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Voorwoord

In april 2002 zocht ik contact met, zoals die destijds nog heette, de vakgroep Belasting-
recht van de Universiteit van Amsterdam, mijn alma mater, om te zien of ik mijn droom 
om te promoveren kon verwezenlijken. Na een goed gesprek met Rob Cornelisse werd 
duidelijk dat Peter Wattel de geëigende persoon was om mij te begeleiden. Ofschoon Peter 
mij aanvankelijk typeerde als een ‘urenschrijver’ die misschien meer voldoening zou vin-
den in zijn voorgenomen trouwen en een gezin stichten, wist ik hem – gedurende onze 
lunches – te overtuigen om mij te begeleiden. Samen zijn we uiteindelijk enthousiast op 
zoek gegaan naar een geschikt onderwerp; een onderwerp dat bij voorkeur lag op het 
grensvlak van fiscaal recht, bestuursrecht en civiel recht. Dat werd de bestuursrechtelijke 
geldschuldenregeling, zoals die in het voorontwerp voor de Vierde tranche Awb was neer-
gelegd. Toen was het de bedoeling dat die tranche in 2006 wet zou worden. Een mooie stok 
achter de deur om het manuscript dat jaar af te ronden. Peter stond op externe rechtsver-
gelijking en suggereerde mij bij de landenkeuze te laten leiden door de voor mij toegan-
kelijke talen. Het werden Frankrijk, België, Duitsland en de Verenigde Staten.

Inmiddels is dat alweer vijf jaar geleden. Het voorstel voor de Vierde tranche Awb is nog 
niet tot wet verheven. Thans is het de verwachting dat deze tranche in 2008 in de wet zal 
worden opgenomen. En ook (het onderzoek voor) het schrijven van een proefschrift bleek 
langer te duren dan verwacht.

Voor u ligt het resultaat van het onderzoek- en schrijfwerk dat ik zeer veel plezier heb ver-
richt en in januari 2007 heb afgerond. Met recentere bronnen heb ik slechts selectief reke-
ning kunnen houden.

Ik ben Peter zeer dankbaar dat hij mee wilde gaan in het avontuur dat ik had bedacht. 
Steeds heeft hij mij met zijn commentaar geïnspireerd om dieper na te denken en nader 
onderzoek te verrichten. Zijn wenken en suggesties waren voor mij een grote inspiratie-
bron. Ook prof.dr. M.W.C. Feteris, prof.mr. W. Konijnenbelt, prof.mr. W.A.K. Rank en 
prof.dr. J.W. Zwemmer, ben ik erg erkentelijk voor hun bereidheid zitting te willen 
nemen in de promotiecommissie en hun nuttige commentaar op het manuscript.

Het rechtsvergelijkend onderzoek had ik niet kunnen uitvoeren zonder de hulp van 
Michael Saltzman en Jan Karel Westrate (beiden in New York), Xavier Navarro en Philippe 
Martin (in resp. Foix en Parijs) en Sebastian Löser van het IBFD te Amsterdam.

Dankzij (niet: ondanks!) mijn huwelijk met Elvira en onze drie zoons, Thijs, Marc en Daan, 
die wij samen hebben mogen krijgen, heb ik dit onderzoek- en schrijfwerk kunnen vol-
brengen. Steeds schiep Elvira de voorwaarden waarbinnen ik aan dit project kon werken. 
Zij gaf mij de onvoorwaardelijke steun die ik nodig had om deze klus te klaren.

Hein Vermeulen

Amsterdam, 17 april 2007
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1 Inleiding en verantwoording

1.1 INVORDERING VAN BELASTINGSCHULDEN

De Belastingdienst kan, nadat een belastingschuld is vastgesteld, als elke andere schuld-
eiser met behulp van de bepalingen van het burgerlijke recht zijn vorderingen innen. Om 
de betaling van belastingaanslagen echter beter te waarborgen, heeft de wetgever bijzon-
dere regels opgesteld. In het belastingrecht pleegt men dan te spreken over invordering 
van belastingschulden, een term waarin dwang doorklinkt. Het is de ontvanger die belast 
is met invordering.1 Het fiscale invorderingsrecht was – wat directe belastingen betreft – 
van oudsher geregeld in de Wet van 22 mei 1845 op de invordering van ’s Rijks directe 
belastingen2 en is per 1990 opgenomen in de Invorderingswet 1990. Beide wetten laten 
zich duiden als publiekrechtelijke regelingen. Zij worden tot het bestuursrecht gerekend; 
daarvan vormen zij een bijzonder deel. De invordering heeft volgens de wetgever3 echter 
ook een sterk civielrechtelijk karakter.4 De Invorderingswet 1990 kent bovendien een 
zogenoemd open stelsel. Naast de specifieke bevoegdheden die zijn neergelegd in de 
Invorderingswet 1990, beschikt de ontvanger eveneens over de bevoegdheden die iedere 
gewone schuldeiser heeft, aldus art. 3, lid 2, IW 1990. Als gevolg daarvan kan de ontvanger 
bijvoorbeeld faillissement aanvragen of zich beroepen op de actio pauliana. Meer alge-
meen betekent dit dat de ontvanger in beginsel kan kiezen op welke wet hij zijn handelen 
baseert: de Invorderingswet 1990 of enige andere wettelijke bepaling die voor een wille-
keurige schuldeiser geldt.5

1.2 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT EN INVORDERING VAN 
BELASTINGSCHULDEN

In 1982 is een ambtelijke werkgroep ingesteld, die als taak kreeg het opstellen van een 
plan voor het tot stand brengen van algemene regels van bestuursrecht. Hiermee werd uit-
voering gegeven aan de in art. 107, lid 2, van de grondwet neergelegde opdracht tot codi-
ficatie van het bestuursrecht. Haar rapport heeft geleid tot invoering van de Algemene wet 
bestuursrecht. In deze wet is gekozen voor een systeem van aanbouwwetgeving, hetgeen 
inhoudt dat zij in tranches ter wereld komt. Steeds worden nieuwe delen aan de 
bestaande wetgeving toegevoegd. Op 1 januari 1994 zijn de Eerste en Tweede tranche van 
de Algemene wet bestuursrecht in werking getreden.6 Zij bevatten algemene en bijzon-
dere regels over besluiten, aanvragen, regels over het verkeer tussen burgers en bestuurs-
organen, bepalingen over het bezwaar en administratief beroep en bepalingen over het 
beroep bij de rechtbank, sector bestuursrecht (uniform bestuursprocesrecht). Op 1 januari 

1 De inspecteur is belast met de heffing van belastingen.
2 In de wandeling Invorderingswet 1845 genoemd en hierna ook als zodanig aangeduid.
3 Kamerstukken II 1990/91, 22 061, nr. 3, p. 89.
4 W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, derde druk, Deventer 1978, p. 39, J. Plas, Invordering, 

Deventer 1992, p. 27, M.W.C. Feteris, Formeel belastingrecht, Deventer 2007, p. 176.
5 Zoals Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Koophandel, Faillissementswet. De wet spreekt over 

‘enige andere wettelijke bepaling’ en is dus ruim geformuleerd. In de praktijk neemt men aan dat 
hiermee de bevoegdheden in het burgerlijke recht worden bedoeld. Het Ministerie van Financiën 
gaat daar ook vanuit, getuige art. 3, § 1, lid 2, Leidraad Invordering 1990.

6 Wet van 4 juni 1992, Stb. 1992, 315.
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1998 is vervolgens de Derde tranche bestuursrecht in werking getreden. Zij bevat regels 
over mandaat en delegatie, toezicht op bestuursorganen, subsidies, beleidsregels en hand-
having.

Als algemeen deel van het bestuursrecht is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing 
op het belastingrecht als bijzonder deel van het bestuursrecht. De inspecteur en de ont-
vanger zijn bestuursorganen. Dat betekent dat zij zich dienen te houden aan de in het 
algemeen bestuursrecht ontwikkelde normen omtrent de uitoefening van bevoegdhe-
den.7 Bij de totstandkoming van de Algemene wet bestuursrecht heeft de wetgever zich 
beraden over haar toepassing in het belastingrecht. Het standpunt in een belangrijk deel 
van de literatuur was duidelijk: het belastingrecht moest net als het strafrecht worden uit-
gezonderd van de Algemene wet bestuursrecht.8 Dat is niet wat er is gebeurd. De Alge-
mene wet bestuursrecht is in beginsel wél van toepassing, maar steeds zijn bepaalde delen 
van de Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van de fiscus uitgesloten. Zo zijn in art. 1, 
lid 2, IW 1990 bepaalde – volgens Koopman9 belangrijke – onderdelen van de Algemene 
wet bestuursrecht in het invorderingsrecht buiten toepassing verklaard. Wattel heeft de 
Aanpassingswet Awb10 voor het belastingrecht gekarakteriseerd als ‘Afwijkingswet’.11 Als 
gevolg daarvan behoeft de ontvanger verschillende algemeen bestuursrechtelijke normen 
niet in acht te nemen, althans niet op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Echter, 
in de Leidraad Invordering 199012 is vervolgens beleidsmatig bepaald dat de ontvanger 
zoveel mogelijk Awb-conform moet handelen.13 Terecht stelt Koopman dan ook dat via de 
pseudowettelijke achterdeur de Algemene wet bestuursrecht het fiscale invorderings-
recht weer wordt binnengehaald.14

Op 20 juni 2003 heeft de ministerraad op voorstel van de ministers van Justitie en van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het voorleggen aan de Raad van 
State van het wetsvoorstel voor de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht. 
Vervolgens is het wetsvoorstel op 22 juli 2004 ingediend.15 Het bevat regels over bestuurs-
rechtelijke geldschulden, bestuurlijke handhaving en attributie van bevoegdheden aan 
ambtenaren. Daarnaast bevat het enige andere wijzigingen en aanvullingen. De titel over 
bestuursrechtelijke geldschulden bevat een algemene regeling voor geldschulden van en 
aan het bestuur. De vraag rijst welke invloed deze algemene bestuursrechtelijke geld-
schuldenregeling heeft op het belastingrecht, als bijzonder deel van het bestuursrecht, 
meer in het bijzonder op de Invorderingswet 1990. Immers, hoewel de Algemene wet 
bestuursrecht door de fiscalisten met de nodige scepsis is ontvangen16, is het volgens de 
staatssecretaris van Financiën de bedoeling dat het invorderingsrecht zal worden beheerst 
door de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling.17

7 R.J. Koopman, ‘Het belastingrecht en de Vierde tranche Awb’, NJB 2000, p. 1192.
8 J.C.J. van Vught (red.), De betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het belastingrecht; Rapport van 

Commissie ter bestudering van de betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het belas-
tingrecht, Deventer 1989 (Geschrift van de Vereniging voor de Belastingwetenschap nr. 177).

9 R.J. Koopman, ‘Het belastingrecht en de Vierde tranche Awb’, NJB 2000, p. 1192.
10 Kamerstukken II 1990/91, 22 061, nrs. 1 en 2.
11 P.J. Wattel, ‘De algemene wet bestuursrecht en het belastingrecht’, NTB 1992/4, p. 127.
12 Resolutie van 25 juni 1990, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 december 2006, Stcrt. 251. De 

Leidraad Invordering 1990 bevat publiek gemaakte beleidsopvattingen van de staatssecretaris van 
Financiën over de invordering en is recht in de zin van art. 79 Wet RO.

13 § 1, Inleidende opmerkingen, lid 6, Leidraad Invordering 1990.
14 R.J. Koopman, ‘Het belastingrecht en de Vierde tranche Awb’, NJB 2000, p. 1192.
15 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nrs. 1 en 2.
16 M.W.C. Feteris, Formeel belastingrecht, Deventer 2007, p. 8.
17 O.m. Kamerstukken II 1997/98, 25 600 IXB, nr. 22, p. 3 en Kamerstukken II 2005/06, 30 322, nr. 7, 

p. 11.
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1.3 ONDERWERP VAN HET ONDERZOEK; HET GEMENE RECHT18 ALS 
UITGANGSPUNT

In dit onderzoek richt ik mij op de bevoegdheden van de Belastingdienst om belastingaan-
slagen in te vorderen op de voet van de Invorderingswet 1990 en van de verwachte wijzi-
gingen daarin als gevolg van de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht.19 Ik vergelijk 
voorts het Nederlandse invorderingsstelsel met de invorderingsstelsels in vier andere lan-
den. Ik wil nagaan of de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling in de Vierde tranche 
Algemene wet bestuursrecht beantwoordt aan het doel van die wet en of er behoefte aan 
bestaat, met name in het fiscale invorderingsrecht. Het gegeven dat deze materie voor 
belastingschulden in een bijzondere wet is geregeld, die leunt op het civiele recht, en het 
feit dat thans een algemene bestuursrechtelijke regeling wordt voorgesteld, rechtvaardi-
gen een onderzoek naar de verhouding tussen het algemene en het bijzondere bestuurs-
recht en tussen het bestuursrecht en het burgerlijke recht, voor zover dat een regeling 
geeft voor privaatrechtelijke geldschulden van en aan privaatrechtelijke partijen. Voorts 
wil ik nagaan of een aparte regeling voor de invordering van belastingschulden gerecht-
vaardigd is naast de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht, en of zelfs niet volstaan 
kan worden met het civiele recht, dus of de Invorderingswet 1990 en de bestuursrechte-
lijke geldschuldenregeling niet kunnen worden gemist, behoudens een wettelijke rege-
ling die voorziet in executie bij dwangbevel in plaats van een vonnis, en enige mineure 
afwijkingen van het gemene recht (zoals het gebruik van een belastingdeurwaarder en 
een regeling voor toerekening van betalingen aan een bepaalde belastingschuld).

Zoals gezegd heeft het invorderingsrecht een sterk civielrechtelijk karakter. De regeling 
in de Invorderingswet 1990 leunt op het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering. Dit is historisch verklaarbaar. Ons invorderingsrecht voert, zoals in 
hoofdstuk 2 duidelijk zal worden, terug tot de Franse bezetting aan het einde van de acht-
tiende en begin van de negentiende eeuw.20 De grondslagen van het huidige invorderings-
recht stammen derhalve uit een tijd dat er in feite geen bestuursrecht was. Aangezien het 
bestuursrecht betrekkelijk jong is21, zijn de bijzonderheden van het invorderingsrecht 
alle afwijkingen van het civiele recht.22 Ik neem tot uitgangspunt dat het gewone recht 
ook goed genoeg is voor de ontvanger en meer algemeen voor het bestuur, tenzij voor een 
afwijking daarvan een aanwijsbare en voldoende rechtvaardiging bestaat. Redenen daar-
voor zijn dat (i) het karakter van het invorderingsrecht als bijzonder executierecht nog 
steeds sterk civielrechtelijk is, (ii) het civiele incassorecht gebaseerd is op eeuwenlange 
ervaring die teruggaat op de Romeinse tijd en dus als meest beproefd, gepokt en gemazeld 
kan worden aangemerkt, alsmede (iii) dat afwijking van a. de paritas creditorum en b. de 
gelijkwaardigheid niet alleen tussen medeschuldeisers maar ook tussen bestuur en burger 
draagkrachtige motivering behoeft. Wat goed is voor een civiele schuldeiser is ook goed 
voor een publieke schuldeiser, tenzij het publieke karakter van zijn vordering anders eist. 

18 Met het gemene recht doel ik hier op het civiele recht. Met de ontwikkeling van het bestuursrecht 
en de komst van de Awb is de benaming steeds minder correct. Zie M.W. Scheltema en M. Schel-
tema, Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht, Deventer 2003, p. 6. Weer 
iets anders is de zogenoemde Vergemeenschappeling van het recht. Zie daarover C.E. du Perron, 
‘Schrijft Europa ons een burgerlijk wetboek voor?’ Spui 2006/3, p. 20.

