3e proef

DE EUROPESE ERFRECHTVERKLARING

Personal
copy of ()
De_Europese_Erfrechtverklaring.indd

1

05-08-16 13:10:58

3e proef

DE EUROPESE
ERFRECHTVERKLARING

Elise Goossens

Antwerpen – Cambridge

Personal
copy of ()
De_Europese_Erfrechtverklaring.indd

3

05-08-16 13:10:58

3e proef

De stof werd bijgehouden tot 21 december 2015. Bijkomend werd nog de
tweede editie van A. Bonomi en P. Wautelet, Le droit européen des succes
sions, Bruylant, uit 2016 verwerkt, evenals de laatste stand van zaken inzake de
nieuwe Europese verordeningen op het vlak van huwelijksvermogensstelsels, de
vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen en de vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten.

De Europese erfrechtverklaring
Elise Goossens

© 2016 Intersentia
Antwerpen – Cambridge
www.intersentia.be
Coverafbeelding © Tanor – Shutterstock

ISBN 978-94-000-0735-2
D/2016/7849/140
NUR 822
Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen
mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een g eautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming van de uitgever.
Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kunnen noch de auteurs
noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Personal
copy of ()
De_Europese_Erfrechtverklaring.indd

4

05-08-16 13:10:59

3e proef

VOORWOORD
Als studente in onze colleges, viel Mevr. Elise Goossens ons onmiddellijk op als
een vinnige studente die voor geen enkele vraag en ook voor geen enkel antwoord
verlegen was. Uit haar tussenkomsten bleek al snel een grote belangstelling voor
het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht.
Na schitterende studies waarbij zij het diploma van master in de rechten met
de grootste onderscheiding behaalde, werd Mevr. Elise Goossens assistente aan
het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven. Al snel stelde
zij de vraag naar een onderwerp voor een doctoraal proefschrift. Toen wij haar
voorstelden te doctoreren over de Europese Erfrechtverordening en meer bepaald
over de Europese erfrechtverklaring, hadden wij in onze stoutste dromen niet
verwacht dat zij op dit thema zou ingaan. Met dit onderwerp verliet ze grotendeels het Belgisch familiaal vermogensrecht waarmee zij vertrouwd was, en begaf
zij zich op het toch wel ingewikkelde raakvlak tussen erfrecht, Europees recht en
internationaal privaatrecht. Daarenboven vormt de Europese erfrechtverklaring
zonder enige twijfel het moeilijkste onderdeel van de Erfrechtverordening. Maar
zonder een moment van aarzeling aanvaardde Mevr. Goossens de uitdaging.
Tijdens de voorbije jaren vervulde Mevr. Goossens dan ook vol enthousiasme
en met grote inzet haar rol als onderzoeksassistent aan het Rector Roger Dillemans Instituut Familiaal Vermogensrecht. Ze werd al gauw één van de drijvende
krachten van het Instituut. Veeleisend voor zichzelf en haar collega’s. Steeds
beter proberen te doen. Daarbij was ze proactief en kritisch, kwam ze regelmatig met nieuwe ideeën. In de werkcolleges familiaal vermogensrecht verzorgde
ze een inleidende sessie over schenk- en erfbelasting. In de begeleiding van de
seminaries en meesterproeven werd ze een grote pleitbezorger van het geïntegreerd rechtsvergelijkend onderzoek, de functionele formulering van een scherpe
onderzoeksvraag en het goed onderbouwen door studenten van kritische stellingnames. Haar passie voor grondig rechtsvergelijkend onderzoek gaf ze op een
natuurlijke wijze door aan andere assistenten en aan de studenten. Voor hen was
ze ook altijd zeer toegankelijk. De drive voor onderzoek vertaalde zich ook in haar
onderwijs. Jaarlijks verzorgde ze een zeer gewaardeerd gastcollege in de mastervakken familiaal vermogensrecht en European Family Law en gaf ze een oefensessie in het bachelorvak familiaal vermogensrecht. Al haar activiteiten waren
doordrongen van een spontaan plezier voor het onderzoek. Haar doctoraat was
geen last maar een waar genoegen.
Het resultaat is een schitterend proefschrift waarmee Mevr. Goossens na een
briljante verdediging op 16 maart 2016 de titel van doctor in de rechten verkreeg.
v
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Voorwoord

