
Extra inkomen: wat zijn de gevolgen? 

Krijgen van geld 

Je kunt ook (onverwacht) geld krijgen. Denk maar aan het winnen van de loterij 

of een plotseling overlijden van een familie lid, waardoor je geld erft.  

Ook dat heeft vaak gevolgen voor de toeslagen (worden dan vaak minder) en je 

uitkering want je inkomen stijgt. Zeker als je bijstand hebt van de gemeente, 

kan je deze soms (tijdelijk) verliezen.  

Met een UWV uitkering ligt het vaak weer anders: vraag daarbij bij de instantie 

waar je de uitkering van krijgt. Wet en regelgeving wordt vaak veranderd. 

Problemen voorkomen als je extra inkomen krijgt of gaat verdienen 

Neem in ieder geval zo snel mogelijk contact op met instanties die nu inkomen 

aan je geven. Geef wijzigingen die invloed kunnen hebben op de hoogte van de 

uitkering ALTIJD zo snel mogelijk schriftelijk (per mail bijv.) en bewaar het 

bewijs van de melding.  

Bij het UWV is dat bijvoorbeeld al BINNEN 1 week(!) dat je het moet melden. 

Bij twijfel: ga naar de instanties toe / bel en maak aantekeningen of maak een 

afspraak met de Formulieren brigade: laat hen jou helpen met de wijzigingen 

doorgeven aan de belastingdienst en uitkerende instanties.  

Stel je dit (te lang) uit: dan kan je boetes en terugvorderingen verwachten. En 

dat kan al binnen een maand zijn!  

Tip: geef alles binnen een week door aan alle uitkerende instantie. Doe dat zo 
veel mogelijk schriftelijk en bewaar het bewijs van melding; bijvoorbeeld door 
een cc aan jezelf te sturen als bewijs als je mailt naar de Gemeente. 
 

Tip: Krijg je extra inkomen, pas dan binnen een maand de toeslagen aan via de 

formulieren brigade of de website van de overheid. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien

st/prive/toeslagen/wijzigingen_doorgeven/  
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Erfenis.  

Heb je een erfenis gekregen en die ook aanvaard? Dan moet je erfbelasting 

betalen. Daar kan je geen kwijtschelding voor krijgen. Maar wel uitstel van 

betaling. Zeker als je een( deel van) een huis erft dat verkocht moet worden. 

Kijk voor meer informatie op: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/content/ik-

heb-een-aanslag-erfbelasting-ontvangen-kan-ik-uitstel-van-betaling-krijgen  

En let op je toeslagen: geef het ook daar door. Deze worden dan vaak minder. 

Maar doe je het niet/te laat, dan krijg je ook nog eens een boete of 

terugvordering daar boven op. 

Let op bij schulden van diegene die overleden is! Verwerp de erfenis dan of 

aanvaard alleen beneficiair. Anders krijg je de schulden van een ander er ook 

(nog eens) bij omdat je als erfgenaam dan die schulden overneemt als je de 

erfenis “normaal” accepteert. Meer hierover staat op de website: 

https://www.bgnu.nl/achtergrond-info/uitvaartwensen-nalatenschap/een-

erfenis-aanvaarden-of-verwerpen/  

Let op: je uitkering stopt vaak ook gelijk. Zeker als het een bijstand uitkering is 

e neen groot bedrag. Ga daarom snel in gesprek met je uitkerende instantie 

over de afspraken die jullie hierover kunnen maken.  

Als je het niet doet of te laat, dan kan je een hoge boete en/of terugvordering 

krijgen. Dan blijft er van de erfenis niet veel over en heb je mogelijk meer 

schulden / minder inkomen dan daarvoor. Informatie: 

https://www.delft.nl/inkomen/uitkering/bijstand-aanvragen/bijstand-en-

vermogen   

 Website van een commercieel bedrijf:  

Erfenis ontvangen? Denk aan uw uitkering en toeslagen | Erfrechtplan  met 

veel informatie hierover handige website! 

Erven en bijstandsuitkering: die stopt dan misschien 

https://verklaringvanerfrechtservice.nl/erven-en-bijstand/  
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Heb je een andere uitkering of heb je bewind voering/curatele? Kijk dan op: 

https://www.bgnu.nl/achtergrond-info/verdergaan-na-een-overlijden/erven-

en-uitkering-of-toeslagen-schulden-of-bewindvoering/  

Tip: heb je bijstand? Let dan op het maximale vermogen dat je kan hebben: 

https://www.bijstandsblues.nl/bijstandsuitkering-en-erfenis-hoe-zit-dat-

precies/  

Hier staan ook handige weetjes over erfbelasting: Erfbelasting: wat is het en hoe werkt 

het? - 2022 - Langer Thuis in Huis  

Kan je de begrafenis polis niet vinden? Kijk dan op de website van het Verbond 

van verzekeraars. Zij kunnen je moet zoeken helpen: 

https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/gebruik-van-zoekservice-

verloren-polissen-stijgt  

Wie doet wat bij erven 

Een handig boek is Wegwijzer voor nabestaanden van Marieke Henselmans. 

Bestellen kan via de ze website. Of je kan het boek in de bibliotheek ook 

lezen/lenen: https://bespaarboeken.nl/site/  

Overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erven/vraag-en-

antwoord/wie-regelt-de-afwikkeling-en-de-verdeling-van-de-erfenis 

Wat moet je doen bij erven 
 

Bekijk de gevolgen voor jouw uitkering na de erfenis: 

https://www.bgnu.nl/achtergrond-info/verdergaan-na-een-overlijden/erven-

en-uitkering-of-toeslagen-schulden-of-bewindvoering/  

Licht de belastingdienst zo snel mogelijk in: bekijk de gevolgen voor je 

toeslagen: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/erfen

is-ontvangen-wat-betekent-dat-voor-mijn-toeslag  

Heb je op de site van de Gemeente Delft / de Belasting iets gevonden en weet 

je niet hoe je dit door moet geven? Maak een afspraak met de Formulieren 

brigade via telefoon 14015 of vraag aan de gemeente Delft om meer advies.  
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Websites over rouw verwerking 
 

HUMANITAS Rouw: 

https://www.humanitas.nl/afdeling/delft/activiteiten/steun-bij-rouw-en-

verlies/  

MIND: https://mindkorrelatie.nl/onderwerpen/rouw-na-verlies-van-een-

dierbare?gclid=EAIaIQobChMIxaHQ7L3W9AIVELh3Ch2FwQbIEAAYASAAEgL4Zv

D_BwE  
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