19 Ik ga uit van het wetsontwerp (Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 2) zoals dat laatstelijk is 
gewijzigd bij nota van wijziging (Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 8).

20 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 8, p. 888 rk: ‘De voorschriften, welke thans in Nederland 
gevolgd worden betrekkelijk de invordering van ’s Rijks directe belastingen en den voorrang van 
de schatkist te dier zake, zijn verspreid in een aantal bijzondere wetten en besluiten, meest alle 
van Franschen oorsprong.’ Zie nader hoofdstuk 2.

21 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, dertiende druk, Den Haag 2005, 
nr. 1.1.

22 Sinds de invoering van de Awb in 1994 is aan de afwijkingen van het civiele recht echter toege-
voegd een afwijking ten opzichte van het algemene bestuursrecht: de terzijdestelling van 
bepaalde onderdelen van de Awb. Zie nader onderdeel 2.4.4.19.
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Zo’n rechtvaardiging zou kunnen voortvloeien uit de massaliteit en het repetitieve karak-
ter van de invordering van belastingen, die tot doelmatige beheersing noopt, of uit het feit 
dat in het invorderingsrecht de overheid tegenover de burger staat. Die relatie tussen een 
machtig bestuur (‘repeat player’) enerzijds en een gewone burger (‘one shot player’) ander-
zijds kunnen van het gewone recht afwijkende regels rechtvaardigen, zoals ook in het 
gewone recht afwijkende regelingen bestaan voor relaties waarin ongelijke machtsver-
houdingen bestaan, zoals de consumentenkoop en de algemene voorwaardenregeling. 
Zo’n rechtvaardiging zou ook kunnen voortvloeien uit de noodzaak om misbruik tegen te 
gaan. Bij ontstentenis van een bijzondere wettelijke regeling gaat (ook) de Hoge Raad er 
veelal vanuit dat de regels van het gewone recht van toepassing zijn op de verhouding tus-
sen burger en overheid.23 Rank heeft in dit verband opgemerkt dat de bepalingen van 
Afdeling 11, Titel 1, Boek 6, BW over de verbintenissen tot betaling van een geldsom blij-
kens HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 490 en 491, en HR 7 april 2000, NJ 2000, 498, zoveel 
mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn op betalingsaanspraken en -verplichtingen 
van de overheid.24

Mijn onderwerp ligt op het raakvlak van belastingrecht, algemeen bestuursrecht en bur-
gerlijk recht. Aangezien de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht nog komend 
recht is, bestaat thans nog een incompleet beeld. Ik zal het huidige wetsvoorstel als uit-
gangspunt nemen, maar dat kan uiteraard worden gewijzigd. Ik zal voorts uitgaan van een 
invoerings- en aanpassingswetgeving, met name ter zake van de aanpassing van de Invor-
deringswet 1990, zoals die te verwachten valt op basis van de parlementaire stukken tot 
nu toe en van de bekende standpunten van Financiën, zoals blijkende uit eerdere wetge-
vingsoperaties, met name de invoering van de Invorderingswet 1990 en van de Algemene 
wet bestuursrecht tot nu toe. De schatting van het Ministerie van Justitie is thans (2007) 
dat de Vierde tranche in 2008 tot wet zal worden verheven. De kans bestaat voorts dat zich 
nog nieuwe ontwikkelingen zullen aftekenen in de jurisprudentie.

1.4 AFBAKENING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK

Het onderzoek is gericht op een beoordeling van de huidige invordering van belasting-
schulden en op een beoordeling van die invordering na invoering van de Vierde tranche 
Algemene wet bestuursrecht. Ik ga uit van het wetsontwerp25 zoals dat laatstelijk is gewij-
zigd bij nota van wijziging.26 De regeling in deze tranche is ten dele, net als de Invorde-
ringswet 1990, gebaseerd op het civiele recht. Die interne rechtsvergelijking wordt voor-
afgegaan door een beschrijving en kritische beoordeling van de belangrijkste bestaande 
invorderingsrechtelijke bijzonderheden. Het doel van het onderzoek is het kritisch toet-
sen van de fiscale (en algemeen-bestuursrechtelijke) afwijkingen van het gemene recht 
aan de daarvoor aangevoerde ratio’s en aan de fiscale invorderingsstelsels van vier andere 
landen, een en ander, zoals gezegd, steeds uitgaande van het gemene recht als basis, afwij-
kingen die draagkrachtige motivering behoeven. Met het gemene recht doel ik op het 
civiele recht, dat van oudsher als het gewone recht werd betiteld.27

In het kader van die externe rechtsvergelijking zal ik onderzoeken hoe de invordering van 
belastingschulden in de rechtsstelsels van Frankrijk, België, Duitsland en de Verenigde 
Staten is geregeld (civiel, algemeen-bestuursrechtelijk of bijzonder bestuursrechtelijk, en 
met welke bijzondere bevoegdheden voor de ontvanger). Deze beoordeling van het Neder-

23 Zie bijvoorbeeld HR 1februari 1928, NJ 1928, 782 (waarover onderdeel 2.5.4).
24 W.A.K. Rank 2001, T&C BW, Titel 1, afd. 11, Inl. opm., aant. 5.
25 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 2.
26 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 8.
27 Men kan zich dus afvragen of met de komst van de Awb en de uitbreiding daarvan het civiele 

recht nog wel als het gemene recht kan worden bestempeld. Zie behalve noot 18 o.a. ook Van 
Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, dertiende druk, Den Haag 2005, 
nr. 9.1.
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landse invorderingsrecht heeft op haar beurt tot doel te komen tot aanbevelingen voor 
verbetering.

Ik ga niet in op eventuele communautaire aspecten. De reden hiervoor is dat de invorde-
ring van belastingen afgezien van een specifieke regeling in Hoofdstuk III, Titel VII, Com-
munautair douanewetboek28 en van een richtlijn ter zake van wederzijdse administra-
tieve bijstand bij invordering van belastingschulden29 (nog) niet Europees is geregeld. 
Zoals deze naam zegt, ziet de genoemde richtlijn niet op harmonisatie van nationaal 
invorderingsrecht. De richtlijn neemt de nationale stelsels zoals zij zijn (ongeharmoni-
seerd en ongecoördineerd) en ziet slechts op informatie-uitwisseling en bijstand volgens 
de eigen regels van de aangezochte staat bij invordering van belastingvorderingen van de 
verzoekende staat.30

1.5 OPZET VAN HET ONDERZOEK

De centrale vraag is een oordeel te geven over de huidige en de wenselijke inrichting van 
het Nederlandse invorderingsrecht in het licht van de bestuursrechtelijke geldschulden-
regeling van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht en in het licht van ver-
gelijking met het Nederlandse civiele recht en met de inrichting van het invorderings-
recht in Frankrijk, België, Duitsland en de Verenigde Staten. De vragen worden onder-
zocht of (i) er een aparte regeling voor de invordering van belastingschulden in de 
Invorderingswet 1990 moet overblijven naast de Vierde tranche van de Algemene wet 
bestuursrecht, (ii) of het invorderingsrecht in zijn geheel moet worden uitgezonderd van 
de werking van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht, (iii) of het gemene 
recht niet ook alle bestuursrechtelijke geldschulden kan bedienen indien het bestuur zelf 
zijn executoriale titel kan creëren zodat een Invorderingswet en een bestuursrechtelijke 
geldschuldenregeling op het punt van de titel na in wezen kunnen worden gemist, (iv) of 
de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de Vierde tranche Algemene wet 
bestuursrecht aan haar doel beantwoordt, (v) of de bijzondere positie van de ontvanger als 
schuldeiser (nog) gerechtvaardigd is en (vi) of buitenlandse invorderingsstelsels gezichts-
punten bieden voor verbetering van het Nederlandse invorderingsrecht en zijn verhou-
ding tot het gemene recht en/of het algemene bestuursrecht.

Hoofdstuk 2 behandelt het huidige invorderingsrecht van de Invorderingswet 199031 en 
bevat een kritische beoordeling van de door de wetgever gegeven argumenten. In hoofd-
stuk 3 behandel ik de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de Vierde tranche van 
de Algemene wet bestuursrecht en de vermoedelijke wijzigingen als gevolg van invoering 
daarvan voor het fiscale invorderingsrecht.

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving en een beoordeling van het huidige invorderingsrecht 
op basis van drie hoofdthema’s: het open stelsel, invorderingsrechtelijke bijzonderheden 
en rechtsbescherming. Het open stelsel geeft de ontvanger, zoals gezegd, het beste van 
twee werelden. De invorderingsrechtelijke bijzonderheden behelzen de afwijkingen van 
het civiele recht en het algemene bestuursrecht, zoals het fiscale voorrecht, fiscaal bodem-
beslag en het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag (de zogenoemde vordering). Aangezien 
de ontvanger aldus over veel bevoegdheden beschikt, is rechtsbescherming een apart 
thema. Volgens de wetgever is de rechtsbescherming gewaarborgd. Ik beoordeel de 

28 Hierover E.N. Punt en D.G. van Vliet, Douanerechten, Deventer 1999, p. 363 e.v.
29 Richtlijn 76/308/EEG van de Raad van 15 maart 1976 betreffende de wederzijdse bijstand inzake 

de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van 
het financieringsstelsel van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, als-
mede van landbouwheffingen en douanerechten.

30 Hierover P.J. Wattel, Fiscaal commentaar. Invorderingswet 2001, Deventer, p. 42, 73 en 74.
31 In hoofdstuk 2 zal nog blijken dat ook de Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969 en de 

Algemene wet inzake rijksbelastingen van belang zijn.
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terechtheid van het open stelsel, de invorderingsrechtelijke bijzonderheden en de stelling 
dat de rechtsbescherming gewaarborgd is.

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling in de 
Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht. Ik zal aangeven waar die geldschul-
denregeling afwijkt van het civiele recht en wat de ratio daarvan is. Vervolgens zal ik 
onderzoeken in welke mate de invoering van de bestuursrechtelijke geldschuldenrege-
ling gevolgen heeft voor het huidige invorderingsrecht, zoals ik dat in hoofdstuk 2 heb 
beschreven, en zal ik beoordelen of de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling een ver-
betering is voor de doelmatigheid dan wel de rechtsbescherming.

Hoofdstuk 4 bevat de externe rechtsvergelijking. Aangezien ons recht erfelijk belast is 
met het Franse en Duitse recht, onderzoek ik die twee stelsels. Ook met België heeft 
Nederland een historische band. Om die reden onderzoek ik het Belgische invorderings-
recht. Tot slot heb ik gekozen voor een contrasterend common law-rechtsstelsel: dat van de 
Verenigde Staten, omdat dat wellicht een geheel ander perspectief biedt, mede gezien de 
aldaar van ‘old Europe’ afwijkende opvattingen over de verhouding tussen overheid en 
burger. Ik beantwoord ten eerste de vraag hoe de invordering van belastingschulden in 
deze rechtsstelsels is geregeld. Is dat gewoon civiel, specifiek fiscaal of algemeen admini-
stratief geregeld? Voorts bekijk ik het buitenlandse invorderingsrecht op basis van de drie 
hoofdthema’s van het tweede hoofdstuk: open stelsel, invorderingsrechtelijke bijzonder-
heden en rechtsbescherming. Ook zal ik bezien of in deze landen overwogen is om de 
inning van de belastingvorderingen in een algemene wet vergelijkbaar met de toekom-
stige bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de Algemene wet bestuursrecht op te 
nemen. Steeds zal ik het beschreven buitenlandse invorderingsrecht vergelijken met het 
Nederlandse invorderingsrecht. Na de behandeling van het invorderingsrecht van 
genoemde landen zal ik de verschillen en overeenkomsten gezamenlijk behandelen en 
rechtsvergelijkende conclusies trekken. Ik zal de vergelijking in een schematisch over-
zicht weergeven (onderdeel 4.7).

In hoofdstuk 5 trek ik conclusies en doe ik aanbevelingen en in hoofdstuk 6 vat ik samen.

Hoofdstuk 7 bevat een Engelstalige summary.
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2 Beschrijving en kritische beschouwing van het 
huidige invorderingsrecht

2.0 OVERZICHT

In dit hoofdstuk zal ik het huidige Nederlandse invorderingsrecht, dat hoofdzakelijk is 
geregeld in de Invorderingswet 1990, aan een beschouwing onderwerpen. In die beschou-
wing zullen drie hoofdonderwerpen aan de orde komen. Ten eerste het zogenoemde open 
systeem, dat wil zeggen dat de ontvanger niet alleen over de bijzondere invorderingsbe-
voegdheden van de Invorderingswet 1990 maar ook over de gewone schuldeisersbevoegd-
heden beschikt. Voorts bevat het invorderingsrecht een groot aantal bijzonderheden ten 
opzichte van het civiele recht en zijn bepaalde delen van het algemene bestuursrecht bui-
ten toepassing verklaard. Tot slot behandel ik de rechtsbescherming.
Ik zal deze drie regelingen, open systeem, afwijkingen van het algemene civiele recht en 
bestuursrecht en rechtsbescherming beschrijven, de daarvoor genoemde argumenten 
weergeven en onderzoeken of die argumenten voldoende rechtvaardiging opleveren voor 
de huidige regeling, met name voor afwijking van het gewone recht en het administra-
tieve recht. Ik neem daarbij als uitgangspunt dat de Staat en burgers belang hebben bij 
een regeling met duidelijke en overtuigende ratio en die derhalve gebaseerd is op goede 
gronden. Dat brengt met zich mee dat elke afwijking ten opzichte van het gewone recht 
ten nadele van de belastingschuldige of aansprakelijke van een overtuigende motivering 
moet zijn voorzien. Daarnaast leveren niet-gerechtvaardigde afwijkingen antifiscale prik-
kels op, wat zou moeten worden voorkomen.
De rechtsbescherming speelt een bijzondere rol, omdat de wetgever zich bij de invoering 
van de IW 1990 op het standpunt stelde dat de uitbreiding van de rechten van de ontvan-
ger ten laste van de burger ertoe noopten de rechtsbescherming te verbeteren. Volgens de 
regering is dat gebeurd.