Dr. Goossens heeft haar onderzoek breed opgevat. Zij heeft zich niet beperkt tot
de studie van de Europese erfrechtverklaring an sich, maar is vertrokken vanuit de nationale erfrechtcertificaten. In het begin van dit onderzoek waren wij
over deze insteek niet zo enthousiast en hebben wij meermaals de vraag gesteld
of zo een diepgaande studie van deze nationale erfrechtcertificaten een meerwaarde voor het onderzoek zou betekenen. Doch de meesterlijke toepassing van
de functioneel-typologische methode heeft haar toegelaten een uitmuntende
rechtsvergelijkende studie van de nationale certificaten te maken. Met de selectie
van nationale referentiecertificaten is zij er in geslaagd de nationale certificaten te
vergelijken op een wijze die in de Europese rechtsleer haar gelijke niet kent en die
duidelijk de meerwaarde van de rechtsvergelijking onderstreept.
De grondige studie van de nationale certificaten stelde Dr. Goossens in staat
om de achtergrond van de Europese erfrechtverklaring beter te begrijpen en te
duiden. Dit deel van het doctoraat is een echte uitblinker. In de Europese rechtsliteratuur is er geen enkel werk over de Europese erfrechtverklaring te vinden dat
de grondigheid en de originaliteit van dit doctoraat evenaart.
De hoofdstukken over de registerpubliciteit en over de verhouding tussen
de erfrechtcertificaten hebben ons nog het meest overtuigd. Daarbij heeft Dr.
Goossens zich niet beperkt tot de eigenlijke Europese erfrechtverklaring maar
heeft zij meermaals de link gelegd met de andere regels van de Erfrechtverordening. Dit is vooral het geval met artikel 1 van de Erfrechtverordening dat de aard
van de zakelijke rechten en de regels betreffende de inschrijving in een register
uit het toepassingsgebied van de Verordening uitsluit en met artikel 31 over de
aanpassing van een onbekend zakelijk recht. Deze uiteenzetting getuigt van een
grondige kennis niet alleen van de Erfrechtverordening maar ook van het buitenlandse zakenrecht. Hierbij maakt zij telkens een grondige analyse en neemt zij
een gemotiveerd standpunt in. Zelfs wanneer er geen eensgezindheid in de buitenlandse rechtspraak en rechtsleer bestaat, aarzelt zij niet om een eigen onderbouwde mening te formuleren. Vooral haar analyse van het niet altijd eenvoudige
Duitse recht is indrukwekkend.
Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit doctoraat een wetenschappelijk
standaardwerk zal worden waarmee andere onderzoekers nog decennia zullen
werken. Doch het zal ook een belangrijke leidraad zijn voor de notaris en andere
beroepsbeoefenaars. Wij hopen dan ook dat de publicatie van dit proefschrift niet
tot het Nederlandse taalgebied zal beperkt blijven, maar dat ten minste de belangrijkste delen van dit proefschrift ook in het Engels of in het Frans zullen worden
gepubliceerd, want dit doctoraat verdient een wereldwijde belangstelling.

