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Datum 14 april 2021
Betreft Aanbiedingsbrief beantwoording Kamervragen van de 

leden Lodders en Koerhuis (beiden VVD), ingezonden 20 
oktober 2020

Geachte voorzitter, 

De leden Lodders en Koerhuis hebben vragen gesteld over het bericht 'Linda's 
zoon (13) is over een paar maanden wees: Ik wil hem goed achterlaten' 
(2020Z19318, ingezonden 20 oktober 2020). Hierbij zend ik u de antwoorden op 
deze Kamervragen. Het antwoord op de vraag over de Algemene 
nabestaandenwet geef ik mede namens de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.  
 
De beantwoording heeft enige tijd op zich laten wachten. De reden hiervoor is dat 
ik heb gezocht naar een meer generieke oplossing voor vergelijkbare schrijnende 
situaties. Hierna licht ik deze generieke oplossing toe.  
 
Oplossing 
Het bericht waar de Kamervragen over zijn gesteld betreft de tragische situatie 
waarin een nog niet volwassen kind zijn ouders verliest, de woning erft en 
vanwege de fiscale verplichtingen die hieruit voortvloeien zou worden gedwongen 
om de geërfde ouderlijke woning waarin hij woont te verkopen. Kinderen hebben 
in situaties als deze niet zonder meer recht op langdurig uitstel van betaling. 
Bovendien zou ingeval van langdurig uitstel van betaling over deze periode 
invorderingsrente worden berekend, wat uiteindelijk kan leiden tot een 
aanzienlijke verhoging van de schuld. Beide constateringen vind ik in dergelijke 
gevallen ongewenst. Ik vind het belangrijk dat de wet in deze gevallen 
nadrukkelijk rekening houdt met de tragische situatie waarin kinderen dan 
verkeren.   
 
Ik ben daarom voornemens om een wijziging van wet- en regelgeving voor te 
bereiden zodat een algemene oplossing kan worden geboden voor deze en andere 
vergelijkbare schrijnende situaties. De algemene oplossing ziet op het bieden van 
langdurig uitstel van betaling zonder het in rekening brengen van 
invorderingsrente. De vergelijkbare schrijnende situaties worden op dit moment 
geïnventariseerd en de wettelijk grondslag voor de algemene oplossing zal 
worden opgenomen in de Fiscale verzamelwet 2023.  
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Ik ben voornemens om vooruitlopend op wetgeving op korte termijn een 
beleidsbesluit te publiceren waarin voor deze situatie een oplossing wordt 
opgenomen. Uw Kamer heeft op 13 april jongstleden mondelinge vragen gesteld 
over de nadere uitwerking, zoals een leeftijdsgrens. In de uitwerking van de wet- 
en regelgeving neem ik dit mee en ik informeer uw Kamer hier nader over bij het 
aanbieden van deze wet- en regelgeving.  
 
Hoogachtend, 
 
de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, 
 
 
 
J.A. Vijlbrief 