Na een overzicht van de bronnen van het invorderingsrecht in onderdeel 2.1, beschrijf ik 
in onderdeel 2.2 kort het systeem en de beginselen van de Invorderingswet 1990. In 
onderdeel 2.3 zal ik ingaan op het zogenoemde open systeem van de Invorderingswet 
1990 en in onderdeel 2.4 op de bijzondere bevoegdheden en andere afwijkingen ten 
opzichte van het civiele recht en de Algemene wet bestuursrecht, die het invorderings-
recht bevat. Ik geef die afwijkingen en hun strekking tamelijk neutraal weer. De beoorde-
ling van de rechtvaardiging van hun bestaan volgt in onderdeel 2.7 en 2.8. In 
onderdeel 2.5 zal ik de argumenten voor de invoering van het open systeem opsommen 
en beoordelen. In onderdeel 2.6 zal ik de algemene argumenten voor de handhaving van 
reeds onder de oude Invorderingswet 1845 bestaande bijzondere bevoegdheden (afwijkin-
gen van het civiele recht) opsommen en beoordelen. In onderdeel 2.7 zal ik de algemene 
argumenten voor de invoering van nieuwe, niet reeds onder de IW 1845 bestaande bijzon-
dere bevoegdheden opsommen en beoordelen. Deze bevoegdheden betreffen zowel afwij-
kingen van het civiele recht als van de Awb.
In onderdeel 2.8 zal ik de specifieke rechtvaardigingen van de afzonderlijke bijzondere 
bevoegdheden en de overige bijzonderheden beoordelen van uit een drietal gezichtspun-
ten: het belang van de burger en de ondernemer, het belang van de schatkist als schuld-
eiser en het ‘algemene belang’.
In onderdeel 2.9 zal ik apart ingaan op de rechtsbescherming van de IW 1990.
Ik besluit met een conclusie in onderdeel 2.10 en een samenvatting in onderdeel 2.11.
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2.1 INLEIDING

Het invorderingsrecht regelt de inning van belastingvorderingen door de Staat in de ver-
houding tussen de overheid en de burger. Het invorderingsrecht regelt – kort gezegd – wie 
met de inning is belast, wat onder de inning moet worden verstaan en met welke bevoegd-
heden die inning wordt geëffectueerd.
Het invorderingsrecht is gebaseerd op de grondwettelijke regel dat belastingen uit kracht 
van een wet moeten worden geheven.32 Hoewel men heffing van invordering pleegt te 
onderscheiden, meen ik dat onder ‘geheven’ in art. 104 Gw eveneens invordering moet 
worden begrepen.33 Bedoeld is immers dat ieder handelen van de Staat ten laste van de 
burger een wettelijke grondslag behoeft.34 Telkens als de Staat tot inning van een belas-
tingvordering wil overgaan, moet hij een wettelijke bepaling kunnen aanwijzen die zijn 
handelen legitimeert. Aan de in art. 104 Gw neergelegde opdracht is uitvoering gegeven 
met het geven van de Invorderingswet 1990.
Het invorderingsrecht maakt deel uit van het bestuursrecht terwijl de ontvanger als 
bestuursorgaan wordt aangemerkt. Dit heeft tot gevolg dat op het handelen van de ont-
vanger de in het algemeen bestuursrecht ontwikkelde normen omtrent de uitoefening 
van bevoegdheden van toepassing zijn. Aangezien het invorderingsrecht ten opzichte van 
het algemene bestuursrecht als bijzonder bestuursrecht wordt aangemerkt, kan het bij-
zondere bestuursrecht daarvan afwijken. Dit heeft tot gevolg dat wanneer zich een vraag 
van invorderingsrecht voordoet, ten eerste de IW 1990 als primaire bron moet worden 
geraadpleegd. Vervolgens moeten de op deze wet gebaseerde voorschriften – haar satellie-
ten35 – worden geraadpleegd: het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 en de Uitvoe-
ringsregeling Invorderingswet 1990. Het invorderingsrecht is helaas niet geheel geregeld 
in de IW 1990 en de genoemde voorschriften. Er zijn daarnaast ook andere bronnen van 
invorderingsrecht, zoals de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Kostenwet invor-
dering rijksbelastingen 1969. Zo is in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaald 
wat op een aanslagbiljet moet worden vermeld. In de Kostenwet invordering rijksbelastin-
gen 1969 is een regeling voor de vervolgingskosten gegeven. Tot slot is van groot belang 
de Leidraad Invordering 1990, die publiekgemaakte beleidsopvattingen bevat van de 
staatssecretaris van Financiën over de invordering van belastingen. Hij is recht in de zin 
van art. 79 Wet RO.36

2.2 DE INVORDERINGSWET 1990

De Invorderingswet 199037 is de primaire bron van invorderingsrecht. Zij is in 1990 inge-
voerd ter vervanging van haar voorganger, de Invorderingswet 1845.38 Die laatste bena-
ming is niet geheel juist, omdat zij slechts de invordering van directe belastingen regelde. 
De IW 1845 is destijds ingevoerd om in één wet samen te vatten de invorderingsbepalin-
gen die in diverse wetten en verordeningen verspreid waren neergelegd39, vooral die 

32 Art. 104, eerste volzin, Gw.
33 HR 11 november 2005, V-N 2005/2.18.
34 Zie echter HR 27 september 2002, BNB 2003/13, met noot Feteris, waarin de Hoge Raad de moge-

lijkheid erkent dat de inspecteur informatie kan verkrijgen zonder een beroep te hoeven doen op 
een wettelijke grondslag.

35 Deze term ontleen ik aan J.J. Vetter, P.J. Wattel en M.H.M. van Oers, Invordering van belastingen, 
Deventer 2005, nr. 103.

36 HR 11 oktober 1985, NJ 1991, 118 en HR 28 maart 1990, NJ 1991, 118, waarover Van Wijk/Konij-
nenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, 13e druk, Den Haag 2005, nr. 6.80.

37 Wet van 30 mei 1990, Stb. 1990, 221.
38 Wet van 22 mei 1845, Stb. 1845, 22.
39 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 3, p. 878 rk.
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welke tijdens de Franse bezetting tussen 1795 en 1813 waren ingevoerd.40 In de MvT bij 
de IW 1845 is te lezen dat het invorderingsrecht in Frankrijk door bijzondere wetten is 
geregeld.41 Kennelijk is dat de reden geweest waarom het invorderingsrecht in Nederland 
eveneens in een bijzondere wet werd geregeld.
Het doel van de Invorderingswet 1990 is volgens de MvT bij de IW 1990 het voorzien in 
een regelmatige geldstroom naar de overheid ter financiering van haar publieke taak.42 
Daarbij dient de invorderingswet de rechtsbescherming van de belastingschuldigen en de 
aansprakelijkgestelden ‘voldoende’ te waarborgen.
De invordering van belastingen op de voet van de Invorderingswet 1990 is zeer succesvol. 
De ontvanger weet met zijn huidige bevoegdheden ongeveer 99% van alle belastingvorde-
ringen te innen.43 In zoverre is het gestelde doel bereikt. Een andere vraag is of de rechts-
bescherming van de belastingschuldige en de aansprakelijkgestelde ‘voldoende’ is 
gewaarborgd. Ik geef daarop in onderdeel 9 van dit hoofdstuk een antwoord.
In de MvT bij de IW 1990 zijn drie argumenten aangevoerd om de huidige Invorderings-
wet in te voeren.44 Ten eerste zou de rechtspositie van de ontvanger moeten worden ver-
beterd. Ten tweede zou de doelmatigheid van de verouderde Invorderingswet 1845 moe-
ten worden vergroot. Ten derde zou de rechtspositie van de belastingschuldige en de aan-
sprakelijkgestelde moeten worden versterkt.
Naast deze argumenten wordt genoemd het streven om het invorderingsrecht in één wet 
te regelen.45 Dit streven hing samen met het feit dat de Invorderingswet 1845 anders dan 
haar naam deed vermoeden slechts zag op de invordering van directe belastingen. De 
invordering van indirecte belastingen en douaneschulden was geregeld in andere wetten. 
Thans zijn al die onderwerpen geregeld in de Invorderingswet 1990, die immers de invor-
dering van alle Rijksbelastingen regelt. Tot die rijksbelastingen worden gerekend de 
directe belastingen, indirecte belastingen en de douaneschulden.46

Volgens de MvT bij de IW 1990 is een uitgangspunt van de Invorderingswet 1990 dat de 
ontvanger, evenals iedere andere schuldeiser, moet kunnen beschikken over de bevoegd-
heden en de middelen die het burgerlijk recht biedt om een schuldenaar te dwingen zijn 
verplichtingen na te komen.47 Om die reden is gekozen voor een zogenoemd open 
systeem, dat inhoudt dat de ontvanger niet alleen over de bijzondere invorderingsbe-
voegdheden van de IW 1990 maar ook over de gewone schuldeisersbevoegdheden 
beschikt (art. 3, lid 2, IW 1990).
De Invorderingswet 1990 biedt de fiscus derhalve een combinatie c.q. cumulatie van 
gewone schuldeisersbevoegdheden en bijzondere invorderingsbevoegdheden. Aldus heeft 
de ontvanger het beste van twee werelden. Deze maken hem tot een supercrediteur.48

40 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 8, p. 888 rk: ‘De voorschriften, welke thans in Nederland 
gevolgd worden betrekkelijk de invordering van ’s Rijks directe belastingen en den voorrang van 
de schatkist te dier zake, zijn verspreid in een aantal bijzondere wetten en besluiten, meest alle 
van Franschen oorsprong.’

41 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 3, p. 878 rk.
42 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 3.
43 Kamerstukken II 2005/06, 30 322, nr. 7, p. 36.
44 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 2 en 9. Hierover A. van Eijsden, ‘De Invorderingswet 

1990’, WFR 1990/5934, p. 1485 e.v.
45 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 3.
46 De invordering van de douaneschulden is communautair geregeld in de Hoofdstuk III, Titel VII 

van het communautair douanewetboek.
47 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 4.
48 Th.S. Groeneveld, ‘Face-lift voor honderdvijfenveertig-jarige: de Invorderingswet 1990 (II)’, TVVS 

1990, nr. 90/10, p. 251, rk.
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2.3 OPEN SYSTEEM

2.3.1 Keuze voor een open systeem

De keuze voor een open systeem houdt volgens de MvT bij de IW 1990 verband met onder 
de Invorderingswet 1845 gevormde jurisprudentie van de Hoge Raad dat de ontvanger tot 
invordering van de belasting slechts over die bevoegdheden beschikt, die uitdrukkelijk in 
de Invorderingswet 1845 zijn genoemd.49 De MvT bij de IW 1990 wijst hierbij op twee 
arresten50, ten eerste op een arrest van de Hoge Raad van 21 december 1931.51 Daarin was 
de vraag aan de orde of de ontvanger de bevoegdheid bezat om het faillissement van de 
belastingschuldige aan te vragen. De Hoge Raad beantwoordde deze vraag negatief. Hij 
droeg daarvoor een aantal redenen aan. Ten eerste volgde uit het systeem van de IW 1845 
hoe de ontvanger de belastingen moest innen, namelijk door uitvaardiging van een 
dwangbevel en gebruikmaking van de middelen die het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering vervolgens biedt alsmede de mogelijkheid om een zogenoemde vordering te 
doen. Daarnaast zou de Invorderingswet 1845 zelf regelen wat er in geval van faillisse-
ment geschiedt. De betaaltermijnen van nog niet opeisbare belastingen worden immers 
van rechtswege doorbroken terwijl de ontvanger voor die belastingen vervolgens een 
zogenoemde vordering jegens de curator als houder van penningen dient te doen. Ten 
tweede geeft de Invorderingswet 1845 de ontvanger niet de bevoegdheid om het faillisse-
ment van de belastingschuldige aan te vragen. Ten derde zou die bevoegdheid niet in het 
stelsel van de wet passen. Ten vierde zou het fiscale voorrecht onnodig zijn als de ontvan-
ger de bevoegdheid bezat om het faillissement van de belastingschuldige aan te vragen.
Voorts wijst de MvT bij de IW 1990 op een arrest van 13 december 1985.52 Daarin heeft de 
Hoge Raad zijn standpunt van 1931 bevestigd.

Volgens de MvT bij de IW 1990 zou uit deze rechtspraak53 volgen dat de ontvanger even-
eens de bevoegdheid miste om conservatoir beslag te leggen, nu dat niet uitdrukkelijk in 
de Invorderingswet 1845 was bepaald.54 Er zou volgens de MvT ook onzekerheid bestaan 
over de vraag of de ontvanger de actio pauliana kan toepassen, cessies tot zekerheid mag 
bedingen en ontvangen of andere zekerheden mag accepteren zoals hypotheken en bank-
garanties.55 Om deze onzekerheid weg te nemen en om de positie van de ontvanger te ver-
sterken, is voor de Invorderingswet 1990 als uitgangspunt volgens de MvT gekozen voor 
een open systeem.56 Dit open systeem is neergelegd in art. 3, lid 2, en art. 32, lid 1.57

2.3.2 Algemene en bijzondere bevoegdheden kunnen naast elkaar worden 
gebruikt

In de MvT bij de IW 1990 is met nadruk gesteld, dat in een open systeem de algemene 
bevoegdheden en de bijzondere bevoegdheden naast elkaar kunnen worden gebruikt, 
zonder dat sprake is van voorrang van de bijzondere boven de algemene.58 Daarmee is dui-
delijk gesteld, dat het algemene rechtbeginsel lex specialis derogat legi generali niet geldt in 
het invorderingsrecht, tenzij dit uitdrukkelijk in de wet zelf is geregeld. De zogenoemde 

49 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 4.
50 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 7.
51 HR 21 december 1931, na conclusie Tak, NJ 1932, 126, met noot Meijers.
52 HR 13 december 1985, na conclusie Van Soest, NJ 1986, 245, met noot Van der Grinten.
53 De MvT wijst uitdrukkelijk op HR 21 december 1931, NJ 1932, 126, maar zwijgt over HR 23 decem-

ber 1926, NJ 1927, 213. Zie daarover onderdeel 2.5.3.
54 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 7, welk standpunt overigens al in de jaren dertig van 

de twintigste eeuw door de minister van Financiën was ingenomen, Kamerstukken II 1933/34, 
187, nr. 3, p. 2.

55 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 7.
56 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 7.
57 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 7.
58 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 8.
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doorkruisingsleer – die leert dat indien voor de overheid zowel een civielrechtelijke als 
een publiekrechtelijke weg openstaat, zij van beide gebruik mag maken, tenzij het 
gebruik van de civielrechtelijke bevoegdheid een onaanvaardbare doorkruising van de 
publiekrechtelijke regeling meebrengt59 – speelt derhalve geen rol in het invorderings-
recht.
Alleen wanneer de Invorderingswet 1990 dat zelf regelt, kunnen de algemene en bijzon-
dere bevoegdheden niet naast elkaar worden gebruikt. Het verrekeningsverbod van 
art. 24, lid 1, IW 1990 biedt daarvan een voorbeeld.60 In die bepaling is het privaatrechte-
lijke verrekeningsregime geheel terzijde gesteld voor zover het de verrekening betreft van 
rijksbelastingen en andere belastingen en heffingen waarvan de invordering aan de ont-
vanger is opgedragen. In plaats daarvan is een eigen invorderingsrechtelijk verrekenings-
regime geïntroduceerd in art. 24, lid 2, IW 1990. De conclusie is dan ook dat voor de ver-
rekening van rijksbelastingen en andere belastingen en heffingen waarvan de invordering 
aan de ontvanger is opgedragen het invorderingsstelsel gesloten is, hetgeen Geppaart de 
vraag deed opwerpen of slechts dan voor het open systeem wordt gekozen als het in het 
voordeel van de ontvanger is.61 Als zodanig is de ontvanger volgens de Hoge Raad niet 
bevoegd een uit een kort-gedingvonnis voortvloeiende betalingsverplichting wegens 
onrechtmatige (overheids)daad te verrekenen met een belastingschuld.62 Echter, op 
26 januari 2007 is een voorstel63 ingediend met als doel de ontvanger de mogelijkheid te 
geven ook andere bedragen dan ‘rijksbelastingen en andere belastingen en heffingen’ te 
verrekenen, zoals proceskostenveroordelingen. Volgens de MvT bij dat voorstel geschiedt 
deze verruiming om de leer van de Hoge Raad te ecarteren.64 In de jurisprudentie is inmid-
dels ook de (vervolg)vraag aan de orde geweest of de ontvanger dan wel bevoegd is 
genoemde betalingsverplichting te verrekenen met een tegenvordering uit hoofde van 
onverschuldigde restitutie. De Hoge Raad heeft die vraag bevestigend beantwoord.65

De regel is dus dat de algemene en bijzondere bevoegdheden naast elkaar kunnen worden 
gebruikt, nu de Invorderingswet 1990 daaraan geen beperkingen stelt. De algemene en 
bijzondere bevoegdheden kunnen echter niet zonder meer door elkaar worden gebruikt. 
In de MvT bij de IW 1990 is gesteld dat als eenmaal is gekozen om de bijzondere weg te 
bewandelen, niet zonder meer kan worden gekozen om alsnog gebruik te maken van de 
gewone weg.66 De MvT geeft het voorbeeld van een situatie waarin de ontvanger onder 
een derde conservatoir derdenbeslag heeft gelegd en er ook andere schuldeisers zijn. In 
dat geval zou de ontvanger volgens de MvT niet zonder meer, lopende de procedure, dat 
beslag mogen opheffen en onder die derde een zogenoemde vordering ex art. 19 Invorde-
ringswet 1990 kunnen doen. Als reden noemt de MvT dat de opheffing ook gevolgen kan 
hebben voor andere schuldeisers. In de MvA I bij de IW 1990 is het voorbeeld vervolgens 
toegelicht, dat bij de terugtrekking van de ontvanger de medeschuldeiser de uitwinning 
zelfstandig moet doorzetten.67 Dat zou – kennelijk omdat de ontvanger hoog bevoorrecht 
is – geen zin hebben, indien de belastingschuld hoger is dan de waarde van de beslagen 
goederen. Een en ander zou voor de medeschuldeiser kunnen leiden tot extra (proces)kos-
ten, en daardoor tot een lagere netto-opbrengst van zijn beslag, alsmede tot vertraging in 
de afwikkeling.
Om het gebruik van de algemene en bijzondere bevoegdheden naast elkaar te reguleren, 
is in de MvT gesteld dat in de Leidraad Invordering 1990 nauwkeurige richtlijnen zullen 

59 HR 14 april 1989, met conclusie Asser NJ 1990, 712 met noot Brunner (Gipsslurry), en HR 26 janu-
ari 1990, met conclusie A-G Mok, NJ 1990, 393, met noot Scheltema (Windmill).

