uitleg overgenomen dient te worden in het

kader van de Erfrechtverordening, of dat wellicht ande-

re factoren een belangrijkere rol moeten spelen, of een

andere afweging dient te geschieden.

4. R.o. 3.4.9, ECLI:NL:HR:2011:BQ4833.
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4. Erfrechtverordening

Hoewel het Europese Hof van Justitie veel uitleg heeft

gegeven over de term ‘gewone verblijfplaats’ in het

kader van het gezag- en omgangsrecht, rijst de vraag of

dezelfde uitleg en dezelfde waardering dient te worden

gehanteerd in het kader van de toepassing van de Euro-

pese Erfrechtverordening.

Hoewel op het eerste gezicht de toepassing van de Erf-

rechtverordening tal van problemen met zich brengt,5

steunt de gehele verordening op de basisgedachte dat

‘de gerechten van de lidstaat waar de erflater op het tijd-

stip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had, …

bevoegd [zijn] om uitspraak te doen over de erfopvol-

ging in haar geheel’ (art. 4) en dat ‘tenzij in deze veror-

dening anders is bepaald, … op de erfopvolging in haar

geheel het recht van de staat van toepassing [is], waar de

erflater op het tijdstip van overlijden zijn gewone ver-

blijfplaats had’ (art. 21 lid 1). Voor de Nederlandse

notaris is het eerstgenoemde artikel ook van toepassing

op de bevoegdheid van de notaris om over te gaan tot

het opstellen van een Europese verklaring van erfrecht.6

In zijn puurste vorm is de Erfrechtverordening derhalve

erg makkelijk want alle bevoegdheden worden gecon-

centreerd bij de bevoegde autoriteiten van het land van

de erflaters gewone verblijfplaats ten tijde van zijn of

haar overlijden.

Problemen ontstaan echter bij de vaststelling van de lig-

ging van de gewone verblijfplaats van de erflater. De

Erfrechtverordening geeft op dit punt enige houvast in

de considerans (ofwel de preambule). Het volgende

wordt daarover gezegd:

23. Gelet op de toenemende mobiliteit van burgers en

teneinde de goede rechtsbedeling in de Europese

Unie te waarborgen en ervoor te zorgen dat er een

echte band bestaat tussen de erfopvolging en de lid-

staat waar de bevoegdheid wordt uitgeoefend, moet

deze verordening erin voorzien dat de gewone ver-

blijfplaats van de erflater op het tijdstip van zijn over-

lijden als algemeen aanknopingspunt geldt voor het

bepalen van zowel de bevoegdheid als het toepasselij-

ke recht. Om de gewone verblijfplaats vast te stellen,

dient de aangezochte autoriteit zich een oordeel te

vormen over alle aspecten die het leven van de erfla-

ter 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

5. Voor een overzicht van de toepassing van de verordening zie I. Curry-
Sumner en A.M. Steegmans, Praktische aspecten met betrekking tot het
opstellen van een Europese Verklaring van Erfrecht (Deel I), JBN
2014/57 en (Deel II), JBN 2014/58.

6. Via de schakelbepaling van art. 64 Erfrechtverordening in combinatie
met art. 8 Uitvoeringswet Verordening Erfrecht. Zie hierover ook de bij-
drage van Heijning in dit themanummer.

het verblijf. De aldus vastgestelde gewone verblijf-

plaats moet, uit het oogpunt van de specifieke doel-

stellingen van deze verordening, duiden op een nau-

we en duurzame band met de betrokken staat.

24. In sommige gevallen kan het bepalen van de

gewone verblijfplaats van de overledene een com-

plexe 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 omstan-

digheden, kunnen worden geoordeeld dat de erflater

zijn gewone verblijfplaats nog in zijn land van oor-

sprong had, waar zich het centrum van zijn belangen

voor zijn gezins- en sociaal leven bevond. Andere

complexe gevallen kunnen zich voordoen als de erfla-

ter afwisselend in verschillende lidstaten heeft

gewoond of van staat naar staat is gereisd zonder zich

voor langere tijd in één 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 omstandighe-

den.

Hoewel in de literatuur veelvuldig naar deze overwegin-

gen is verwezen,7 heeft een vergelijking tussen deze

overwegingen en de huidige uitleg onder de Brussel II-

bis Verordening voor zover ik het kan nagaan in tenmin-

ste de Nederlandse literatuur niet plaatsgevonden. Een

dergelijke vergelijking levert interessante constateringen

op.

