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Beste lezer, 
 
Dit keer een korter bericht. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld door 
Kamerleden over het Belastingplan 2012. In dat plan presenteert het Kabinet van de 
heer Rutte de belastingen en aanpassingen voor het jaar 2012. 
 
De vragen en vooral natuurlijk de antwoorden daarop zijn van belang voor iedereen. 
Tussen deze vragen en antwoorden zit in ieder geval een onderwerp dat voor iedere 
erfgenaam van belang is en volgens mij praktisch opgelost kan worden. 
 
Als iemand overlijdt, moet er nog een aangifte voor de Inkomstenbelasting worden 
gedaan. Vaak blijkt dat er dan een recht is op teruggaaf van belasting.  
 
Die teruggaaf kan op dit moment o.a. worden uitbetaald op een rekening 
Derdengelden van de boedelnotaris, zodat deze het geld kan verdelen onder de 
erfgenamen.  
 
In het plan is opgenomen dat dat straks niet meer kan. De teveel betaalde belasting 
kan dan alleen nog maar worden overgeboekt door de belastingdienst op een 
bankrekening die op naam staat van de overledene.  
 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
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Op zich is dat allemaal niet spannend, maar er zijn veel erfgenamen die de 
betaalrekening van de overledene vrij snel na het overlijden opheffen. Dit omdat de 
meeste banken iedere maand geld vragen voor het aanhouden van een 
betaalrekening en er na een paar maanden toch niets meer betaald hoeft te worden.  
 
Maar die mensen hebben straks dus een probleem als ze de betaalrekening te snel 
opheffen. Als er recht op teruggaaf van Inkomstenbelasting bestaat, kan dat niet 
verzilverd worden. De bankrekening waarvan het nummer bekend is bij de 
belastingdienst bestaat dan namelijk niet meer en uitbetalen via de notaris kan 
volgens de nieuwe regels ook niet meer.  
 
Het is daarom beter om de bankrekening een lange tijd gewoon maar aan te houden. 
Hoelang dat moet zijn, is niet zomaar aan te geven. In ieder geval zolang als nodig is 
voor de belastingdienst om de teveel betaalde Inkomstenbelasting terug te boeken. 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 
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