60 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 8.
61 Ch.P.A. Geppaart, ‘Een onvoltooide Invorderingswet’, NJB 1990, 31, p. 1235.
62 HR 29 oktober 2004, NJ 2005, 90, met noot Zwemmer, TFB 2004/8, p. 24-25.
63 Kamerstukken II 2006/07, 30 943, nr. 2.
64 Kamerstukken II 2006/07, 30 943, nr. 3, p. 10.
65 HR 14 juli 2006, na conclusie Strikwerda, NJ 2006, 638, met noot Zwemmer.
66 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 8 en 9.
67 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 18.
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worden opgenomen. Dat heeft onder meer zijn beslag gekregen in § 1, Inleidende opmer-
kingen, en art. 3, § 1, Leidraad Invordering 1990.

2.3.3 Conclusie

De Invorderingswet kent een zogenoemd open systeem. In het open systeem kan de ont-
vanger niet alleen gebruikmaken van de bijzondere bevoegdheden die in de Invorderings-
wet 1990 aan hem ter beschikking zijn gesteld, maar ook van de bevoegdheden en de mid-
delen die het burgerlijk recht een gewone schuldeiser biedt om een schuldenaar of een 
derde te dwingen zijn verplichtingen na te komen. De ontvanger is in beginsel vrij in zijn 
keuze om een bijzondere of een algemene bevoegdheid te gebruiken, maar kan niet, een-
maal gekozen hebbend, naar willekeur op die keuze terugkomen.

2.4 BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN

Teneinde de rechtspositie van de ontvanger te versterken en de doelmatigheid te vergro-
ten kunnen de bijzondere bevoegdheden ondanks een open systeem volgens de MvT bij 
de IW 1990 niet worden gemist.68 De ontvanger beschikt onder de Invorderingswet 1990 
behalve over de algemene schuldeisersbevoegdheden dus ook over bijzondere bevoegdhe-
den. Deze bijzondere regelingen zal ik hieronder beschrijven en aangeven in hoeverre zij 
afwijken van het civiele recht en de Awb.

2.4.1 Bijzondere bevoegdheden in de Invorderingswet 1990

De Invorderingswet 1990 bevat thans de volgende van het burgerlijk recht afwijkende 
bevoegdheden/bijzonderheden:
a. het fiscale voorrecht ex art. 21 IW 1990;
b. het bodemrecht ex art. 22 IW 1990;
c. de aansprakelijkheidsbepalingen van Hoofdstuk VI IW 1990;
d. de informatieverplichtingen van Hoofdstuk VII IW 1990 inclusief daarop gestelde straf-

sancties van Hoofdstuk VIII IW 1990;
e. executie bij dwangbevel, zonder vonnis, ex art. 12 e.v. IW 1990;
f. de betekening van dwangbevelen door middel van terpostbezorging ex art. 14, lid 3, 

IW 1990;
g. de onmiddellijke invorderbaarheid ex art. 10 en 15 IW 1990 (doorbreking van betaal-

termijnen);
h. de inschakeling van een eigen belastingdeurwaarder ex art. 4 IW 1990;
i. uitsluitend girale uitbetaling ex art. 7a IW 1990;
j. de vorderingsregeling van art. 19 IW 1990;
k. de toepassing van lijfsdwang voor geldvorderingen ex art. 20 IW 1990;
l. het verhaalsrecht op motorrijtuigen ex art. 22a IW 1990;
m. het IB-verhaalsrecht op in vruchtgebruik gegeven goederen ex art. 23 IW 1990;
n. het verrekeningsverbod ex art. 24, lid 1, IW 1990;
o. het cessieverbod van art. 24, lid 5, IW 1990;
p. de toerekening van betalingen ex art. 7, lid 1, IW 1990.

In het voorstel tot invoering van de Invorderingswet 1990 waren de onder i en l genoemde 
bijzondere bevoegdheden niet opgenomen. Zij zijn later ingevoerd, en wel op 1 juni 200569 
respectievelijk 1 januari 2000.70 De onder f genoemde bijzondere bevoegdheid was oor-
spronkelijk wel voorgesteld, maar is destijds onder druk van het parlement ingetrokken.71 

68 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 5.
69 Wet van 28 april 2005, Stb. 2005, 227. Zie hierover H. Vermeulen, ‘Afschaffing chequeprocedure: 

betaling door Ontvanger voortaan uitsluitend giraal’, TFB 2005/2, p. 18-22.
70 Wet van 22 december 1999, Stb. 1999, 579.
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Uiteindelijk is deze bijzondere wijze van betekenen alsnog vrij geruisloos ingevoerd op 
1 januari 2004.72

De onder a, b, c, d, k, l en m genoemde bijzondere bevoegdheden zijn opgenomen ter ver-
sterking van de rechtspositie van de ontvanger.73 De onder e, f, g, h, i, j, n en o genoemde 
bijzondere bevoegdheden zijn opgenomen uit doelmatigheidsoverwegingen.74 De onder 
p genoemde bijzonderheid is niet opgenomen uit doelmatigheids- noch uit versterkings-
overwegingen. Ik verwijs naar onderdeel 2.4.4.21.

2.4.2 Bijzondere bevoegdheden in de Invorderingswet 1845

Vóór de invoering van de IW 1990 beschikte de ontvanger op grond van hetzij de IW 1845 
hetzij de heffingswetten reeds over de volgende bijzondere bevoegdheden:
a. het fiscale voorrecht;75

b. het bodemrecht;76

c. de aansprakelijkheidsbepalingen;77

d. executie bij dwangbevel, zonder vonnis;78

e. de onmiddellijke invorderbaarheid;79

f. de belastingdeurwaarder;80

g. de vorderingsregeling;81

h. de lijfsdwang voor geldvorderingen;82

i. het IB-verhaalsrecht op in vruchtgebruik gegeven goederen;83

j. de toerekeningsbepaling.84

2.4.3 Nieuwe bijzonderheden in de Invorderingswet 1990

Naast de invoering van de hiervoor in onderdeel 2.4.1 opgesomde nieuwe bijzondere 
bevoegdheden, wijkt de Invorderingswet 1990 ook op de volgende andere punten af van 
de IW 1845:
a. de Invorderingswet 1990 is van toepassing op alle Rijksbelastingen;
b. het fiscale voorrecht is uitgebreid: niet alleen geldt het voor alle Rijksbelastingen (en 

boeten) maar ook is de tijdsduur van twee naar vijf jaar uitgebreid;
c. de harde verjaring (dat wil zeggen dat niet alleen de bevoegdheid om de schuldenaar 

tot betaling te dwingen vervalt maar ook de schuld tenietgaat) is vervangen door een 
zachte verjaring (dat wil zeggen dat de schuld thans blijft bestaan);

d. de verjaringstermijn is verlengd van drie naar vijf jaar;
e. aan het verzet tegen een dwangbevel is schorsende werking gegeven.85

71 Hierover o.a. Th.S. Groeneveld, ‘Face-lift voor honderdvijfenveertig-jarige: de Invorderingswet 
1990 (II)’, TVVS 1990, nr. 90/10, p. 252, rk.

72 Wet van 18 december 2003, Stb. 2003, 527. Zie hierover H. Vermeulen, ‘Bureau-betekening: 
Wijziging van de wijze van betekening van dwangbevelen’, TFB 2004/3, p. 37-38.

73 Zie o.a. Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 9 en 11.
74 Zie o.a. Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 11 en 43.
75 Art. 12, lid 1, sub a, en lid 2, IW 1845 (oud).
76 Art. 16, lid 3, IW 1845 (oud).
77 De aansprakelijkheidsbepalingen stonden in diverse afzonderlijke heffingswetten, zie Kamer-

stukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 10. Wel nieuw was de aansprakelijkheid voor zgn. kasgeldven-
nootschappen van art. 40 IW 1990.

78 Art. 12 IW 1845 (oud).
79 Art. 10, 14, lid 2, en 14bis, IW 1845 (oud).
80 Art. 20, lid 1, IW 1845 (oud).
81 Art. 7 en 7bis IW 1845 (oud).
82 Art. 14, lid 1, en 15bis IW 1845 (oud).
83 Art. 22 Wet op de vermogensbelasting, waarover Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 68.
84 Art. 4 IW 1845 (oud).
85 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 10, p. 1, onderdeel C: ‘In Hoofdstuk III wordt artikel 18, 

tweede lid, tweede volzin, vervangen door: Het verzet schorst de tenuitvoerlegging van het 
dwangbevel voor zover deze door het verzet wordt bestreden.’
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Tot slot wijkt de Invorderingswet 1990, althans het invorderingsrecht, op de volgende 
punten af van het privaatrecht c.q. het algemeen bestuursrecht:
a. in plaats van de wettelijke renteregeling bij betalingsverzuimen, kennen de AWR en 

de Invorderingswet 1990 een gecombineerde regeling voor heffings- en invorderings-
rente;

b. naast de gecombineerde regeling voor heffings- en invorderingsrente kent de AWR 
boeten voor betalingsverzuimen;

c. de Algemene termijnenwet is buiten toepassing verklaard;
d. art. 3:40, hoofdstuk 4, afdeling 5.2, de hoofdstukken 6 en 7 en afdeling 10.2.1 Awb zijn 

buiten toepassing verklaard;86

e. in plaats van de tarieven die gerechtsdeurwaarders voor de betekening van exploten 
hanteren87 is een aparte regeling getroffen voor vervolgingskosten gemaakt in de 
Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969;

f. de toerekening van betaling is op een bijzondere wijze geregeld.

2.4.4 Beschrijving en ratio van de bijzonderheden

In dit onderdeel geef ik een korte beschrijving van de bijzondere bevoegdheden en andere 
invorderingsrechtelijke eigenaardigheden, zoals de invorderingsrechtelijke verjaring. Ik 
geef steeds aan of en, zo ja, in hoeverre er sprake is van afwijking van het civiele recht dan 
wel het algemeen bestuursrecht, alsmede waarom (volgens de wetgever) afgeweken moest 
worden van het gemene recht. De afwijkingen van het civiele recht moeten worden 
geplaatst tegen de achtergrond dat bij de totstandkoming van de IW 1845 het bestuurs-
recht – laat staan het algemeen bestuursecht – niet of nauwelijks ontwikkeld was. In de 
tijd geplaatst had men enkel oog voor afwijking van het civiele recht. Het algemeen 
bestuursrecht is kort gezegd pas sinds 1983 tot ontwikkeling gekomen, nadat in dat jaar 
ter uitvoering van de in art. 107 Gw gelegen codificatie-opdracht de Commissie wetgeving 
algemene regels van bestuursrecht is ingesteld. Eerst nadat de IW 1990 in werking is getre-
den, zijn in 1994 de Eerste en Tweede tranche van de Awb in werking getreden. Dit bete-
kent dat in de MvT bij de IW 1990 geen rechtvaardiging van de afwijking van het alge-
meen bestuursrecht kan worden gevonden. Wel is een enkel woord gewijd aan de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur (zie onderdeel 2.9.4).

2.4.4.1 Het fiscale voorrecht
Op grond van art. 21, lid 1, IW 1990 is aan de ontvanger een voorrecht toegekend. Op 
grond daarvan mag de ontvanger zich bij een samenloop van schuldeisers met voorrang 
verhalen boven andere schuldeisers.
De strekking van het voorrecht is om de positie van de ontvanger te versterken, niet 
zozeer jegens de belastingschuldige maar jegens medeschuldeisers.88 Het voorrecht leidt 
er immers toe dat de lager gerangschikte medeschuldeisers de bevoorrechte vordering 
van de ontvanger voldoen.
Het voorrecht vormt een afwijking van de hoofdregel van het civiele recht. Daarin geldt 
ingevolge art. 3:277, lid 1, BW als wettelijk uitgangspunt dat alle schuldeisers gelijk opko-
men (de zogenoemde paritas creditorum), behoudens de door de wet erkende redenen van 
voorrang.89 Hieruit volgt dat uitsluitend de wet aan een schuldeiser een hogere rang kan 
toekennen. In art. 3:278, lid 1, BW is vervolgens bepaald, dat voorrang voortvloeit uit 
pand, hypotheek, voorrecht en uit andere in de wet aangegeven gronden. In art. 3:278, 
lid 2, BW is ten slotte bepaald, dat voorrechten slechts uit de wet kunnen ontstaan. Van 

86 Art. 1, lid 2, IW 1990.
87 Besluit van 4 juli 2001, Stb. 2001, 325, houdende tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaar-

ders.
88 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 9.
89 Art. 3:277, lid 1, BW.
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deze mogelijkheid is in art. 21 IW 1990 gebruikgemaakt, door in de IW 1990 het voorrecht 
te creëren.
Het fiscale voorrecht van art. 21 IW 1990 is ontleend aan art. 11 van de IW 1845, dat op 
zijn beurt ontleend is aan het door de Franse bezetter ingevoerde art. 2 van de Wet van 
12 november 1808.90 Voordien kende men het fiscale voorrecht niet.91 Wel was bij Wet 
van 11 februari 1816, Stb. 1816, 14 het recht van wettelijk hypotheek toegekend, dat wil 
zeggen zonder verplichting tot inschrijving.92 Bij de invoering van het OBW in 1838 is dat 
echter komen te vervallen.93

2.4.4.2 Het bodemrecht
Op grond van art. 22, jo. 21, lid 2, IW 1990 is aan de ontvanger het bodemrecht toegekend, 
ook wel bodembeslag genoemd. Het is een beslag dat gelegd kan worden op alle roerende 
zaken, die zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden, ongeacht of die zaken 
eigendom zijn van de belastingschuldige of van een derde. De ontvanger is bevoegd zake-
lijke belastingvorderingen en – sinds 1990 – aansprakelijkheidsschulden94 te verhalen op 
de opbrengst van die goederen. Hierbij heeft de Hoge Raad geoordeeld, dat het fiscale 
voorrecht zich ook uitstrekt over bodemgoederen.95 Aldus is sprake van een bodemvoor-
recht. Strikt genomen is het bodem(voor)recht van de fiscus geen verhaalsrecht. Het bij-
zondere van het bodemrecht is namelijk dat het is vormgegeven als een maatregel van 
procesrecht, omdat het derdenverzet uitsluit.96 Een derde kan zich namelijk slechts tegen 
het bodembeslag verzetten, voor zover art. 22 IW 1990 dat toelaat. In zijn arrest van 
13 januari 1989, BNB 1989/129, NJ 1990, 211, oordeelde de Hoge Raad dat deze maatregel 
van procesrecht niettemin als verhaalsrecht moet worden gekwalificeerd.97

De strekking van het bodemrecht is de positie van de ontvanger ten opzichte van de mede-
schuldeisers te versterken.98 De bank zal zich als financier uit hoofde van een hypotheek-
recht veelal op het onroerende goed en uit hoofde van een bezitloos pandrecht op de voor-
raad en de geldvorderingen van de belastingschuldige kunnen verhalen. De ontvanger 
kan zich via het bodemrecht vervolgens veelal op de bedrijfsinventaris verhalen. De 
gewone medeschuldeisers blijven ten slotte doorgaans met lege handen achter. Volgens 
de Hoge Raad is de strekking van het bodemrecht te voorkomen dat het verhaal van de 
ontvanger voor zakelijke belastingschulden geheel of gedeeltelijk gefrustreerd zou wor-
den doordat de goederen die zich onder de schuldenaar bevinden buiten het vermogen 
van de schuldenaar worden gehouden of gebracht door middel van een overeenkomst of 
andere rechtshandelingen tussen de schuldenaar en derden.99 Op grond van HR 9 januari 
1981, NJ 1981, 656, neemt men aan dat het bodemrecht zich niet beperkt tot misbruik-
situaties.100 Hiertoe gaf de wetsgeschiedenis wel aanleiding, nu het middel in de wet was 

90 Zie over de ‘Loi relative au privilège du trésor public pour le récouvrement des contributions 
directes du 12 Novembre 1808’ A-G Wijnveldt in zijn conclusie voor HR 13 mei 1938, NJ 1938, 
1137, alsmede Hofstra in zijn annotatie onder HR 28 augustus 1975, BNB 1975/248.