Prof. Dr. Alain Laurent Verbeke
Gewoon hoogleraar KU Leuven
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DANKWOORD
Dit boek vormt niet alleen het eindpunt van mijn doctoraatsonderzoek, maar ook
van een bijzonder fijn hoofdstuk in mijn leven. Mijn Valkse jaren aan het Rector Roger Dillemans Instituut Familiaal Vermogensrecht en de Faculteit Rechts
geleerdheid van de KU Leuven waren voor mij een genoegen en een verrijking. Ik
heb veel kansen gekregen, leerrijke ervaringen opgedaan, inspirerende personen
ontmoet, plezier beleefd en vriendschap ontvangen. Met veel genegenheid wil ik
dan ook een aantal personen bedanken die mij tijdens mijn doctoraatstraject hebben uitgedaagd, gestimuleerd en gesteund.
In de eerste plaats ben ik zeer veel dankbaarheid verschuldigd aan mijn promotor
en co-promotor, em. prof. dr. dr. h.c. Walter Pintens en prof. dr. Alain Laurent
Verbeke. Ik heb het steeds als een groot voorrecht beschouwd om te mogen
samenwerken met de absolute autoriteiten in het vakgebied. De lat lag terecht
hoog, maar de begeleiding was excellent en de voldoening achteraf des te groter.
Prof. Pintens, van u heb ik mijn passie voor het Europees familiaal vermogensrecht geërfd. Uw expertise op dit domein, uw steeds pertinente opmerkingen
en uw blijvende toewijding als promotor stuwden mij naar nieuwe hoogten. Het is
met veel trots en dankbaarheid dat ik mij ‘uw laatste promovenda’ mag noemen.
Prof. Verbeke, u wil ik bijzonder bedanken voor uw actieve steun om mij op
het thema van de Erfrechtverordening te profileren. U spoorde mij aan om kansen te grijpen en te creëren, las al mijn teksten na en maakte altijd tijd voor overleg
en goede raad. Uw vertrouwen in mij en uw betrokkenheid bij alles wat ik ondernam, maakten het voor mij gemakkelijker om steeds mijn grenzen te verleggen en
mezelf te blijven uitdagen.
Veel mensen hebben nooit het geluk een mentor te hebben. Ik prijs mij dan
ook heel gelukkig om er twee te hebben gehad. Hartelijk dank voor alles wat ik
van u beiden mocht leren, als jurist, als onderzoeker en als mens.
Ook de andere leden van de jury ben ik zeer erkentelijk. Prof. Geert Van Calster,
prof. Freek Schols en prof. Patrick Wautelet wil ik danken voor hun interesse in
mijn onderzoek en voor hun toezegging om in mijn jury te zetelen. Prof. Wautelet
wil ik in het bijzonder bedanken voor alle kansen die hij mij heeft gegeven en
voor de zeer aangename samenwerking bij een aantal gedeelde projecten. Voorts
ben ik ook prof. Eric Dirix dankbaar om het voorzitterschap van mijn openbare
verdediging te willen waarnemen. Het was een eer om mijn doctoraat te mogen
verdedigen voor zo een eminente examencommissie.
vii
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Dankwoord

