
Gewone verblijfplaats erflater in Nederland en erflater bezit uitsluitend de Nederlandse nationaliteit 

Nederlandse notaris altijd bevoegd 

Gewone verblijfplaats erflater in Nederland, niet uitsluitend Nederlandse 

nationaliteit, Nederlandse notaris bevoegd,  

tenzij 

Erflater een rechtskeuze ex art. 22 ErfVo heeft gemaakt voor het recht van 

een Lidstaat (niet-Nederland) en indien 

 Art. 7-a jo. art. 6 

ErfVo:  

De Nederlandse 

notaris zich op 

verzoek van een 

van partijen 

onbevoegd 

verklaart vanwege 

praktische 

omstandigheden* 

Erflater de Nederlandse nationaliteit had, een rechtskeuze ex art. 22 ErfVo 

heeft gemaakt voor Nederlands recht en indien 

Art. 7-b jo. art. 5 

ErfVo: 

Alle betrokken 

partijen schriftelijk 

zijn 

overeengekomen 

dat een 

autoriteit/notaris uit 

de Lidstaat van het 

door de erflater 

gekozen recht 

uitsluitend 

bevoegd is 

Art. 7 c ErfVo: 

Alle betrokken 

partijen de  

bevoegdheid van 

de buitenlandse 

autoriteit/notaris 

aanvaarden 

Gewone verblijfplaats erflater in een EU Lidstaat**: 

autoriteit/notaris uit betreffende Lidstaat is bevoegd,  

tenzij 

 Art. 7-a jo. art. 6 

ErfVo: 

Deze buitenlandse 

autoriteit/notaris 

zich op verzoek 

van een van 

partijen 

onbevoegd 

verklaart vanwege 

praktische 

omstandigheden* 

Art. 7-b jo. art. 5 

ErfVo: 

Alle betrokken 

partijen schriftelijk 

zijn 

overeengekomen 

dat een 

autoriteit/notaris 

uit de Lidstaat van 

het door de 

erflater gekozen 

recht uitsluitend 

bevoegd is 

Art. 7-c ErfVo: 

Alle betrokken 

partijen de 

bevoegdheid van 

de Nederlandse 

notaris 

aanvaarden 
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**Met uitzondering van Ierland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken 

Nederlandse notaris onbevoegd Nederlandse notaris bevoegd 

*Zoals de gewone verblijfplaats van erfgenamen en de plaats waar 

goederen van erflater zich bevinden 



Erflater had zijn gewone verblijfsplaats in een niet EU-land, Ierland, Verenigd Koninkrijk of Denemarken, Nederlandse notaris bevoegd indien: 

*Bevoegdheid ziet uitsluitend op goederen 

die in Nederland zijn gelegen 

Goederen uit de nalatenschap zich 

in Nederland bevinden, en indien 

Of, als dat niet het geval is 

Of, als dat niet het geval is 

Erflater de Nederlandse nationaliteit 

had, een rechtskeuze ex art. 22 

ErfVo heeft gemaakt voor 

Nederlands recht en indien 

 Art. 7-a jo. art. 

6 ErfVo: 

Een eerder 

aangezochte 

autoriteit/nota-

ris uit een 

lidstaat zich 

onbevoegd 

heeft verklaard 

Art. 7-c ErfVo: 

Alle betrokken  

partijen de 

bevoegdheid 

van de 

Nederlandse 

notaris 

aanvaarden 

Geen andere autoriteit/notaris van 

een lidstaat bevoegd is: 

ex art. 11 ErfVo 

‘forum necessitatis’ 

 Art. 10 lid 1-a ErfVo: 

Erflater de Nederlandse nationaliteit had 

Art. 10 lid 1-b ErfVo: 

De vorige gewone verblijfplaats van erflater 

niet langer dan 5 jaar voor het overlijden in 

Nederland lag en niet een autoriteit/notaris 

van een andere lidstaat bevoegd is op 

grond op grond van art. 10 lid 1 a ErfVo 

Art. 10 lid 2 ErfVo:  

Geen andere autoriteit/notaris in een 

lidstaat bevoegd is* 
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