91 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 3, p. 878 rk, Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 5, p. 883 rk en 
Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 8, p. 890 rk.

92 Hierover W.P. Erasmus, Bevoorrechte vorderingen, Zwolle 1976, p. 22 e.v.: ‘...het zakelijk zekerheids-
recht dat van rechtswege en zonder enige tussenkomst van de eigenaar van het vast goed daarop 
gaat rusten als cautie voor overheidsvorderingen, in het bijzonder voor belastingen.’

93 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 8, p. 890.
94 Art. 53, lid 1, IW 1990.
95 HR 5 oktober 1979, na conclusie Berger, NJ 1980, 280 met noten Mijnssen en Heemskerk.
96 J.J. Vetter, P.J. Wattel en M.H.M. van Oers, Invordering van belastingen, Deventer 2005, nr. 1403 en 

M.H.M van Oers, Fiscaal commentaar. Invordering 2001, Deventer, art. 22, aant. 1.
97 In dezelfde zin H.D.O. Blauw, ‘Fiscale voorrecht en bodemrecht’, WFR 1988/5842, p. 1330.
98 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 9.
99 HR 5 oktober 1979, na conclusie Berger, NJ 1980, 280 met noten Mijnssen en Heemskerk.
100 L.P. Broekveldt, ‘Enige opmerkingen over de nieuwe Invorderingswet 1989 (beschouwingen over 

het fiscale invorderingsrecht in het algemeen en het open systeem in het bijzonder)’, MBB 
1988/10, p. 255.
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opgenomen om het de belastingschuldige onmogelijk te maken bodemgoederen door 
middel van schijnovereenkomsten aan een dreigende executie te onttrekken.101

Het bodemrecht vormt een afwijking van het civiele recht. De schuldeiser heeft ingevolge 
art. 435, lid 1, Rv. weliswaar de bevoegdheid om beslag te leggen op alle voor beslag vat-
bare goederen waarop hij bevoegd is zijn vordering te verhalen. Daarbij geldt ingevolge 
art. 3:276 BW echter de hoofdregel dat de schuldeiser slechts verhaal kan zoeken op (een 
bestanddeel van) het vermogen van de schuldenaar. Daarmee is bedoeld dat de schuldei-
ser zich slechts mag verhalen op de goederen van zijn schuldenaar, niet op de goederen 
van anderen. De wet maakt daarop zelf uitzonderingen. Gewezen kan worden op het voor-
recht en verhaalsrecht van art. 3:284, lid 2 en 3, BW. Hierin is bepaald dat hij die kosten 
tot behoud van een goed heeft gemaakt zich op dat goed mag verhalen. Tevens is aan deze 
persoon een voorrecht gegeven. Art. 22 IW 1990 vormt dus eveneens een uitzondering op 
de regel van art. 3:276 BW.
Het bodemrecht is ontleend aan art. 16 van de IW 1845, dat op zijn beurt is ontleend aan 
het Franse recht en geënt is op het verhuurders- en verpachtersvoorrecht van art. 1186 
BW (oud).102 Het civiele recht kende vroeger derhalve eveneens een bodemrecht. Daarom 
werd ook gesproken van het fiscale bodemrecht ter onderscheiding van het civiele bodem-
recht.103

2.4.4.3 De aansprakelijkheidsbepalingen
Aan de ontvanger is in hoofdstuk VI IW 1990 de bevoegdheid toegekend om een derde 
aansprakelijk te stellen voor de belastingschulden en, voor zover het belopen daarvan aan 
de aansprakelijke is te wijten, ook voor rente, kosten en bestuurlijke boeten. Deze bijzon-
dere bevoegdheid laat onverlet de bevoegdheid van de ontvanger om een andere persoon 
dan de belastingschuldige aan te spreken op grond van het burgerlijke recht of handels-
recht.104 In die gevallen wordt veelal niet betaling van de belastingschuld, doch schade-
vergoeding wegens het niet voldoen van de belastingschuld gevorderd. In de bijzondere 
aansprakelijkheidsbepalingen wordt steeds een andere persoon dan de belastingschul-
dige aangewezen als aansprakelijke persoon voor de hoofdschuld. De aansprakelijkheid 
voor de belastingschuld is wettelijk bepaald en daarmee onvrijwillig. De wet houdt de 
derde immers aansprakelijk, indien aan de vereisten van de bijzondere aansprakelijk-
heidsbepalingen is voldaan. In de aansprakelijkheidsregeling is uitdrukkelijk bepaald dat 
een aansprakelijkgestelde die heeft voldaan bij zijn verhaal is gesubrogeerd in het fiscale 
voorrecht (art. 57 IW 1990).105

De strekking van de aansprakelijkheidsbepalingen is de rechtspositie van de ontvanger te 
versterken door ‘privatisering’ van het debiteurenrisico jegens derden die (i) profiteren 
van de wanbetaling of (ii) zich het betaalgedrag van de belastingschuldige in zekere mate 
zouden moeten aantrekken.106

De aansprakelijkheidsbepalingen vormen een afwijking van het civiele recht. Het civiele 
recht kent weliswaar verschillende aansprakelijkheidsbepalingen, zoals art. 2:10 BW en 
6:162 BW, doch die zijn veelal van een andere orde dan de fiscale aansprakelijkheidsbepa-
lingen. Bepaalde aansprakelijkheidsbepalingen stemmen in die zin overeen, dat zij als 
gevolg van een wet in het civiele en fiscale recht zijn neergelegd. De wet bestuurdersaan-

101 J. Kamp, ‘Een zorgvuldige belangenafweging is niet mogelijk zonder een discussie ten principale 
over fiscale voorrecht en bodemrecht’, WFR 1988/5842, p. 1349.

102 H.D.O. Blauw, a.w., p. 1327, en A-G Berger in zijn conclusie voor HR 5 oktober 1979, NJ 1980, 280.
103 In art. 1186, lid 1, OBW was het volgende bepaald: ‘De verhuurder kan zijn voorregt doen gelden 

op de vruchten welke door takken aan de bodem, of door wortels aan den grond, nog zijn vastge-
hecht, voorts op de ingeoogste en nog niet ingeoogste vruchten die zich op den bodem bevinden, 
en op al hetgeen op den bodem is, zoo tot stoffering van het gehuurde huis of der landhoeve, als 
tot bebouwing of gebruik van het land, zoo als het vee, de bouwgereedschappen en dergelijken; 
onverschillig of de hierboven gemelde voorwerpen al dan niet aan den huurder toebehoorden.’

104 Art. 3, lid 2, en 32, lid 1, IW 1990.
105 Zie voor een voorbeeld Rechtbank Amsterdam 25 augustus 2004, V-N 2005/2.21.
106 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 9.

FWR_Vermeulen.book  Page 34  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



Beschrijving en kritische beschouwing van het huidige invorderingsrecht 35

sprakelijkheid biedt daarvan een voorbeeld.107 Veelal zijn de fiscale aansprakelijkheidsbe-
palingen gericht op het tegengaan van misbruik.
Op een na zijn de aansprakelijkheidsbepalingen overgeheveld uit de heffingswetten.108 
Art. 40 IW 1990 is in 1990 nieuw ingevoerd.

2.4.4.4 De informatieverplichtingen
Aan de ontvanger is in hoofdstuk VII IW 1990 de bevoegdheid toegekend om in het kader 
van de invordering gegevens en inlichtingen alsmede inzage in boeken en bescheiden te 
vragen, indien de informatie voor de invordering van belang kunnen zijn. De informatie-
bepalingen zijn strafrechtelijk gesanctioneerd.109 De kring van personen die desgevraagd 
(of desgevorderd) informatie dienen te verstrekken is ruim. Hiertoe behoren niet alleen 
de belastingschuldige en de aansprakelijkgestelde110, maar ook derden indien zij als zoge-
noemde administratieplichtige worden aangemerkt.111

De strekking van de informatieverplichtingen is de incassopositie van de ontvanger en 
zijn positie en zijn rechtspositie ten opzichte van de medeschuldeisers te versterken.112

De informatieverplichtingen vormen een afwijking van het civiele recht. Het civiele recht 
voorziet in het algemeen niet in de mogelijkheid om een schuldenaar te dwingen infor-
matie te verstrekken over zijn vermogenssituatie. Bij faillissement geldt ex art. 105 Fw. 
wel een informatieverplichting jegens de curator.113 Voorts is in art. 475g Rv. bepaald dat 
een schuldenaar verplicht is aan een deurwaarder die gerechtigd is tegen hem beslag te 
leggen, desgevraagd zijn bronnen van inkomen op te geven. Deze regeling is op tweeërlei 
wijze beperkt. Ten eerste is zij beperkt tot executoriaal derdenbeslag. Voorts ziet zij 
slechts op inkomsten en niet op vermogen. Derden zullen tenslotte veelal geen informatie 
verstrekken, tenzij bijvoorbeeld derdenbeslag is gelegd en zij in dat kader moeten verkla-
ren.
De informatieverplichtingen zijn in 1990 nieuw ingevoerd. Zij zijn ontleend aan de infor-
matieverplichtingen in de heffingssfeer, te weten Hoofdstuk VIII AWR.114

2.4.4.5 Executie bij dwangbevel, zonder vonnis
In art. 12, jo. 14, IW 1990 en art. 430, lid 1 en 3, Rv. is aan de ontvanger de bevoegdheid 
gegeven zichzelf een executoriale titel te verschaffen door de uitvaardiging en betekening 
van een dwangbevel. Een betekend dwangbevel levert een executoriale titel op115, die met 
toepassing van de voorschriften van Rv. kan worden ten uitvoer gelegd. Deze zogenoemde 
parate executie is niet mogelijk indien de belastingschuldige in staat van faillissement 
verkeert en in geval van een rangregeling.116 Een rangregeling is processuele regeling 
voor het verdelen van de executie-opbrengst.117

De strekking van de executie bij dwangbevel, zonder vonnis, is de doelmatigheid van de 
invordering te vergroten, niet zozeer om de positie van de ontvanger te versterken, nu de 
belanghebbende immers bezwaar en beroep tegen de heffing (de belastingaanslag) kan 

107 Wet van 21 mei 1986, Stb. 1986, 276.
108 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 10.
109 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 126.
110 Art. 58 IW 1990.
111 Art. 62 IW 1990.
112 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 9 en 11.
113 Ex art. 106 Fw. rust die informatieverplichting in geval van faillissement van een rechtspersoon 

ook op zijn bestuurders en commissarissen.
114 Afdeling 2 van Hoofdstuk VIII, AWR.
115 Art. 430, lid 3, Rv.
116 Aldus E.M. Meijers onder HR 23 december 1926, met conclusie A-G Noyon, NJ 1927, 213. De reden 

hiervan is dat wellicht dat, zoals minister van Financiën Van Hall in 1845 heeft gesteld, dat zodra 
er een dwangbevel bestaat alle bepalingen van het gewone recht toepasselijk zijn, met uitzonde-
ring alleen van datgene, waaromtrent bij de IW 1845 anders is bepaald, zie Hand. II 1844/45, 
p. 315, lk.

117 Zie art. 480 e.v. Rv.
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instellen, en in een kort geding of in verzet schorsing kan bewerkstelligen. Wel is het pro-
cesinitiatief en daarmee het procesrisico omgekeerd.118

De executie bij dwangbevel, zonder vonnis, vormt dus een afwijking van het civiele recht. 
In privaatrechtelijke verhoudingen dient de schuldeiser eerst een vonnis van de rechter 
te bemachtigen voordat hij zijn schuldenaar tot betaling kan dwingen, althans zich op het 
vermogen van zijn schuldenaar kan verhalen.119 Aangezien aan een vonnis van een rech-
ter de kracht van een executoriale titel is gegeven, is een dergelijke civiele procedure met 
de nodige waarborgen omgeven. De ontvanger behoeft deze voorafgaande procedure niet 
te doorlopen omdat reeds in de heffingssfeer toegang tot de rechter bestaat; hij kan zon-
der separate voorafgaande rechterlijke toetsing zichzelf een stuk (het dwangbevel) bezor-
gen, dat na betekening kracht van een executoriale titel heeft. Executie terwijl de aanslag 
nog niet onherroepelijk is, kan wel tot schade-aansprakelijkheid van de ontvanger lei-
den.120

Het dwangbevel is ontleend aan art. 14 van de IW 1845, dat op zijn beurt is ontleend aan 
het Franse recht.121

2.4.4.6 De bureaubetekening
Op grond van art. 13, lid 3, IW 1990 wordt het ter post bezorgen van een dwangbevel met 
bevel tot betaling door een ontvanger gelijkgesteld met de betekening ervan.122 De ont-
vanger kan dus zelf vanachter zijn bureau een dwangbevel betekenen. Daarbij geldt als 
tijdstip van betekening de datum van de terpostbezorging.
De strekking van de bureaubetekening is de doelmatigheid van de invordering te vergro-
ten door de ontvanger een eenvoudige en goedkope wijze van verzending te bieden.123

