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Tsjechisch erfrecht 
Het erfrecht regelt de nalatenschap van een persoon, dus "wie krijgt wat". Over de betaling 
van successierechten ("wie betaalt wat aan de fiscus"), ofwel in de nieuwe benaming 
"erfbelasting", gaat deze pagina NIET. Zie hier: voor de regels van erfbelasting in Tsjechië. 

 

EU-Verordening erfrecht 
Volgend jaar treedt de nieuwe EU-Verordening erfrecht Nr. 650/2012 in werking:  
 
Deze verordening is van toepassing op de erfopvolging van personen, die overlijden op of 
na 17 augustus 2015. 

 

Artikel 21 - Algemene regel 

Tenzij in deze verordening anders is bepaald, is op de erfopvolging in haar geheel (dus 
op het gehele vermogen - roerend en onroerend) het recht van de staat van 
toepassing, waar de erflater op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had. 
Hier kan van afgeweken worden, indien blijkt dat de overledene toch een nauwere band 
had met een andere lidstaat. 

 

Artikel 22 - Rechtskeuze 

Een persoon kan, als het recht dat zijn erfopvolging in het geheel beheerst, het recht van 
de staat kiezen, waarvan hij op het tijdstip van de rechtskeuze of op het tijdstip van 
overlijden de nationaliteit bezit. Een persoon die meer dan een nationaliteit bezit, kan het 
recht kiezen van een van de staten waarvan hij op het tijdstip van de rechtskeuze de 
nationaliteit bezit. De rechtskeuze wordt uitdrukkelijk gedaan in een verklaring in de vorm 
van een uiterste wilsbeschikking (testament). Dit testament moet dan opgesteld zijn en 
geldig zijn volgens het recht van de gekozen staat. 

 

Tsjechisch erfrecht 
Tsjechisch erfrecht is dus in het algemeen van toepassing op uw nalatenschap, indien u 
(overwegend) in Tsjechië woont. 
Of, indien u de Tsjechische nationaliteit bezit, als u de keuze heeft gemaakt voor het 
Tsjechisch erfrecht in een geldig testament. 
 
Het belangrijkste verschil tussen Nederlands en Tsjechisch erfrecht is het feit, dat in 
Tsjechië de "langstlevende" regeling niet bestaat. In Tsjechië hebben de kinderen recht op 
hun kindsdeel, dat dus ook door hen opeisbaar is. 
 
z.o.z. 
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Indien u dit niet wenst en u woont in Tsjechië, dan is het belangrijk in een geldig testament 
(naar Nederlands recht), de rechtskeuze voor Nederland te maken. 
 
Het is in het Tsjechisch erfrecht op een omslachtige manier eventueel wel mogelijk om 
aan de langstlevende na te laten. Dit vereist echter wel de medewerking van de kinderen. 
Zij dienen dan officieel afstand te doen van hun kindsdeel.  
 
Deze informatie beoogt niet uitputtend te zijn. Naar gelang de individuele situatie kan meer 
gerichte, concrete informatie worden gegeven.  
 
Neemt u contact op via 013-2140505 of info@hartmanova.eu  
 
 
Hartmanova.eu 

Mail   info@hartmanova.eu 

Web    www.hartmanova.eu       

of volg ons op: 

Facebook http://www.facebook.com/tsjechischerepubliek 

Linkedin: http://www.linkedin.com/company/hartmanova.eu-legal-advice 

Twitter: http://www.twitter.com/tsjechischrecht 
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