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FINANCIEEL

De aanDachtspunten bij zakenDoen met DuitslanD

Achtung, hier sind 
die Holländer! 
Als u als Nederlandse ondernemer op zoek bent naar een gro-

tere markt, is uitbreiding naar Duitsland een vrij logische stap. 

Het land ligt letterlijk naast de deur, heeft meer dan tachtig mil-

joen inwoners aan wie u uw product kunt verkopen en de (za-

kelijke) cultuur lijkt wel een beetje op die van Nederland. Toch 

mag u de verschillen niet onderschatten. Op zakelijk gebied 

gaan een aantal dingen namelijk nèt even anders.

DDat Duitsers pünktlich, gründlich en 
formeel zijn, is wel bekend. Dat het ver-
standig is om klanten en zakenpartners 
te benaderen in foutloos Duits, zal ook 
niet nieuw zijn voor u. Als u rekening 
houdt met deze factoren, komt u al een 
heel eind. Om vervolgens echt succesvol 
zaken te kunnen doen over de grens, is 
het nuttig om bedacht te zijn op de juridi-
sche eigenaardigheden van de Duitsers. 

Formeel

De gezellige Nederlandse overlegcultuur 
is in Duitsland totaal onbekend. De za-
kelijke cultuur is formeler en oneindig 
veel juridischer. Duitse ondernemers 
raadplegen eerder en vaker een advocaat 
dan Nederlanders. Zo zijn alleen al in 
steden als Frankfurt en München meer 
advocaten actief dan in heel Nederland. 
De meer juridische benadering blijkt 
ook uit de bevestiging van afspraken. 
In Nederland worden veel afspraken 
mondeling gemaakt of per e-mail. De 
Nederlandse rechter heeft geen enkele 
moeite met bewijs in de vorm van e-
mails. Voor Duitsers is dat ondenkbaar. 

Serieuze afspraken worden per definitie 
schriftelijk vastgelegd en ondertekend. 
De Duitsers hebben bovendien behoefte 
aan bevestiging en verzekering. Het 
herhalen van al gemaakte afspraken is 
dan ook geen teken van wantrouwen in 
uw onderneming, maar slechts een ui-
ting van het verlangen naar zekerheid.

Flex-bv

De Duitse versie van de bv is de GmbH 
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung). 
Deze rechtsvorm doet nog het meeste 
denken aan de ‘oude’ Nederlandse bv, 
van vóór de invoering van de flex-bv. 
Voor de GmbH is namelijk nog altijd een 
minimumkapitaal nodig van € 25.000. 
Duitsland kent ook een soort flex-bv, ge-
naamd UG (Unternehmergesellschaft). 
Voor deze rechtspersoon, ietwat oneer-
biedig ook wel ‘Mini-GmbH’ genoemd, 
is een minimumkapitaal van € 1 nodig. 
De Mini-GmbH werd, net als de flex-
bv, geïntroduceerd om de concurrentie 
aan te kunnen met Ltd’s en soortgelijke 
rechtsvormen, die zonder kapitaalstor-
ting konden worden opgericht. In Ne-

derland werden alle bv’s automatisch 
flex-bv’s, in Duitsland is dat niet het 
geval. Daar zijn de meeste GmbH’s nog 
‘ouderwetse’ GmbH’s en is de Mini-
GmbH eerder uitzondering dan regel. 

Dga

De rol van dga is bij de Duitse GmbH 
nog wat groter dan bij een bv. Alleen 
een natuurlijk persoon kan bestuur-
der (Geschäftsführer) zijn van een 
GmbH, u kunt uw Nederlandse bv 
dus niet als zodanig inschrijven in 
Duitsland. Op het briefpapier van de 
GmbH moet bovendien steeds vermeld 
worden wie de Geschäftsführer is.

Notariskosten

Houdt u rekening met de kosten van 
juridische dienstverlening. In Duitsland 
concurreren notarissen (nog) niet op 
prijs. De notariskosten zijn opgenomen 
in de wet en de notaris is verplicht om 
deze vaste prijs in rekening te brengen. 
Als u een GmbH overneemt, worden de 
notariskosten berekend aan de hand van 
de waarde van de overgedragen onderne-
ming. Bij waardevolle GmbH’s kan het 
de moeite waard zijn om een alternatieve 
overnameconstructie te gebruiken, bij-
voorbeeld via Nederland. Ook advocaten 
worden geacht uitsluitend op kwaliteit 
en dus niet op prijs met elkaar te concur-
reren. De tarieven van Duitse advocaten 
zijn daarom vastgelegd in de wet. De 
kosten van een juridische procedure 
hangen grofweg af van het soort proce-
dure en van het achterliggende financiële 
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belang. U mag met uw Duitse advocaat 
afspreken dat u hem meer betaalt dan het 
wettelijke tarief, maar minder mag niet. 

Algemene voorwaarden

Zakendoen met Duitsers betekent na-
tuurlijk niet dat u zich meteen maar 
zou moeten schikken naar het Duitse 
systeem. U kunt ook afspreken dat Ne-
derlands recht van toepassing is op uw 
samenwerking met een Duitse partij. Let 
er in dat geval wel op dat u consequent 
bent, dat wil zeggen toepasselijkheid 
van Nederlands recht, bevoegdheid van 
een Nederlandse rechter en gebruik 
van Nederlandse algemene voorwaar-
den. Als u rechtstreeks zaken doet met 
Duitse  consumenten, heeft u echter 
minder vrijheid. U kunt dan ongewild 
geconfronteerd worden met bevoegd-
heid van een Duitse rechter, zelfs als 
in uw algemene voorwaarden staat dat 
de Nederlandse rechter bevoegd is. Een 
consument mag zich meestal wenden 
tot de rechter in zijn eigen land. Houd 
daar rekening mee wanneer u zich, met 
uw website bijvoorbeeld, op de Duitse 
markt richt. Bij Duitse consumenten is 
het niet handig om te kiezen voor Neder-
lands recht. De bevoegde Duitse rechter 
zou dan namelijk Nederlands recht 
moeten toepassen. Dat kan, maar het is 
erg onpraktisch. U kunt dan dus beter 
kiezen voor Duits recht en voor algemene 
voorwaarden die daarop afgestemd zijn 
(een letterlijke vertaling is niet genoeg).