De bureaubetekening vormt een afwijking van het civiele recht. In het civiele recht is niet 
de executant zelf met de betekening van executoriale titels belast, doch de gerechtsdeur-
waarder. Voorts geldt in het civiele recht de regel dat de gerechtsdeurwaarder zich naar 
de woonplaats of plaats van vestiging van de schuldenaar begeeft, teneinde de exploten 
in persoon te betekenen.124 Persoonlijk contact is daarbij de hoofdregel. Slechts bij uitzon-
dering laat de deurwaarder een afschrift aan de woonplaats achter in een gesloten enve-
lop.125 Eerst wanneer dat onmogelijk is, hetgeen niet vaak het geval zal zijn, bezorgt de 
deurwaarder een afschrift ter post. Ook geldt in het civiele recht het adagium dat degene 
die zich voor een boodschap van een bepaald medium bedient het risico van een onjuiste 
werkwijze van dit medium dient te dragen. Daarvan wijkt de bureaubetekening af. Met 
het ter post bezorgen van het dwangbevel is de betekening compleet. Of zij de burger 
bereikt heeft, is in de woorden van Schouten ‘niet relevant!’126

De bureaubetekening is niet aan ontleend aan de IW 1845. Bij de vervanging van de 
Kostenwet 1850 in 1969 is de mogelijkheid van betekening van dwangbevelen bij ‘tegen 
ontvangstbewijs af te geven brief’ wel in art. 8 Kostenwet invordering rijksbelastingen 
1969 opgenomen.127 Van die mogelijkheid kon echter slechts gebruik worden gemaakt, 
indien de minister van Financiën in overeenstemming met de ministers van Binnenlandse 
Zaken, van Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken en Volksgezondheid dat zou bepa-
len. Voor zover mij bekend is dat niet geschied. De bureaubetekening was vervolgens wel 
opgenomen in het oorspronkelijke wetsvoorstel, dat tot de huidige IW 1990 heeft geleid, 

118 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 11.
119 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 4.
120 HR 13 januari 1995, V-N 1995/7.31.
121 Zie hierover Hofstra in zijn annotatie onder HR 28 augustus 1975, BNB 1975/248.
122 Wet van 18 december 2003, Stb. 2003, 527. Zie hierover H. Vermeulen, ‘Bureau-betekening: 

Wijziging van de wijze van betekening van dwangbevelen’, TFB 2004/3, p. 37-38.
123 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 11.
124 Art. 46 Rv.
125 Art. 47 Rv.
126 J.D. Schouten, ‘Invordering en dwanginvordering’, MBB 1988/10, p. 263.
127 Wet van 12 februari 1969, Stb. 1969, 83.
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maar is destijds onder druk van het parlement ingetrokken.128 Uiteindelijk is deze bijzon-
dere wijze van betekenen alsnog vrij geruisloos ingevoerd op 1 januari 2004.

2.4.4.7 De doorbreking van de betaaltermijnen en versnelde executie
Op grond van art. 15 in verbinding met art. 10 IW 1990 wordt in bepaalde situaties de nor-
male betalingstermijn van een belastingaanslag doorbroken en kan de ontvanger de 
onmiddellijke betaling daarvan opeisen en onmiddellijke executiemaatregelen treffen.

2.4.4.7.1 De doorbreking van de betaaltermijnen
In art. 9 IW 1990 zijn de gewone betalingstermijnen van belastingaanslagen en daarmee 
gelijkgestelde beschikkingen inzake een bestuurlijke boete of heffingsrente geregeld. In 
beginsel is een belastingaanslag opeisbaar twee maanden na de dagtekening van het aan-
slagbiljet (art. 9, lid 1, IW 1990). Op deze hoofdregel zijn uitzonderingen gemaakt. Zo 
geldt voor navorderingsaanslagen een betaaltermijn van een maand en voor naheffings-
aanslagen een termijn van veertien dagen.129 Een langere termijn dan twee maanden 
geldt voor voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor het 
lopende jaar. Deze aanslagen mogen in termijnen worden betaald.130

Op grond van art. 10 IW 1990 worden deze normale betalingstermijnen in bepaalde situ-
aties doorbroken als gevolg waarvan de ontvanger de onmiddellijke betaling kan eisen. 
Het gaat om de gevallen: (i) waarin de belastingschuldige in staat van faillissement is ver-
klaard, (ii) waarin ten aanzien van de belastingschuldige de schuldsaneringsregeling 
natuurlijke personen van toepassing is verklaard, (iii) waarin de ontvanger aannemelijk 
heeft gemaakt dat gegronde vrees bestaat dat goederen van de belastingschuldige zullen 
worden verduisterd, (iv) waarin de belastingschuldige Nederland metterwoon wil verlaten 
dan wel zijn plaats van vestiging wil overbrengen naar een plaats buiten Nederland, 
(v) waarin de belastingschuldige buiten Nederland woont of gevestigd is dan wel in Neder-
land geen vaste woonplaats of plaats van vestiging heeft en de ontvanger aannemelijk 
heeft gemaakt dat gegronde vrees bestaat dat de belastingschuld niet kan worden ver-
haald, (vi) waarin op goederen, waarop een belastingschuld van de belastingschuldige kan 
worden verhaald, beslag is gelegd voor zijn belastingschuld, (vii) waarin de goederen van 
de belastingschuldige worden verkocht ten gevolge van een beslaglegging namens der-
den, (viii) ten laste van de belastingschuldige een vordering als bedoeld in art. 19 IW 1990 
is gedaan en (ix) waarin met inachtneming van art. 198 Communautair douanewetboek 
ten laste van de belastingschuldige aanvulling of vervanging van een gestelde zekerheid 
is geëist, doch die aanvulling of vervanging niet tijdig overeenkomstig art. 56 Douanewet 
wordt verricht.
De strekking van het doorbreken van de betaaltermijnen is te voorkomen dat de ontvan-
ger achter het net vist door handelingen van de schuldenaar of van andere (voortvarende) 
schuldeisers, alsmede de doelmatigheid van de invordering te vergroten, omdat de 
gewone betalingstermijnen niet behoeven te worden afgewacht, doch onmiddellijk beta-
ling kan worden geëist.131

De doorbreking van de betaaltermijnen vormt een afwijking van het civiele recht. Hoewel 
ook in het civiele recht betalingstermijnen kunnen worden doorbroken, vindt doorbre-
king in slechts één geval zowel op grond van het civiele recht als het invorderingsrecht 
samen. Dit is het geval waarin de schuldenaar in staat van faillissement is verklaard of ten 
aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is ver-
klaard. Dan kan hij de tijdsbepaling niet meer inroepen.132 De andere in art. 10 IW 1990 

128 Hierover o.a. Th.S. Groeneveld, ‘Face-lift voor honderdvijfenveertig-jarige: de Invorderingswet 
1990 (II)’, TVVS 1990, nr. 90/10, p. 252, rk en A. van Eijsden, ‘De Invorderingswet 1990’, WFR 
1990/5934, p. 1490.

129 Art. 9, lid 2, IW 1990.
130 Art. 9, lid 5, IW 1990.
131 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 11.
132 Art. 6:40 sub a BW.
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genoemde gevallen, die gronden opleveren voor de doorbreking van de betaaltermijnen, 
kent het civiele recht niet.
De doorbreking van de betaaltermijnen is ontleend aan art. 9 IW 1845 (oud).

2.4.4.7.2 De versnelde executie
Op grond van art. 15 IW 1990 kan de ontvanger in de gevallen waarin de betaaltermijnen 
ex art. 9 IW 1990 zijn doorbroken onmiddellijk een dwangbevel uitvaardigen en tot exe-
cutie overgaan. Deze versnelde dwanginvordering is een ‘logisch vervolg’ op de doorbre-
king van de betaaltermijnen: de ontvanger kan onmiddellijke betaling eisen en bij uitblij-
ven daarvan onmiddellijk executiemaatregelen treffen.133

De strekking van de versnelde executie is te voorkomen dat de ontvanger achter het net 
vist door handelingen van de schuldenaar of van andere (voortvarende) schuldeisers, als-
mede de doelmatigheid van de invordering te vergroten, omdat onmiddellijk tot dwangin-
vordering kan worden overgegaan.134

De versnelde executie vormt een afwijking van het civiele recht. De executant dient vóór 
de beslaglegging op grond van art. 439, lid 1, Rv., een zogenoemd herhaald betalingsbevel 
te laten betekenen, waarin bevel wordt gedaan om binnen twee dagen aan de executoriale 
titel te voldoen. Eerst na verloop van die termijn kan beslag worden gelegd. Een voordien 
gelegd beslag is nietig.135 Slechts de voorzieningenrechter kan deze termijn op verzoek 
verkorten.
De versnelde executie is ontleend aan art. 14bis IW 1845 (oud).136

2.4.4.8 De belastingdeurwaarder
Op grond van art. 4 IW 1990 is de belastingdeurwaarder belast met de bevoegdheden die 
in het gewone recht aan een gerechtsdeurwaarder zijn toevertrouwd. De belastingdeur-
waarder is derhalve belast met het uitbrengen van exploten, het leggen van beslag en 
openbare verkopingen. De ontvanger behoeft, wanneer hij bijzondere bevoegdheden van 
de IW 1990 uitoefent, geen gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Hij kan een beroep doen 
op een belastingambtenaar – de belastingdeurwaarder – die aan hem ondergeschikt is. 
Deze ondergeschiktheid volgt uit art. 4 IW 1990, de MvT137 en de Leidraad Invordering.138 
De ontvanger kan zelfs een beroep doen op de belastingdeurwaarder, indien de ontvanger 
op grond van het open systeem civielrechtelijke bevoegdheden uitoefent.139 Volgens de 
MvT is de ontvanger op grond van de wet zelfs verplicht een belastingdeurwaarder in te 
schakelen.140 De belastingdeurwaarder zou ‘uitsluitend’ bevoegd zijn. De ontvanger kan 
daarom geen gerechtsdeurwaarder inschakelen, aldus HR 28 februari 1997, NJ 1998, 
218.141

De strekking van het optreden van de belastingdeurwaarder is de doelmatigheid van de 
invordering te vergroten.142 Aangezien sprake is van een massaal proces zou de Belasting-
dienst moeten kunnen beschikken over eigen deurwaarders.

133 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 51. Zie ook M.H.M. van Oers, Fiscaal commentaar. Invor-
dering 2001, Deventer, art. 15, aant. 1.

134 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 11.
135 Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6), p. 105 (‘...en doet uitkomen dat niet-inachtneming 

van de termijn het beslag nietig maakt.’) en p. 226. Daarover A.J. Gieske 2002 (T&C Rv), art. 439 Rv., 
aant. 2.

136 Wet van 7 augustus 1933, Stb. 1933, 431.
137 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 31.
138 In § 1, Inleidende opmerkingen, lid 13, Leidraad Invordering 1990 is gesteld dat de ontvanger te 

allen tijde belast is met de invordering en dat de belastingdeurwaarder geen gebruikmaakt van 
zijn bevoegdheden zonder daartoe opdracht te hebben gekregen van de ontvanger.

139 HR 10 januari 1992, NJ 1992, 744, HR 24 februari 1995, NJ 1995, 307 en HR 28 februari 1997, NJ 
1998, 218. Zie ook M.H.M. van Oers, Fiscaal commentaar. Invordering 2001, Deventer, art. 4, aant. 11.

140 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 31.
141 In dezelfde zin: W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, tweede druk, Deventer 1971, p. 122.
142 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 31.
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De inschakeling van een belastingdeurwaarder vormt een afwijking van het civiele 
recht.143 In privaatrechtelijke verhoudingen is de gerechtsdeurwaarder op grond van de 
Gerechtsdeurwaarderswet belast met de betekening en executie.144 De schuldeiser zal 
daartoe opdracht geven aan de gerechtsdeurwaarder. De overhandiging door de schuldei-
ser aan de gerechtsdeurwaarder van de executoriale titel, waarvan men de uitvoering ver-
langt, machtigt hem in die zaak tot het doen van de gehele executie, uit die titel voort-
vloeiende.145

Het bestaan van de belastingdeurwaarder is ontleend aan art. 20, lid 1, IW 1845. Onder de 
IW 1845 was de bevoegdheid van de belastingdeurwaarder beperkt tot deurwaarderswerk-
zaamheden die rechtstreeks op de invordering betrekking hadden.146 De Hoge Raad oor-
deelde dat een door de belastingdeurwaarder betekende cassatiedagvaarding in een ver-
klaring voor rechtprocedure nietig was.147 Voorts werd de belastingdeurwaarder niet 
bevoegd geacht om een appeldagvaarding uit te brengen tegen een kort gedingvonnis.148

2.4.4.9 Girale uitbetaling
Op grond van art. 7a IW 1990 verricht de ontvanger zijn betalingsverplichtingen jegens 
de belastingschuldige uitsluitend giraal. Dat geldt voor alle betalingsverplichtingen onge-
acht of die zijn aan te merken als ‘rijksbelastingen dan wel andere belastingen of heffin-
gen’ of anderszins, zoals een betalingsverplichting uit onrechtmatige daad. De belasting-
schuldige heeft het recht een betaalrekening van een ander aan te wijzen. De belasting-
schuldige, die niet over een betaalrekening beschikt, wordt dus niet tot opening ervan 
gedwongen.149

De strekking van de uitsluiting van andere betaalwijzen is de doelmatigheid van de invor-
dering te vergroten.150 Zij beoogt een einde te maken aan de betaling door de ontvanger 
per cheque.
De uitsluiting van andere betaalwijzen vormt een afwijking van het civiele recht. In het 
gewone recht wordt de geldschuld aangemerkt als een zogenoemde brengschuld. De 
schuldeiser kan derhalve bepalen waar en hoe hij betaling wenst te ontvangen. Als niet 
uit rechtshandeling, wet, gewoonte of redelijkheid en billijkheid voortvloeit hoe moet 
worden betaald, komen slechts in aanmerking: betaling in gangbaar geld en girale beta-
ling. De hoofdregel in het civiele recht is dat de schuldeiser recht heeft op contante beta-
ling.151 De schuldenaar mag giraal betalen indien de schuldeiser beschikt over een reke-
ning, bestemd voor girale betaling.152 De schuldeiser kan girale betaling – eenzijdig of bij 
overeenkomst153 – echter uitsluiten. Deze uitsluiting kan daarnaast uit wet, gewoonte of 
redelijkheid en billijkheid voortvloeien. Ook kan de schuldeiser girale betaling verplicht 
stellen, doch de wet, gewoonte of redelijkheid en billijkheid kan zich daartegen verzet-
ten.154 De schuldeiser stelt girale betaling verplicht door zijn bankinstelling als plaats van 
betaling aan te wijzen. Samengevat kan gesteld worden dat art. 7a IW 1990 de belasting-
schuldige het recht ontneemt om contante betaling te verlangen.

143 Zie ook L.P. Broekveldt, ‘De bevoegdheid van de belastingdeurwaarder’, WFR 1978/425, p. 486.
144 Wet van 26 januari 2001, Stb. 2001, 70.
145 Art. 434 Rv.
146 Zie ook A. van Eijsden, ‘De Invorderingswet 1990’, WFR 1990/5934, p. 1488.
147 HR 5 oktober 1979, na conclusie Berger, NJ 1980, 280 met noten Mijnssen en Heemskerk.
148 Hof Amsterdam 20 februari 1975, NJ 1977, 108, waarover L.P. Broekveldt, ‘Enige opmerkingen 

over de nieuwe Invorderingswet 1989 (beschouwingen over het fiscale invorderingsrecht in het 
algemeen en het open systeem in het bijzonder)’, MBB 1988/10, p. 254 en 255.

149 H. Vermeulen, ‘Afschaffing chequeprocedure: betaling door Ontvanger voortaan uitsluitend 
giraal’, TFB 2005/2, p. 18-22.