De Erfrechtverordening lijkt op eerste gezicht de

belangrijkste overwegingen in de Tweede Finse Zaak en

Mercredi te hebben overgenomen. Er wordt in het bij-

zonder verwezen naar de duur, de regelmatigheid en de

omstandigheden van en redenen voor het verblijf. Maar

er treedt daarna een interessant verschil op. In de Twee-

de Finse Zaak heeft het Hof van Justitie aangegeven dat

de nationaliteit van het kind een rol kan spelen bij de

vaststelling van de gewone verblijfplaats van het kind. In

de Erfrechtverordening daarentegen wordt de nationali-

teit slechts genoemd in het kader van de vaststelling van

de gewone verblijfplaats van de erflater in ‘complexe

zaken’. De vraag rijst of dit verschil in nadruk een daad-

werkelijk verschil in afweging dient in te houden. In de

Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot de vast-

stelling van de gewone verblijfplaats in de context van

geschillen over ouderlijke verantwoordelijkheid tot nu

toe, heeft de nationaliteit van het betrokken kind een rol

gespeeld op hetzelfde niveau als alle andere factoren,

feiten en omstandigheden. De Erfrechtverordening lijkt

aan dit aanknopingspunt echter een ondergeschikt

gewicht toe te kennen.

7. Zie bijvoorbeeld J.G. Knot, Procederen in erfrechtzaken onder vigeur
van de Europese Erfrechtverordening, REP 2014, p. 31.
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Indien men een dergelijk verschil in interpretatie volgt,

dan zou dit tot gevolg kunnen hebben dat men tot twee

verschillende vaststellingen zou kunnen komen omtrent

iemands gewone verblijfplaats, afhankelijk van de con-

text van het geschil. Dit lijkt mij een zeer onwenselijk

resultaat. Hoewel het begrip gewone verblijfplaats een

feitelijk begrip is dat zeer verbonden is met de context

van het geschil, lijkt het mij vanuit het oogpunt van

rechtszekerheid en voorspelbaarheid zeer onwenselijk

om de term dusdanig anders te interpreteren dat men

een andere gewone verblijfplaats zou kunnen hebben,

afhankelijk van de context van het geschil.8

Vooral in de context van de erfopvolging is het onderge-

schikte gewicht dat aan de nationaliteit van de erflater

wordt toegekend een interessante wending. Voor de

inwerkingtreding van de Erfrechtverordening pasten wij

de regels uit het Haags Erfrechtverdrag 1989 toe (op

grond van art. 10:145 lid 2 BW). Het toepasselijke recht

werd – bij gebrek aan rechtskeuze – vastgesteld aan de

hand van de objectieve conflictenregels uit artikel 3.

Hierbij speelde de nationaliteit van de erflater een

belangrijke rol.

Andere situaties waarin de vaststelling van de gewone

verblijfplaats problematisch kan zijn, zijn makkelijk te

bedenken. De situatie dat iemand in Nederland woont,

maar in Duitsland werkt. Sociale en familiale contacten

zijn gelijkmatig verspreid over de twee landen. Kan

iemand twee gewone verblijfplaatsen hebben? Verwij-

zend naar oude Engelse uitspraken lijkt dit wel te kun-

nen.9 Een verwante vraag is of iemand geen gewone ver-

blijfplaats kan hebben? Artikel 13 Brussel II-bis lijkt

deze vraag bevestigend te beantwoorden, aangezien

bevoegdheid wordt gecreëerd indien de gewone verblijf-

plaats niet kan worden vastgesteld. Men kan dat gemak-

kelijk illustreren aan de hand van de hiervoor geschetste

situatie. Omdat de persoon in kwestie zijn tijd gelijkma-

tig tussen twee landen verdeelt, zou men kunnen spre-

ken van het ontbreken van een gewone verblijfplaats.

Het probleem in het kader van de Erfrechtverordening

is dat er niet meteen een oplossing is voor een dergelijke

situatie. In tegenstelling tot artikel 13 Brussel II-bis ver-

onderstelt de Erfrechtverordening dat een erflater altijd

een gewone verblijfplaats heeft. Artikel 10 en 11 Erf-

rechtverordening kunnen slechts gebruikt worden

indien de erflater zijn gewone verblijfplaats niet in een

lidstaat heeft. Kunnen deze bepalingen ook worden

gebruikt als de erflater geen gewone verblijfplaats heeft?

Dat is maar de vraag. De Erfrechtverordening lijkt er

trouwens ook van uit te gaan dat men slechts één gewo-

ne verblijfplaats tegelijkertijd kan hebben.

