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H
et zal bij velen onder ons een stille wens zijn om ooit 

door de notaris gebeld te worden met de mededeling 

dat we erfgenaam zijn. Met die stille wens zullen, zo 

stel ik me voor, allerlei bespiegelingen en vergezichten over 

langgekoesterde zonvakanties met witte stranden of wellicht 

een cruise in het Caraïbisch gebied aan vooraf zijn gegaan. Een 

erfenis is immers meestal een financiële meevaller waarop je 

al of niet gerekend hebt. Maar hoe zit het met iemand die in de 

bijstand zit en een erfenis ontvangt? Welke gevolgen kan het 

ontvangen van een erfenis hebben voor de bijstandsuitkering?  

Een van de voorwaarden om een bijstandsuitkering te kunnen 

ontvangen, is dat je (te) weinig inkomen en vermogen hebt om 

in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Bij de uitke-

ringsaanvraag en tijdens de bijstandsperiode controleert de uit-

keringsinstantie of aan deze vereiste wordt voldaan. Ook heeft 

de uitkeringsgerechtigde een inlichtingenplicht. Alle financiële 

en andere relevante informatie en wijzigingen moeten aan de 

uitkeringsinstantie worden doorgegeven. Indien een uitkerings-

gerechtigde deze inlichtingenplicht verzuimd, dan kan zijn 

uitkeringsaanvraag worden afgewezen of zijn lopende uitkering 

worden verlaagd of zelfs beëindigd. 

Een voorbeeld van een financiële wijziging die gemeld moet 

worden, is het ontvangen van een erfenis. Het is raadzaam om 

de wijziging direct te melden en geen geld van de erfenis te 

incasseren. Is de melding niet of niet tijdig gedaan, dan kan dit 

de uitkeringsgerechtigde aangerekend worden en zelfs gevolgen 

hebben voor de uitkering. 

Ook het onverantwoordelijk handelen met gelden verkregen uit 

een erfenis kan gevolgen hebben. Een voorbeeld uit de jurispru-

dentie kan dit toelichten. Een echtpaar had een erfenis van bij-

na honderdduizend euro ontvangen. Het echtpaar had het geld 

van de bank opgenomen en in huis bewaard. Kort daarop werd 

het geld als gevolg van een inbraak gestolen. Het echtpaar ont-

ving een bijstandsuitkering, waarbij de ontvangst van de erfenis 

en de daaropvolgende diefstal werd doorgegeven aan de uitke-

ringsinstantie. De uitkeringsinstantie had als sanctie daarop de 

uitkering voor de periode van een paar maanden ingetrokken 

en voor de navolgende perioden met 20 procent verlaagd. Het 

echtpaar ging in beroep en uiteindelijk kwam de zaak voor 

de Centrale Raad van Beroep. Deze stelde het echtpaar in het 

ongelijk. Het echtpaar had onverantwoordelijk gehandeld door 

het geld van de erfenis van de bank te halen, met het risico op 

inbraak en diefstal. Dat risico had zich in deze zaak verwezen-

lijkt en daarvoor was het echtpaar verantwoordelijk te houden. 

De verlaging van 20 procent bleef gehandhaafd. 

Onlangs werden aan mij twee vragen gesteld over de erfenis in 

samenhang met de bijstandsuitkering. De eerste vraag was: ‘Is 

het niet verstandiger om het vermogen maar te verbrassen om 

sneller voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen?’ 

Het antwoord is ontkennend; de uitkeringsinstantie kan bij on-

verantwoordelijke uitgaven besluiten dat u niet direct voor een 

uitkering in aanmerking komt.

De tweede vraag was: ‘Is het wel verstandig om mijn kind dat in 

de bijstand zit tot erfgenaam te benoemen?’ De desbetreffende 

ouders wilden namelijk niet dat na het ontvangen van de er-

fenis deze door de uitkeringsinstantie zou worden afgenomen. 

Deze vraag is minder eenvoudig te beantwoorden dan de eerste 

vraag. Er zijn namelijk wel mogelijkheden, maar dan moet er 

wel wat geregeld worden en een declaratie worden betaald. 

Er zal dan op zijn minst een goed doordacht en doortimmerd 

testament door de notaris moeten worden opgesteld om te 

voorkomen dat de erfenis een ergernis wordt. Ook hier geldt: 

‘het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwali-

teit kost kapitalen’. ‹

Erfenis of ergernis
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