150 Kamerstukken II 2004/05, 29 944, nr. 3, p. 1 en 2.
151 Art. 6:112 BW.
152 Art. 6:114 BW.
153 Zie in dit verband W.A.K. Rank, Geld, geldschuld en betaling (diss.), Deventer 1996, p. 195 e.v.
154 Art. 6:116 BW.
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De uitsluiting van andere betaalwijzen is niet ontleend aan de IW 1845. Zij is in 1 juni 
2005 ingevoerd.155

2.4.4.10 De vorderingsregeling (‘vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag’)
Op de voet van art. 19 IW 1990 kan de ontvanger bepaalde derden verplichten belasting-
aanslagen van een ander te betalen. De wet noemt dit een vordering, maar de wetgever156 
en auteurs noemen haar veelal vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag. Dat is inmiddels een 
juiste karakterisering, doch Hofstra heeft aangetoond dat zij oorspronkelijk was bedoeld 
als een rechtstreekse aansprakelijkheid, niet als een invorderingsmiddel.157 Thans moet 
de vordering naar mijn mening echter als vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag worden 
beschouwd.158 Broekveldt is dezelfde mening toegedaan.159 Vereist is dat die derde ofwel 
periodiek geld is verschuldigd aan de belastingschuldige ofwel geld onder zich houdt ten 
behoeve van de belastingschuldige.
De strekking van de vordering is de doelmatigheid van de invordering te vergroten, nu de 
hoge preferentie van de ontvanger het afwachten van een eventuele rangregeling met 
andere beslagleggers/schuldeisers vrij zinloos maakt.160

De vordering als vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag vormt een afwijking van het civiele 
recht. Indien een schuldeiser zich wil verhalen op goederen die zich onder een derde 
bevinden, dient hij gebruik te maken van executoriaal derdenbeslag. Bovendien dient de 
schuldeiser zich te bedienen van een gerechtsdeurwaarder. Hij kan niet zelf, zoals de ont-
vanger bij vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag, de executie ter hand nemen.
De vordering is ontleend aan art. 7 en 7bis IW 1845. Art. 7 IW 1845 is op zijn beurt ont-
leend aan de vordering onder de ‘houder of schuldenaars van penningen’ van art. 2 van 
de Wet van 12 november 1808.161 In 1923 is aan art. 7 een vierde lid toegevoegd met 
daarin de gewone loonvordering162 en in 1926 in art. 7bis met daarin de bezoldigingsvor-
dering voor ambtenaren.163 Thans is voorgesteld om de bankvordering toe te voegen.164

2.4.4.11 Lijfsdwang
In art. 20 IW 1990 is het dwangmiddel van lijfsdwang gegeven. Lijfsdwang houdt in dat de 
belastingschuldige gevangen wordt gezet (gegijzeld) om hem te bewegen zijn belasting-
schuld te betalen. In het invorderingsrecht kan hij behalve voor persoonlijke belastingen 
ingevolge art. 20, lid 2, IW 1990 ook worden toegepast voor belastingen verschuldigd door 
lichamen, te weten op hun bestuurders.165 Voor aansprakelijkheidsschulden is lijfsdwang 
niet toegelaten.166 Lijfsdwang is slechts mogelijk uit hoofde van een rechterlijke uit-
spraak, waarbij het de ontvanger toegestaan wordt om het dwangbevel door middel van 
lijfsdwang overeenkomstig de in Rv. gegeven regeling167 ten uitvoer te leggen.

155 Wet van 28 april 2005, Stb. 2005, 227.
156 Al in 1926, Kamerstukken II 1925/26, 260, nr. 3, p. 2, lk.
157 H.J. Hofstra, ‘De oorspronkelijke beteekenis van artikel 7 Invorderingswet’, Weekblad 1933/3230, 

p. 229-231, Weekblad 1933/3231, p. 241-242 en Weekblad 1933/3232, p. 255-256.
158 In het Voorlopig Verslag bij de IW 1845 wordt zij reeds als ‘een bloot executoriaal beslag onder 

derden’ aangemerkt, Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 4, p. 880, lk.
159 L.P. Broekveldt, Derdenbeslag (diss.), Deventer 2003, p. 881 e.v.
160 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 11, 12, en 55.
161 Bulletin des lois de l’Empire Français 213.
162 Wet van 17 maart 1923, Stb. 1923, 91.
163 Wet van 31 juli 1926, Stb. 1926, 256. Deze ‘bezoldigingsvordering’ is op haar beurt gewijzigd bij 

Wet van 12 december 1929, Stb. 1929, 530 (‘Ambtenarenwet’).
164 Voorstel van wet, Kamerstukken II 2005/06, 30 322, nr. 2, waarover H. Vermeulen, ‘Een nieuw ver-

haalsrecht: de bankvordering’, TFB 2006/3, p. 4-11. Het (gewijzigde) voorstel is door de Tweede 
Kamer aangenomen op 15 februari 2007.

165 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 60.
166 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 61 en 121.
167 Art. 585 e.v. Rv.
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De strekking van het middel van lijfsdwang is de incassopositie van de ontvanger en zijn 
positie ten opzichte van medeschuldeisers te versterken, die immers niet over een derge-
lijk middel beschikken.168

Lijfsdwang vormt een afwijking van het civiele recht. In privaatrechtelijke verhoudingen 
geldt ingevolge art. 585, aanhef en sub a, Rv. dat lijfsdwang slechts kan worden toegepast 
voor vorderingen die iets anders inhouden dan het betalen van geld. Voor geldvorderin-
gen kan het middel dus niet worden toegepast. Er is slechts een uitzondering gemaakt 
voor een verbintenis tot betaling van een geldsom ter zake van een uitkering tot levens-
onderhoud.169 Daaruit volgt dat de lijfsdwang in civilibus alleen op natuurlijke personen 
kan worden toegepast. De Faillissementswet bevat voorts een bijzondere regeling voor de 
zogenoemde faillissementsgijzeling.170

Lijfsdwang is ontleend aan art. 14, lid 1, en 15bis IW 1845.171 Een verschil met de oude 
regeling is dat thans een rechterlijk vonnis is vereist om lijfsdwang te kunnen toepassen. 
Oorspronkelijk kende de IW 1845 de gijzeling niet. Wel kende zij de zogenoemde inlege-
ring, waarover onderdeel 2.8.11.

2.4.4.12 Het voorrecht op motorrijtuigen
In art. 22a IW 1990 is aan de ontvanger de bevoegdheid gegeven om zijn motorrijtuigen-
belastingvorderingen te verhalen op motorrijtuigen van derden, die niet de kentekenhou-
der van een motorrijtuig zijn. Behalve voor motorrijtuigenbelastingvorderingen is deze 
bevoegdheid ook gegeven voor het verhaal van kosten, renten en bestuurlijke boeten. Net 
als het bodemrecht is sprake van een maatregel van procesrecht, omdat een derde zich 
slechts tegen het verhaal op motorrijtuigen kan verzetten voor zover art. 22a, lid 3, 
IW 1990 dat toelaat. Deze maatregel zal naar ik meen echter als materieel verhaalsrecht 
moeten worden aangemerkt (vgl. het bodemrecht).
De strekking van het voorrecht op motorrijtuigen is de rechtspositie van de ontvanger te 
versterken in een bepaalde misbruiksituatie, de zogenoemde katvangersconstructie (zie 
onderdeel 2.8.12).172

Het voorrecht op motorrijtuigen vormt een afwijking van het civiele recht. Bij de behan-
deling van het bodemrecht heb ik al uiteengezet, dat een schuldeiser slechts verhaal kan 
zoeken op het vermogen van zijn schuldenaar en niet op het vermogen van derden.173

Het voorrecht op motorrijtuigen is niet ontleend aan de IW 1845. Het is op 1 januari 2000 
ingevoerd.174

2.4.4.13 Het IB-voorrecht op in vruchtgebruik gegeven goederen
Op grond van art. 23 IW 1990 kan de ontvanger ter invordering van inkomstenbelasting-
vorderingen in vruchtgebruik gegeven goederen uitwinnen als waren zij niet met die 
rechten bezwaard.175

De strekking is de rechtspositie van de ontvanger in misbruiksituaties te versterken.176

Dit verhaalsrecht vormt een afwijking van het civiele recht. In privaatrechtelijke verhou-
dingen kan, als gezegd, een schuldeiser slechts verhaal zoeken op het vermogen van zijn 
schuldenaar en niet op het vermogen van derden.177 Executie ten laste van de vruchtge-
bruiker op het goed waarop het recht van vruchtgebruik is gevestigd, is op grond van het 

168 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 9 en 11.
169 Art. 585, aanhef en sub b, Rv.
170 Art. 87-90 Fw.
171 Ingevoerd bij Wet van 7 augustus 1933, Stb. 1933, 431.
172 Kamerstukken II 1999/00, 26 820, nr. 3, p. 31.
173 Art. 3:276 BW.
174 Wet van 22 december 1999, Stb 1999, 579.
175 Het verhaalsrecht geldt ook voor met fideï-commis bezwaarde goederen en met het genotsrecht 

van art. 5.22, lid 3, Wet IB 2001, bezwaarde goederen.
176 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 9 en 11.
177 Art. 3:276 BW.
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civiele recht niet mogelijk, aangezien het goed niet van de belastingschuldige maar van 
de derde(bloot)eigenaar is.
Dit ‘verhaalsrecht’ is niet ontleend aan de IW 1845, doch aan art. 22 van de wet op de ver-
mogensbelasting178, welke bepaling inmiddels is vervangen door art. 5.22 Wet IB 2001.179

2.4.4.14 Het verrekeningsverbod en de uitbreiding van de verrekeningsbevoegdheid van de 
ontvanger

2.4.4.14.1 Het verrekeningsverbod
In art. 24, lid 1, IW 1990 is het privaatrechtelijke verrekeningsregime geheel terzijde 
gesteld voor zover het de verrekening betreft van rijksbelastingen en andere belastingen 
en heffingen waarvan de invordering aan de ontvanger is opgedragen.180 In zoverre 
vormt, als gezegd, dit verrekeningsverbod een inbreuk op het open systeem: in de 
IW 1990 geldt een gesloten stelsel voor zover het de verrekening betreft van rijksbelastin-
gen en andere belastingen en heffingen waarvan de invordering aan de ontvanger is opge-
dragen. Het verrekeningsverbod ziet slechts op ‘rijksbelastingen en andere belastingen en 
heffingen waarvan de invordering aan de ontvanger is opgedragen’.181 De Hoge Raad acht 
verrekening door de ontvanger van civielrechtelijke vorderingen op en civielrechtelijke 
schulden aan een burger mogelijk.182

De strekking van het verrekeningsverbod is de efficiëntie van de invordering te vergroten, 
omdat de burger en de ontvanger de bevoegdheid tot verrekening volgens het civiele 
recht wordt ontnomen, terwijl slechts voor de ontvanger een bijzonder verrekeningsre-
gime in het leven is geroepen (zie onderdeel 2.4.4.14.2 hierna).183

Het verrekeningsverbod vormt een afwijking van het civiele recht. In privaatrechtelijke 
verhoudingen geldt ingevolge art. 6:127, lid 1, BW dat wanneer een schuldenaar die de 
bevoegdheid tot verrekening heeft, aan zijn schuldeiser verklaart dat hij zijn schuld met 
een vordering verrekent, beide verbintenissen tot hun gemeenschappelijke beloop teniet-
gaan. Als derhalve een bevoegdheid tot verrekening bestaat, waarover art. 6:127, lid 1, 
BW, komt de schuldenaar een beroep op verrekening toe.
Het verrekeningsverbod is niet ontleend aan de IW 1845, doch in 1990 nieuw inge-
voerd.184

2.4.4.14.2 De uitbreiding van de verrekeningsbevoegdheid van de ontvanger
Met het verrekeningsverbod hangt samen de invoering van een eigen invorderingsrechte-
lijk verrekeningsregime. In plaats van het civielrechtelijke verrekeningsregime is een 
eigen invorderingsrechtelijk verrekeningsregime geïntroduceerd in art. 24, lid 2, IW 
1990. Op grond hiervan is de ontvanger bevoegd om aan hem uit te betalen en van hem 
te innen rijksbelastingen en andere belastingen en heffingen waarvan de invordering aan 
de ontvanger is opgedragen te verrekenen. De burger is daartoe niet bevoegd, doch de ont-
vanger is op verzoek van de burger verplicht te verrekenen.
De strekking van het invorderingsrechtelijk verrekeningsregime is de efficiëntie van de 
invordering te vergroten, omdat de ontvanger in meer gevallen kan verrekenen dan hij 
op grond van het civiele recht kan verrekenen.185

178 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 68.
179 M.H.M van Oers, Fiscaal commentaar. Invordering 2001, Deventer, art. 23, aant. 2.
180 H.A. Brasz, ‘Enkele aspecten met betrekking tot verrekening in het fiscale recht in het bijzonder 

in het invorderingsrecht’, in B. Wessels (red.), Verrekening, Deventer 1996, p. 117 e.v.
181 Zeer recent is echter een voorstel ingediend met als doel de ontvanger de mogelijkheid te geven 

ook andere bedragen dan ‘rijksbelastingen en andere belastingen en heffingen’ te verrekenen 
(Kamerstukken II 2006/07, 30 943, nr. 2).

182 HR 14 juli 2006, na conclusie Strikwerda, NJ 2006, 638, met noot Zwemmer.
183 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 12 en 68.
184 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 68.
185 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 12 en 68.
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Het spreekt voor zich dat het invorderingsrechtelijk verrekeningsregime een afwijking is 
van het civiele recht. Als gezegd, bezit de burger in het civiele recht wel een recht tot ver-
rekening (zie onderdeel 2.4.4.14.1 hiervoor). Bovendien geldt daar de zogenoemde vermo-
gensidentiteitseis (zie onderdeel 2.8.17.2).
Het invorderingsrechtelijk verrekeningsregime is niet ontleend aan de IW 1845, doch in 
1990 nieuw ingevoerd.186 Op 26 januari 2007 is een voorstel ingediend met als doel de ont-
vanger de mogelijkheid te geven ook andere bedragen dan ‘rijksbelastingen en andere 
belastingen en heffingen’ te laten verrekenen, zoals proceskostenveroordelingen.187 Daar-
mee wordt getracht een einde te maken aan de leer van HR 29 oktober 2004, NJ 2005, 90, 
met noot Zwemmer, TFB 2004/8, p. 24-25.