8. Zie in gelijke zin L. Frohn, Artikel 21: Erfrechtverordening: de objectieve
verwijzingsregel nader belicht, WPNR 2014/7024.

9. Ikimi v. Ikimi [2002] Fam 72, Armstrong v. Armstrong [2003] 2 FLR
375, Mark v. Mark [2006] 1 AC 98.

5. Gevolgen voor de
Nederlandse notaris

De term gewone verblijfplaats heeft zeker zijn voorde-

len, maar ook bekende nadelen. De term is flexibel

genoeg om rekening te kunnen houden met de uiteenlo-

pende feitelijke situaties die zich in het alledaagse leven

van grensoverschrijdende gezinnen voordoen. Aan deze

flexibiliteit wordt een zekere onzekerheid gekoppeld.

Het is nooit met zekerheid vast te stellen waar iemands

gewone verblijfplaats ligt. Vooral gelet op het feitelijke

karakter van de term, kan de vaststelling door de ene

autoriteit anders uitpakken dan door de andere autori-

teit. Dit kan tot ingewikkelde situaties leiden. Stel dat

de Nederlandse notaris tot de conclusie komt dat de

gewone verblijfplaats van de erflater in België lag, ter-

wijl de bevoegde Belgische instantie tot de tegenoverge-

stelde conclusie komt. Dan zijn noch de Nederlandse,

noch de Belgische autoriteiten bevoegd. Andersom zou

zich natuurlijk ook het geval kunnen voordoen dat zowel

de Belgische als de Nederlandse zich bevoegd achten.

Zou in een dergelijke situatie (dat wil zeggen dat twee

autoriteiten zich allebei bevoegd achten op grond van de

feitelijke invulling van het begrip gewone verblijfplaats

in de zin van artikel 4) de litispendentie-regel van artikel

17 moeten worden toegepast? En zo ja, wanneer dient de

zaak dan als aanhangig te worden beschouwd? Er is

immers op dat moment geen zaak aanhangig!

Concreet heeft de vaststelling van de gewone verblijf-

plaats van de erflater vergaande consequenties voor de

notaris. In tegenstelling tot voorheen, komt er veel meer

nadruk te liggen op de feitelijke vaststelling van de

gewone verblijfplaats door de notaris. Voor de notaris

betekent dit dat een goede onderbouwing van zijn afwe-

gingen gewenst is. In § 4 van het formulier van de Euro-

pese erfrechtverklaring10 wordt voor de bevoegde

instantie ruimte gelaten om aan te geven op welke

grondslag hij of zij zich bevoegd acht. Indien de Neder-

landse notaris tot de conclusie komt dat zij of hij

bevoegd is op grond van artikel 4 Erfrechtverordening,

dan zou de notaris dit mijns inziens moeten onderbou-

wen. In § 4.2 wordt ruimte gelaten voor de bevoegde

instantie om aan te geven op grond waarvan de autoriteit

van afgifte zich bevoegd acht om de erfrechtverklaring

af te geven. Gelet op de vergaande consequenties van

een dergelijke vaststelling, zou het verstandig zijn als de

bevoegde notaris deze ruimte gebruikt om zo volledig

mogelijk (doch kort en bondig) aan te geven waarom hij

of zij tot de conclusie is gekomen dat de gewone verblijf-

plaats in Nederland lag. Welke factoren hebben een rol

gespeeld en welke factoren zijn niet van belang geweest?

10. Formulier V, te vinden in Bijlage 5 van Uitvoeringsverordening
Nr. 1329/2014.
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6. Conclusie

De Erfrechtverordening zal zeker de grensoverschrij-

dende aspecten van internationale nalatenschappen ver-

eenvoudigen. Maar in de komende overgangsfase dienen

betrokken partijen zich ervan bewust te zijn dat autono-

me begrippen zoals de term ‘gewone verblijfplaats’ geen

exacte definitie kennen. Op dit moment is aansluiting

bij de elders gebruikte definitie van de term ‘gewone

verblijfplaats’ voor de hand liggend. Hoe om moet wor-

den gegaan met lastige situaties, zoals wanneer personen

evenveel dagen per jaar in het ene als in het andere land

gevestigd zijn, of wanneer zij zonder gewone verblijf-

plaats lijken te leven, zal slechts aan de hand van gerech-

telijke uitspraken verduidelijkt kunnen worden. In de

woorden van een bekende Engelse uitdrukking: ‘Only

time will tell!’.
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