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Vraag nummer: 47895
Goedemorgen, in April 2015 in mijn moeder overleden. Mijn moeder heeft mij als enige erfgenaam
benoemd, mijn 2 zussen zijn onterfd. Ik heb beneficiair aanvaard. Erfenis is intussen afgerond en
verdeeld. Toch kwam er drie weken geleden nog een afrekening van de Belastingdienst betreffende de
zorgtoeslag 2015 van mijn overleden moeder. Ik ben contactpersoon in deze. Deze rekening moet door
mij en mijn 2 zussen worden betaald. Ik heb geen contact met mijn zussen. Heb uitgelegd aan de
Belastingdienst hoe de situatie is. Ik kreeg het advies mijn deel te betalen, heb ik gedaan en een brief te
sturen naar het LIC. Klopt het dat mijn 2 zussen ook hier hun eigen deel moeten betalen en ik daar niet
aansprakelijk voor ben. Ik heb een brief naar het LIC gestuurd. Nog geen bericht gehad, wel weer een
nieuwe brief ontvangen van de Belastingdienst. Weer gebeld met hun en ze hebben nu een bericht
gestuurd naar het LIC zodat ze mij gaan bellen! Heeft u nog tips voor mij en heb ik correct gehandeld in
deze?
Alvast dank en met vriendelijke groeten,
Manuela v.d Steenhoven

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Helaas kan ik dat niet/ slecht beoordelen. Er zijn blijkbaar bepaalde schulden van een overledene die
niet verhaald worden op de erfgenamen, maar op de familieleden. Van kosten van uitvaart die door een
gemeente zijn gemaakt, was dat al bekend, maar mogelijk geldt het ook voor deze zorgbijdrage. Mocht
dat overigens anders blijken te zijn en alsnog blijkt dat betreffende verplichting wél tot de schulden van
de nalatenschap behoort, dan zullen die dus in eerste instantie voor rekening van de erfgenaam komen.

Stel een vraag:
Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen
tijdelijk niet mogelijk.
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