
 

Monique, maar liefst 300.000 
Nederlanders hebben een huis in 
Frankrijk. Verkijken mensen zich vaak op 
de bijkomende gevolgen? 
 
Zeker, Nadia. Veel mensen staan 
onvoldoende stil bij de gevolgen van de 
aankoop van een huis in Frankrijk. Vaak is 
dit niet doordacht genoeg geregeld.  
 
Wat kan een notaris voor deze mensen 
betekenen? 
 
Een notaris kan gespecialiseerd en 
onafhankelijk  advies geven over het 
kopen van een huis in Frankrijk en de 
gevolgen daarvan. Ook als men al een 
huis heeft. Wat gebeurt er bijvoorbeeld 
met uw droomhuis als één van beide 
partners overlijdt? En hoe zit het als er 
kinderen zijn? Daar staan mensen vaak 
niet bij stil. 

Met het Internationale testament  
in principe geen buitenlandse notaris meer 
nodig bij de afwikkeling van de erfenis. 

Nadia Palesa, RTL4 presentatrice, in gesprek met Frankrijkspecialiste notaris Monique Rombouts 

Je zou denken: Frankrijk ligt erg dichtbij, 
maar gelden daar dan zulke andere regels?   
 
Kijk, ook al ligt Frankrijk erg dichtbij, het 
blijft natuurlijk haar eigen cultuur hebben 
en haar eigen taal. Ook gelden er andere 
wetten.  De Franse- en Nederlandse 
wetgeving bijten elkaar met name op het 
gebied van erfrecht. Daar waar wij in 
Nederland vooral de langstlevende voorop 
stellen, zijn in Frankrijk de bloedverwanten 
erfgenaam en dat kan vervelende gevolgen 
hebben, met name als er sprake is van 
kinderen uit eerdere huwelijken, wat 
tegenwoordig heel vaak voorkomt. Daar 
komt ook nog bij het verschil tussen de 
Franse en de Nederlandse cultuur. 
 
 



Cultuurverschil? 
 
Een Fransman heeft meer een afwachtende houding, ‘het komt wel goed, morgen mag ook’. 
Het vereist een wijze van omgang die niet iedereen weet of mee om kan gaan. 
 
Dat verschil in cultuur en omgang, wanneer merk je dat met name? 
 
Dit ervaart men tijdens de afwikkeling van de erfenis in Frankrijk met de Franse notaris. 
Nederlanders lopen dan vaak tegen een muur aan en komen geen stap verder. Dit is erg 
frustrerend, zeker als men nog midden in een rouwproces zit. 

Kunnen mensen dit voorkomen, is hier iets 
voor te regelen? 
 

Jazeker, door de 
invoering van het 
nieuwe Europese 
erfrecht per 17 
augustus 2015 is het 
zelfs mogelijk om de 
hele erfenis in 
Nederland door een 
gespecialiseerde 
Nederlandse notaris 
af te laten wikkelen. 
Men hoeft in principe 
niets meer met de 
Franse notaris te 
regelen. Gewoon 
alles volgens 

Nederlands erfrecht en in de Nederlandse 
taal. Voorwaarde is wel dat je daarvoor 
tijdens je leven een goed internationaal 
testament hebt afgesloten en dat je een 
notaris in de hand neemt die verstand 
heeft van Frans en Nederlands erfrecht. 

 
Maar geldt dan niet gewoon altijd het 
Nederlandse testament? 
 

Een Nederlands testament is in Frankrijk 
vaak niet uit te voeren omdat het in strijd is 
met hun regels van erfrecht. Daarom is het 
van belang om het testament zodanig op te 
stellen dat je er in beide landen mee uit de 
voeten kunt en daar komt ook de taal en 
cultuur bij om de hoek kijken. 

En als je een 
notaris in 
Frankrijk dat 
laat regelen? 
Of is dit dan 
weer 
onhandig in 
verband met 
de 
taalbarrière? 
 
Ja, dat ook, maar je moet ook bedenken 
dat de notarissen in Frankrijk handelen 
naar Franse wet en die is voor 
Nederlanders niet altijd gunstig. Je wilt 
toch ….. 



 
… dat je partner na je overlijden rustig kan 
doorleven, zonder in de problemen te 
komen omdat de kinderen ineens eigenaar 
zijn van je droomhuis. En bovendien hoef 
je vanaf 17 augustus 2015 in principe niet 
meer langs de Franse notaris, tenminste, 
als je het goed geregeld hebt. En dat kan 
behoorlijk in de kosten schelen! 

mr. Monique Rombouts 
Frankrijkspecialiste en notaris bij 
van Gogh notarissen & adviseurs 

Dankjewel, Monique. Als ik het goed 
begrijp kan je met een goed doordacht 
internationaal testament een hoop 
ergernis en problemen voorkomen. Heb je 
nog een laatste tip voor de mensen thuis 
die twijfelen over het kopen van een huis 
in Frankrijk? 
 
Monique: Laat je niet weerhouden door 
ingewikkelde taal- of regelgeving om je 
droom te volgen, maar schakel tijdig de 
juiste deskundigen in om u te begeleiden. 
 
Ook voor mensen die al enige jaren in 
Frankrijk een woning hebben….. het is nog 
steeds niet te laat om nu uw testament te 
laten scannen! 
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