
 
 
 
 
Onderwerpen 
 
1. Faillissementsrecht 
- De directeur van een GmbH moet binnen 3 weken na vaststelling van het onvermogen om te betalen zelf 
een verzoek tot faillietverklaring indienen, omdat anders een strafbaar feit wordt gepleegd, waarop een 
gevangenisstraf van maximaal 3 jaar danwel een geldstraf staat en de directeur onder omstandigheden 
persoonlijk aansprakelijk is. 
 
2. Executierecht 
- Executoriaal beslag op de bankrekeningen van de schuldenaar is duurzaam en strekt zich uit over alle 
bedragen die in de toekomst op diens rekening worden overgemaakt. Hier geldt het beginsel van de 
volgorde, waarin de overmakingen geschieden. 
 
3. Ongevallenrecht (letselschade) 
- Bij een ongeval is steeds Duits schaderecht van toepassing. Een whip-lash wordt in Duitsland niet als ziekte 
beschouwd en verplicht de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval slechts tot betaling van 
smartegeld van maximaal tussen de 3.000,-- tot 5.000,-- € (heel zelden hogere bedragen). De duur van de 
door het ongeval veroorzaakte arbeidsongeschiktheid ligt maximaal tussen de 8 en 10 weken. 
 
4. Arbeidsrecht 
- De gebruikelijke proeftijd bedraagt 6 maanden. Gedurende deze periode kan op ieder moment zonder 
opgave van redenen met inachtneming van een termijn van 14 dagen worden opgezegd. 
 
- Volgens Duits recht kan een werknemer ook tijdens ziekte de dienstbetrekking worden opgezegd. 
Voorafgaande toestemming van het Arbeitsgericht tot opzegging is niet vereist.  
 
- In geval van ziekte is de werkgever slechts gedurende 6 weken verplicht tot doorbetaling van het loon! 
Daarna betaalt de Krankenkasse, waarbij de werknemer tegen ziekte is verzekerd! 
 
5. Oprichting van een onderneming 
- Met het oog op de bovengenoemde voordelen van het Duitse arbeidsrecht kan snel, onbureaucratisch en 
met weinig kosten een reeds opgerichte GmbH worden overgenomen. 
 
Heeft u vragen over fiscale voordelen, dan kunnen wij bemiddelen bij het opnemen van contact met een 
competente belastingadviseur. (Ook op dat kantoor wordt Nederlands gesproken) 
 
6. Verkeersrecht 
- Verkeersovertredingen zoals te snel rijden en doorrijden bij rood worden bekeurd met een geldboete en een 
rijverbod van 1 tot 3 maanden; daarnaast krijgt men zogenaamde ”punten”. Bij overtredingen krijgt men al 
naar gelang de ernst ervan 1 tot 4 punten, bij verkeersdelicten 5 tot 7 punten. 
Vanaf 14 punten is een verkeerspsychologische test (de zogenaamde ”Idiotentest”) bij de TÜV (Technischer 
Überwachungsverein, de Duitse instantie die bevoegd is voor de APK) of een nascholing bij een Duitse 
rijschool voorwaarde voor het behoud van de rijbevoegdheid. 
 
Vanaf 18 punten wordt de rijbevoegdheid op het grondgebied van de Duitse Bondsrepubliek definitief 
ingetrokken! De inwilliging van een verzoek tot het opnieuw verlenen van de rijbevoegdheid wordt van het 
nakomen van diverse verplichtingen (o.a. verkeerspsychlogische test) afhankelijk gesteld.  
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Namens een relatie van ons kantoor willen wij nog het volgende onder uw aandacht brengen: 
 
 
 
Veel transportondernemers maken kosten in het buitenland, waarover bijvoorbeeld Duitse Mehrwertsteuer 
(MwSt) wordt betaald. Denk aan brandstof-, voertuigreparatie- en verblijfkosten. Omdat MwSt niet bij de 
Nederlandse belastingdienst kan worden teruggevraagd, moet dit bij het Duitse Finanzamt. Dit vermindert 
uw kosten, waardoor uw winstmarge verbetert. 
 
Houdt er rekening mee dat dit tijdig moet gebeuren. In principe geldt een termijn van 6 maanden na het einde 
van het kalenderjaar. 
 
U kunt zich hierbij op basis van no-cure-no-pay laten ondersteunen door ForVAT BV. Alle administratieve 
handelingen worden u dan uit handen genomen, zodat u zich kunt blijven bezig houden met uw core 
business. Verder onderhoudt ForVAT BV uitstekende contacten met buitenlandse belastingdiensten en 
adviseren zij concreet over de teruggaafmogelijkheden. Zij toetsen de ontwikkeling van de juridische 
randvoorwaarden en bewaken de strikte termijnen. 
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