De Europese erfrechtverklaring heeft voor mij de deur geopend naar een aantal
boeiende samenwerkingen en ervaringen. Hiervoor ben ik dank verschuldigd aan
Tim Wuyts van het kabinet van de minister van Justitie, Véronique De Backer van
de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, de medewerkers van het MaxPlanck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht te Hamburg en
de organisatoren en deelnemers van het Programme in European Private Law for
Postgraduates. Verder ook hartelijk dank aan Pascale van Intersentia voor de fijne
samenwerking en de professionele ondersteuning bij de publicatie van dit boek.
Gedurende mijn jaren aan de Valk heb ik de Faculteit Rechtsgeleerdheid steeds
als een zeer aangename en stimulerende werkomgeving ervaren. Dit geldt in het
bijzonder voor de afdeling privaatrecht, waar ambitie en collegialiteit elkaar niet
uitsluiten, maar net versterken. Ik heb in deze dynamische afdeling veel geleerd
en veel gelachen, en dat samen met en dankzij een aantal speciale collega’s.
In de eerste plaats wil ik graag mijn collega’s van 03.32 bedanken, Ariadne
en Elisabeth. Hun gedrevenheid en inzicht in het familiaal vermogensrecht zorgden ervoor dat ik steeds de beste jurist wou zijn die ik kon zijn, maar ik onthoud
vooral hun vriendschap en steun, gul en onvoorwaardelijk.
Ook Dorothy verdient een woord van dank als compagnon de route in de
eindspurt, waarbij wij lief, leed en vele productieve uren samen deelden. Bedankt
om altijd paraat te staan met aanmoedigingen, raad en daad.
Voorts wil ik Ann, Pieter en Sofie bedanken voor de vele fijne jaren samen
aan de Valk, evenals Nick, Sanne, Sander, Tom, Wannes en alle andere (ex-)collega’s die bijdroegen aan de goede sfeer.
Tot slot wil ik ook de bekwame praktijkassistenten van het Dillemans Instituut bedanken voor de aangename samenwerking, en Els en het bibliotheek
personeel voor de goede ondersteuning.
Voor het taalkundig nazicht van mijn doctoraat heb ik mogen rekenen op een
geweldige groep van vrienden met een talenknobbel. Buiten mijn collega’s
Ariadne, Elisabeth en Dorothy, wil ik daarvoor ook mijn fantastische vriendinnen Chloé, Eline, Valérie, Maria-Paz, Caroline en Liesbeth, mijn broer Reinout en
mijn echtgenoot Andries bedanken. Met gedrevenheid en enthousiasme ploegden
jullie door een technisch werkstuk over een onderwerp dat soms zeer ver van jullie bed was – een daad van ware vriendschap if there ever was one.
Een extra bedanking komt toe aan Valérie, de enige die eerst vriendin en dan
collega was, en aan Chloé, juridische partner in crime sinds het eerste uur.
Dank ook aan mijn grootouders, familie, schoonfamilie en vrienden voor de
steun, de aanmoedigingen en de interesse in mijn onderzoek.
Het meeste dank ben ik verschuldigd aan mijn warme gezin en echtgenoot. Ik
heb het geluk gehad te mogen opgroeien met ouders voor wie niet het resultaat,
maar wel de inspanning belangrijk was. Het is een ongelooflijke luxe om alleen te
viii
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Dankwoord

moeten voldoen aan je eigen verwachtingen, en altijd te kunnen terugvallen op
ouders die onvoorwaardelijk in je geloven. Dank aan mijn ouders voor hun trots,
levensvreugde en liefde.
Mijn broers Reinout en Cedric wil ik bedanken voor hun verfrissende des
interesse in het recht, hun humor en hun rotsvaste vertrouwen in mij.
Ik ben gezegend met een fantastische echtgenoot die al vele jaren aan mijn
zijde staat, als liefdes- en levenspartner, als grootste supporter, als luisterend oor
en als rots in de branding. Daarvoor, en voor al het andere, Andries, wil ik je van
harte bedanken.

Elise Goossens
Leuven, 15 juli 2016
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LIJST VAN BIJLAGEN
1.

Verordening van het Europees Parlement en de Raad nr. 650/2012, 4 juli 2012
betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging
van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende
de instelling van een Europese erfrechtverklaring, Pb.L. 27 juli 2012, afl. 201,
107 (‘Erfrechtverordening’).
2. Standaardformulieren:
– Formulier I: Verklaring betreffende een beslissing inzake erfopvolging
– Formulier II: Verklaring betreffende een authentieke akte inzake
erfopvolging
– Formulier III: Verklaring betreffende een gerechtelijke schikking inzake
erfopvolging
– Formulier IV: Aanvraag van een Europese erfrechtverklaring
– Formulier V: Europese erfrechtverklaring
De standaardformulieren zijn vastgesteld door de Uitvoeringsverordening van
de Commissie nr. 1329/2014, 9 december 2014 tot vaststelling van de formulieren bedoeld in Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging
van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de
instelling van een Europese erfrechtverklaring, Pb.L. 16 december 2014, afl. 359,
30. Sindsdien hebben de standaardformulieren evenwel nog een aantal kleine
taalkundige wijzigingen ondergaan. Bijlage 2 bevat dan ook de nieuwe standaardformulieren zoals weergegeven op https://e-justice.europa.eu/content_successions-166-nl.do (geconsulteerd op 21 december 2015).
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