Incasso

Ook voor wat betreft de incasso van uw 
vorderingen kunt u voor onaangename 
verrassingen komen te staan. U weet 
de uitgebreide crediteurenbescherming 
in Nederland vermoedelijk pas echt op 
waarde te schatten als u geconfronteerd 
bent geweest met Duitse moeilijkheden 
op dit gebied. Nederland is, vergeleken 
met Duitsland, een waar incasso- en 
beslagparadijs. Als uw Nederlandse advo-
caat een beetje opschiet, kan hij binnen 
een dag beslag voor u leggen op de vol-
ledige tegoeden van uw wederpartij. Dat 
zit er in Duitsland niet in. Duitse wanbe-

talers zijn moeilijk aan te pakken en wor-
den wettelijk goed beschermd. Zelfs het 
treffen van een simpele betalingsregeling 
is niet zonder gevaar. Dat kan u veel geld 
kosten. Bij een faillissement gaan Duitse 
curatoren namelijk op zoek naar leveran-
ciers die in de periode van tien jaar voor-
afgaand aan het faillissement zo coulant 
zijn geweest een betalingsregeling te tref-
fen. De curator zal vervolgens proberen 
de betalingen van de failliete klant aan 
de leverancier terug te eisen. De gedachte 
hierachter is dat de leverancier het faillis-
sement kon zien aankomen, anders zou 
er tenslotte geen betalingsregeling nodig 
zijn geweest. Door toch een regeling te 
treffen zouden andere schuldeisers zijn 
benadeeld.  
Ook onder Nederlands recht bestaat de 
mogelijkheid om paulianeuze hande-
lingen terug te draaien, maar dat kan 
maar tot één jaar vóór het faillissement. 
Bovendien moet er dan overduidelijk 
sprake zijn van een opzetje om de boe-
del te benadelen. In Duitsland zijn de 

mogelijkheden van de curator veel rui-
mer. Het verlenen van kort uitstel van 
betaling wordt al gezien als een situatie 
waarvan u had kunnen vermoeden dat 
het op een faillissement zou uitlopen. 
Pas daarom op met treffen van dit soort 
ogenschijnlijk onschuldige regelingen. 

Merkbescherming

Een laatste aspect waar u op bedacht 
moet zijn, is de bescherming van uw 
merk. Veel Nederlandse ondernemers 
hebben hun merk alleen geregistreerd in 
het Benelux merkenregister. Die registra-
tie biedt uiteraard geen bescherming voor 
het  gebruik van het merk in Duitsland. 
Het verdient dus aanbeveling om uw 
merk ook in Duitsland te laten opnemen 
in het merkenregister, of, als u nog verder 
wilt uitbreiden, in het Europese register. 

Bert van Mieghem, advocaat bij  
Wybenga advocaten, e-mail:  
vanmieghem@wybenga-advocaten.nl

Website in Duitsland? Dat gaat net even anders

Typerend voor de culturele verschillen 
tussen Nederland en Duitsland is de 
manier waarop wordt omgegaan met 
wettelijke verplichtingen voor een web-
site. In Nederland geldt net zo goed als 
in Duitsland een informatieverplichting 
voor zakelijke websites. U moet op uw 
site bijvoorbeeld uw adres, BTW-nummer 
en KvK-nummer vermelden. Veel Ne-
derlandse ondernemers doen dat niet 
of niet volledig. Dat is strafbaar, maar er 
wordt uiteraard niemand voor vervolgd. 
In Duitsland is dat anders. In de eerste 
plaats zijn de verplichtingen uitgebreider. 
Duitse websites moeten een ‘Impres-
sum’ hebben, een soort colofon met 
contactgegevens van de onderneming 
en de naam van de Geschäftsführer. Dit 
geldt niet alleen voor zakelijke websites, 
maar zelfs voor sites waarop alleen maar 
opinieartikelen staan. De controle is 
streng en er worden daadwerkelijk boetes 
opgelegd als het Impressum ontbreekt 
of niet in orde is. De inhoud van het Im-

pressum moet uiterst pünktlich zijn. De 
rechtbank in Düsseldorf stelde een over-
treding vast bij een Impressum waarin de 
voornaam van de eindverantwoordelijke 
was afgekort. De volledige voornaam van 
de Geschäftsführer had vermeld moeten 
worden!

Nonchalant
Wettelijke verplichtingen zoals deze wor-
den in Duitsland zeer serieus genomen 
en nauwgezet opgevolgd. Nederlandse 
ondernemers hebben eerder de neiging 
om dit soort wetten te zien als vrijblijvend 
advies. Zij gaan daar nonchalant mee om, 
geven er een eigen invulling aan of nege-
ren de wet gewoon. In Nederland komt 
u daar in veel gevallen waarschijnlijk mee 
weg. In Duitsland misschien ook, maar de 
zakelijke cultuur is er daar eenvoudigweg 
meer op gericht om (precies) te voldoen 
aan de regels. Dat is niet zozeer uit angst 
voor boetes, maar vooral vanuit de wens 
om te handelen zoals het moet. 


