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Tot in detail wordt ingegaan op het wonen/leven en werken in Duitsland en in het verlengde daarvan 

het kopen van onroerend goed aldaar. Het boek past in deze tijd waarin steeds meer grenzen 

wegvallen en mensen wegtrekken, onder andere naar Duitsland. Het boek is bedoeld voor de 

ondernemer en de particulier; er worden aspecten behandeld als het kopen en bouwen van een 

woning, de Duitse fiscus, pensioen, renovatie, het vestigen, bankzaken, onderwijs, veel over het land 

zelf (de bevolking, het bestuur, de politiek en elke deelstaat wordt apart belicht). De auteur heeft 

geen enkel aspect vergeten en wie het boek lees, weet precies hoe Duitsland in elkaar zit en hoe het 

leven er daar aan toegaat. Een prima en compleet stuk voorlichting, ook voor Nederlanders die in 

Duitsland een tweede woning zouden willen kopen. Het werk is daarbij vlot en toegankelijk 

geschreven. Deze nieuwe druk is geheel herzien en geactualiseerd. 
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• Arbeitnehmer-Sparzulage                                                                             

• Eigenheimrentengesetz                                                                                

• Subsidies                                                                                                      

• Subsidies voor jonge gezinnen                                                                               

• Kinderbijslag en Kinderfreibetrag                                                                  

• Elterngeld                                                                                                      

• Nederlandse of Duitse kinderbijslag                                                             

• Kinderfreibetrag                                                                                            
 



29. Bankzaken 
• Het Duitse bankwezen                                                                                  

• Checklist keuze Duitse bank                                                                        

• Het openen van een Duitse bankrekening                                                    

• Openingstijden Duitse banken                                                                      

• Automatische overboeking                                                                           

• Een ingezetene- vs. een niet ingezetene rekening                                                 

• Een niet-ingezetene rekening in Nederland                                                  

• Kenmerken van een niet-ingezetene rekening                                             
 

30. Financieringen 
• Financieringsmogelijkheden                                                                         

• Financiering uit eigen middelen                                                                              

• Een tweede hypotheek op Uw huis in Nederland                                         

• Een persoonlijke lening in Nederland                                                                     

• Financiering via een projectontwikkelaar                                                      

• Een hypotheek op basis van effectenbevoorschotting                                 

• Een hypotheek bij een Nederlandse bank voor een eerste eigen woning in 
Duitsland                                                                                       

• Checklis Duitsland Hypotheek                                                                      

• Een hypotheek via een Duitse bank                                                             

• Een hypotheekofferte                                                                                    

• Wat moet u aan banken overleggen ter verkrijgen van een hypotheek ?     

• Hypotheek bij nieuwbouw                                                                             

• Kapitaal- of levensverzekering gekoppeld aan de hypotheek                      

• Belangrijke aspecten m.b.t. een hypotheek op Duits onroerend goed                   

• Hoogte hypotheekrente                                                                                 

• Voordelen rentevaste periode                                                                       

• Voordelen variabele rente                                                                             

• De hypotheekaanvraag                                                                                 

• Nederlands versus Duits recht                                                                      

• Notarieel onderzoek                                                                                      

• Hypotheekvoorwaarden bij Duitse banken                                                   

• Waardebepaling van het onroerend goed                                                     

• Aflossing                                                                                                       

• Beratungsstellen                                                                                           

• Fiscaal partnerschap                                                                                     

• Rangbescheinigung                                                                                      

• Royement                                                                                                      

• Financieringskosten                                                                                      

• Taxatiekosten                                                                                                

• Afsluitprovisie                                                                                                

• Nederlandse bijleenregeling                                                                         

• Goedkoper wonen in Duitsland                                                                               

• Rekenvoorbeeld                                                                                            

• Belangrijke hypotheekverschillen Nederland vs. Duitsland                          
 

31. Het Duitse belastingstelsel 
• Duitse inkomstenbelasting                                                                            

• Wanneer is iemand ingezetene van Duitsland ?                                          

• Hoe werkt het Duitse inkomstenbelastingsysteem ?                                    

• Gezamenlijke of afzonderlijke aangifte ?                                                      



• Inkomensbronnen                                                                                         

• Inkomen uit arbeid / salaris                                                                           

• Aftrekbare kosten die verband houden met uw werk                                    

• Inkomen in natura                                                                                         

• Auto van de zaak                                                                                          

• Opties                                                                                                            

• Pensioeninkomen                                                                                         

• Inkomen uit investeringen                                                                             

• Sociale verzekeringsbijdragen                                                                      

• Lohnsteuer                                                                                                    

• Einkommensteuer                                                                                         

• Aftrekposten                                                                                                  

• Tarieven inkomstenbelasting                                                                        

• Solidariteitsheffing                                                                                                  

• Beschränkte en Unbeschränkte belastingplicht                                            

• Het belastingjaar                                                                                           

• Belastingaangifte & betaling van de belastingen                                          

• Verplichte aangifte inkomstenbelasting door werknemer                                       

• Vrijwillige aangifte inkomstenbelasting                                                         

• Voorlopige aanslag                                                                                       

• NV-Bescheinigung                                                                                                  

• Voorkomen van dubbele belastingheffing                                                     

• Inkomen uit vermogen (rente en dividend)                                                   

• Bronbelasting                                                                                                

• Geld op een bank in Nederland, terwijl U in Duitsland woont                      

• De volgende inkomsten zijn in Duitsland onbelast                                                 

• Vermogensbelasting                                                                                     

• Zakenbelasting                                                                                              

• Belastingtelefoon                                                                                          

• Nederlands-Duits Belastingverdrag                                                              
 

32. Testamenten, erfrecht en successie- & schenkingsrecht 
• Het Nederlands erfrecht                                                                                

• Rechtskeuze                                                                                                 

• Het Duitse erfrecht                                                                                                  

• Buitenechtelijke kinderen en echtelijke kinderen                                          

• Ongehuwd samenwonen en het Duitse erfrecht                                           

• Huwelijkse voorwaarden                                                                                         

• Duitse Legitieme portie                                                                                 

• Successie- en schenkingsrecht                                                                              

• Uw positie gezien vanuit Nederland                                                             

• Indien de erflater niet in Nederland woont                                                    

• Indien een deel van de erfenis in Nederland ligt                                           

• Indien men een andere nationaliteit heeft aangenomen                               

• Eenjaarsfictie bij Nederlands schenkingsrecht                                             

• Uw positie gezien vanuit Duitsland                                                               

• Onbeperkte en beperkte belastingplicht                                                       

• De Nederlandse tienjaarsfictie en de Duitse successierechten                             

• Vermindering Duitse successierechten bij dubbele belastingheffing           

• Tarieven en vrijstellingen Duitse successierechten                                                

• Voorkoming van dubbele heffing Nederlandse en Duitse successierechten 

• Testamenten                                                                                                 



• Indien er geen testament is                                                                           

• Een Duits testament                                                                                     

• Notarielles Testament & Eigenhändiges Testament                                     

• Overlijden zonder testament                                                                         

• Enkele richtlijnen                                                                                           

• Erfcontract                                                                                                     

• Het benoemen van een executeur testamentair                                           

• Hoe te handelen bij een erfenis ?                                                                 

• Volmachten                                                                                                   

• Checklist voor nabestaanden                                                                        

 
Bijlagen 
Adressenbijlage 
Bronnen 