2.4.4.15 Het cessieverbod
Op grond van art. 24, lid 5, IW 1990, is verrekening niet mogelijk met betrekking tot een 
door de belastingschuldige gecedeerde vordering op de ontvanger, tenzij de ontvanger 
heeft ingestemd met de cessie. Dit wordt het cessieverbod genoemd.
De strekking van het cessieverbod is de efficiëntie van de invordering te vergroten188, 
mede naar aanleiding van massale cessie tot zekerheid van zogenoemde WIR189-aanspra-
ken op de fiscus door hun financiers. De fiscus bleek vaak door die cessie ten achter te 
staan bij de banken. De WIR is echter al heel lang afgeschaft.
Het cessieverbod vormt een afwijking van het civiele recht. In privaatrechtelijke verhou-
dingen geldt dat indien een vordering onder bijzondere titel is overgegaan, de schulde-
naar ondanks de overgang ook bevoegd is een tegenvordering op de oorspronkelijke 
schuldeiser in verrekening te brengen, mits deze tegenvordering uit dezelfde rechtsver-
houding als de overgegane vordering voortvloeit of reeds vóór de overgang aan hem is 
opgekomen en opeisbaar is geworden. De bepaling is een uitzondering op de hoofdregel 
die wederkerig schuldenaarschap eist. Zij leidt ertoe dat een bevoegdheid tot verrekening 
niet verloren gaat. Op grond van art. 24, lid 5, IW 1990 kan de cessie niet aan de ontvanger 
worden tegengeworpen.
Het cessieverbod is niet ontleend aan de IW 1845, doch in 1990 nieuw ingevoerd.190

2.4.4.16 De fiscale verjaring
Op grond van art. 27, lid 1, IW 1990 verjaren het recht tot dwanginvordering en verreke-
ning met betrekking tot een belastingaanslag na vijf jaren. Voorts geeft art. 27, lid 2, IW 
1990 een eigen regeling voor stuiting en verlenging van de fiscale verjaring. Stuiting bete-
kent dat de lopende verjaring wordt beëindigd of afgebroken, waardoor een nieuwe, volle 
termijn begint te lopen. Verlenging betekent dat de lopende verjaring met een bepaalde 
tijd wordt verlengd.191

De strekking van de fiscale verjaringsregeling is een bijzondere verjaringsregeling te tref-
fen, omdat het specifieke karakter van een belastingvordering dat zou rechtvaardigen.192

De fiscale verjaringsregeling wijkt enigszins af van het civiele recht. Aangezien in het pri-
vaatrecht de rechtsvordering verjaart en in het fiscale recht het recht tot dwanginvorde-
ring, is weliswaar sprake van een terminologisch verschil maar is de uitwerking hetzelfde: 
de zwakke werking van de verjaring (slechts de vordering gaat teniet en de schuld blijft 
bestaan).193 Ook stemmen de verjaringstermijnen van vijf jaar overeen. Een afwijking is 
dat in het invorderingsrecht behalve de ‘rechtvordering’ ook het recht tot verrekening 
verjaart. In het gewone recht kan na voltooiing van de verjaring wel een beroep op verre-

186 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 68.
187 Kamerstukken II 2006/07, 30 943, nr. 2.
188 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 11.
189 Wet investeringsrekening.
190 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 68.
191 H. Vermeulen, ‘De bevrijdende verjaring in het invorderingsrecht en de vierde tranche Awb’, NTB 

2005, 20, p. 146-151.
192 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 78.
193 Art. 3:306 e.v. BW.
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kening worden gedaan.194 Bijzonder is voorts dat de stuiting en de verlenging van de fis-
cale verjaring afwijken van het privaatrecht. De ontvanger kan slechts op één wijze stui-
ten: via een betekende akte van vervolging, te weten beslag of dwangbevel.195 Het privaat-
recht kent daarentegen verschillende wijzen van stuiting, onder meer door erkenning. De 
verlenging heeft in fiscaalrechtelijke verhoudingen voorts een geheel ander karakter dan 
in het privaatrecht. In wezen heeft de verlenging het karakter van ‘schorsing’ of ‘opschui-
ving’ van de verjaringstermijn. Onder de Invorderingswet 1845, die tot 1990 heeft gegol-
den, werd deze verlenging dan ook – mijns inziens terecht – schorsing genoemd.
De fiscale verjaringsregeling is ontleend aan art. 11 IW 1845. Destijds kende de verjaring 
een harde werking en bedroeg de termijn drie in plaats van vijf jaren.196

2.4.4.17 Invorderingsrente en bestuurlijke boeten voor betalingsverzuimen
Bijzonder is dat in het fiscale recht bij het vervallen van de betalingstermijn niet alleen 
invorderingsrente maar ook bestuurlijke boeten wegens overschrijding van een betalings-
termijn kunnen worden berekend.

2.4.4.17.1 Invorderingsrente
De invorderingsrenteregeling (Hoofdstuk V IW 1990) moet in samenhang worden gezien 
met de heffingsrenteregeling (Hoofdstuk VA AWR). Deze gecombineerde algemene en 
wederkerige regeling van de vergoeding van heffings- en invorderingsrente is in 1987 
ingevoerd.197 Zodra de betalingstermijn vervalt, is van rechtswege invorderingsrente ver-
schuldigd. Het verzuim treedt daarmee dus in zonder aanmaning of andere ingebrekestel-
ling. De berekening van invorderingsrente is onafhankelijk van het feit of uitstel van beta-
ling is verleend.198 Hoewel de invorderingsrente rechtstreeks uit de wet voortvloeit, dient 
zij bij beschikking te worden vastgesteld.199 De invorderingsrente is enkelvoudig.200 Dient 
de ontvanger aan de belastingschuldige te betalen, dan vergoedt hij invorderingsrente.201 
De invorderingsrenteregeling is derhalve wederkerig. Ook is zij exclusief: zij sluit aanvul-
lende acties tot schadevergoeding op civielrechtelijke grondslag wegens vertraging in de 
betaling c.q. restitutie van een belastingbedrag uit.202

De MvT bij de IW 1990 vermeldt niet waarom de invorderingsrente wordt ingevoerd c.q. 
gehandhaafd.203

De invorderingsrente wijkt af van het civiele recht, omdat het invorderingsrecht een van 
de wettelijke renteregeling afwijkende regeling kent.204 Wel kent men in privaatrechte-
lijke verhoudingen ook de regel (van art. 6:83, sub a, BW) dat het verzuim zonder ingebre-
kestelling intreedt, wanneer een termijn zonder voldoening verstrijkt. Gesteld zou 
daarom kunnen worden dat de betalingstermijn van een belastingaanslag als een fatale 
termijn wordt beschouwd. Dat impliceert dat het verzuim intreedt, indien de zoge-
noemde fatale termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen. Ook kan gewe-
zen worden op de regel (van art. 6:83, sub b, BW) dat het verzuim zonder ingebrekestel-
ling intreedt – kort gezegd – bij verbintenissen uit de wet, zoals zaakwaarneming en 
onrechtmatige daad. Ook de belastingschuld vloeit uit de wet voort en is daarom met een 

194 Art. 6:131, lid 1, BW.
195 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 79.
196 Th.S. Groeneveld, ‘Face-lift voor honderdvijfenveertig-jarige: de Invorderingswet 1990 (I)’, TVVS 

1990, nr. 90/9, p. 221, rk.
197 Wet van 26 maart 1987, Stb. 120.
198 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 81.
199 Art. 30 IW 1990.
200 Art. 28, lid 5, eerste zin, IW 1990.
201 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 81.
202 HR 2 september 2005, met conclusie A-G Wattel, NJ 2005, 573, met noot Zwemmer, BNB 2006/77, 

met noot IJzerman. Feteris verdedigde deze opvatting reeds in 1999, M.W.C. Feteris, Formeel belas-
tingrecht, Deventer 1999, p. 174.

203 Daartoe dient men te rade te gaan bij de parlementaire geschiedenis bij de invoering van de 
gecombineerde heffings- en invorderingsrenteregeling (zie onderdeel 2.8.17.1).

204 Zie in dit verband W.A.K. Rank, Geld, geldschuld en betaling (diss.), Deventer 1996, p. 318 e.v.
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systeem als de invorderingswet vergelijkbaar. Een verschil is dat de Algemene termijnen-
wet, waarover onderdeel 2.4.4.18 hierna, niet geldt in het invorderingsrecht. Voorts is de 
wettelijke rente sinds 1992 meervoudig.205 Tot slot zijn de rentepercentages van de wet-
telijke rente en de invorderingsrente verschillend.206

De invorderingsrente is ontleend aan de per 1987 ingevoerde art. 18, 18a, 18b en 18c IW 
1845. Destijds was zij ingevolge art. 18a IW 1845 gewoon gelijk aan de wettelijke rente, 
die onder OBW eveneens enkelvoudig werd berekend.207 Voordien bevatte de IW 1845 
geen bepalingen omtrent de berekening en vergoeding van rente.208

2.4.4.17.2 Bestuurlijke boeten voor betalingsverzuimen
De overschrijding van de betaaltermijn van een belasting die op aangifte moet worden vol-
daan of afgedragen heeft behalve invorderingsrente ook een bestuurlijke boete tot gevolg. 
Deze boete wordt aangemerkt als een strafvervolging in de zin van art. 6, lid 1, EVRM.209 
De bestuurlijke boeten wegens overschrijding van een betalingstermijn staan niet in de 
IW 1990 maar in de AWR. Verstrijkt een betalingstermijn van een aangiftebelasting, dan 
kan de inspecteur de belastingplichtige ingevolge art. 67c en 67f AWR een bestuurlijke 
boete opleggen. De bepalingen gelden niet voor aanslagbelastingen. Ten eerste kan een 
boete worden opgelegd in geval van een betalingsverzuim.210 Betaalt de belastingplichtige 
of de inhoudingsplichtige de aangiftebelasting te laat, dan wordt hij een verzuimboete 
verschuldigd van maximaal € 4.637. Voorts kan een boete worden opgelegd in geval van 
een betalingsvergrijp tot een bedrag gelijk aan het niet betaalde bedrag.211 Van een ver-
grijp is kort gezegd sprake als de belastingschuldige opzettelijk niet betaalt dan wel 
sprake is van grove schuld. Is dus sprake van een betalingsvergrijp, dan kan de bestuur-
lijke boete hoog oplopen. Bedraagt het bedrag van de nageheven belasting bijvoorbeeld 
€ 1 miljoen, dan kan de boete eveneens € 1 miljoen bedragen.
De strekking van de bestuurlijke boete wegens betalingsverzuim is de inhoudingsplich-
tige tot tijdige en juiste betaling van de door hem ingehouden en af te dragen inhoudings-
belastingen aan te moedigen.212 Zij vormen aldus een prikkel, om de schuldenaar tot cor-
recte nakoming aan te sporen.
De bestuurlijke boeten wegens overschrijding van een betalingstermijn vormen een afwij-
king van het civiele recht. De wettelijke rente is in beginsel de schadevergoeding voor het 
te laat voldoen van een geldsom. Wel kent het BW daarnaast het boetebeding als bedoeld 
in par. 6.1.9.3 BW, en wel als schadevergoedingsbeding en als strafbeding. Een verschil is 
dat de schuldeiser een keuze moet maken tussen het vorderen van nakoming van de oor-
spronkelijke verbintenis en de boete.213 Voorts vermindert de boete, die een schuldenaar 
verschuldigd wordt, zijn wettelijke schadevergoedingsplicht. Immers, in art. 6:92, lid 2, 
BW is bepaald dat hetgeen ingevolge een boetebeding is verschuldigd, in de plaats treedt 
van de schadevergoeding op grond van de wet. Zou deze regel in fiscalibus gelden, dan zou 
de boete in mindering van de invorderingsrente moeten strekken. Dit is echter niet het 
geval.

205 Art. 6:119, lid 2, BW.
206 De invorderingsrente bedraagt per 1 januari 2007 4,7% (Besluit van 20 november 2006, 

nr. DB2006/605M, Stcrt. nr. 233, V-N 2006/63.5) en de wettelijke rente 6% (Besluit van 11 december 
2006 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 januari 1971, Stb. 27 (vaststelling wettelijke 
rente), Stb. 2006, 700).

207 Art. 1287 OBW.
208 Behoudens de door de belastingschuldige te betalen rente bij uitstel van betaling, die bij Wet van 

17 maart 1923, Stb. 1923, 91 is ingevoerd.
209 Kamerstukken II 1988/89, 21 058, nr. 3, p. 7.
210 Art. 67c, lid 1, AWR.
211 Art. 67f, lid 1, AWR.
212 Kamerstukken II 1988/89, 21 058, nr. 3, p. 7, 17, 27 en 28, waarover P.J. Wattel, Fiscaal commentaar. 

Algemeen belastingrecht 1999, Deventer, art. 67c, aant. 1 en art. 67f, aant. 1.
213 Art. 6:92, lid 1, BW.
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De bestuurlijke boeten wegens overschrijding van een betalingstermijn zijn niet ontleend 
aan de IW 1845. In de huidige vorm zijn zij in 1998 de AWR ingevoerd.214 De boete bij een 
betalingsvergrijp was ingevolge art. 22 AWR maximaal 10% bij niet tijdig betalen; 100% bij 
niet betalen, zie art. 21 AWR (oud).215

2.4.4.18 Buiten toepassing verklaring Algemene termijnenwet
In art. 9, lid 10, IW 1990 is de Algemene termijnenwet216 buiten toepassing verklaard voor 
de berekening van de betalingstermijnen. Dit heeft tot gevolg dat indien een betalingster-
mijn op een zondag of algemeen erkende feestdag vervalt, de belastingschuld uiterlijk op 
de laatste werkdag voor die zondag of algemeen erkende feestdag moet worden voldaan.
De strekking van de buiten toepassing verklaring van de Algemene termijnenwet is vol-
gens de parlementaire geschiedenis gelegen in het feit dat de betaling door middel van 
een primacheque in het juiste tijdvak plaatsvindt en wordt verantwoord.217

De buiten toepassing verklaring van de Algemene termijnenwet wijkt af van het civiele 
recht, waar termijnen die eindigen op een zaterdag, zondag of een feestdag plegen te wor-
den verlengd tot de volgende werkdag.
De buiten toepassing verklaring van de Algemene termijnenwet is niet ontleend aan de 
IW 1845. Bij de invoering van de IW 1990 in 1990 werd de Algemene termijnenwet uit-
drukkelijk toepasselijk geacht.218 Per 1 januari 1993 is de toepasselijkheid van de Alge-
mene termijnenwet in het invorderingsrecht echter uitgesloten.219

2.4.4.19 Buiten toepassing verklaring Algemene wet bestuursrecht: overeenstemming met het civiele 
recht

De ontvanger is een bestuursorgaan. Dat betekent dat hij zich dient te houden aan de in 
het algemeen bestuursrecht ontwikkelde normen omtrent de uitoefening van bevoegdhe-
den.220 De Algemene wet bestuursrecht221 is dus van toepassing, tenzij een bijzondere 
wettelijke bepaling haar toepasselijkheid beperkt. In art. 1, lid 2, IW 1990 zijn bepaalde 
– volgens Koopman222 belangrijke – onderdelen van de Awb buiten toepassing verklaard. 
Als gevolg daarvan behoeft de ontvanger verschillende algemeen bestuursrechtelijke nor-
men niet in acht te nemen. Echter, in de Leidraad Invordering 1990 is vervolgens bepaald 
dat de ontvanger zoveel mogelijk Awb-conform moet handelen.223 Terecht stelt Koopman 
dan ook dat via de pseudowettelijke achterdeur van de Awb het fiscale invorderingsrecht 
weer wordt binnengehaald.224 De vraag rijst daardoor wat de (mede)wetgever bewogen 
heeft tot dit vrijwel identieke resultaat. Wellicht prefereerde hij de eenzijdige door het 
bestuur zelf te wijzigen beleidsregels boven de inflexibiliteit van de formele wet.
De strekking van de buiten toepassing verklaring van de Algemene wet bestuursrecht is 
volgens de wetsgeschiedenis echter gelegen in het sterk civielrechtelijke karakter van de 
(dwang)invordering, die immers geschiedt volgens de regels van Rv.225

De buiten toepassing verklaring van de Algemene wet bestuursrecht wijkt per definitie af 
van het algemene bestuursrecht, maar – volgens de hiervoor genoemde parlementaire 

214 Wet van 18 december 1997, Stb. 1997, 237.
215 P.J. Wattel, Fiscaal commentaar. Algemeen belastingrecht 1999, Deventer, Hoofdstuk VIIIA, Algemene 

aantekeningen.
216 Wet van 25 juli 1964, Stb. 301.
217 Kamerstukken II 1992/92, 22 873, nr. 3, p. 24 en 25.
218 Ik ontleen het volgende citaat aan Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 37: ‘Indien de ter-

mijn vervalt op een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, dan wordt de termijn 
verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag, aldus bepaalt de Algemene termijnenwet.’

219 Wet van 24 december 1992, Stb. 686.
220 R.J. Koopman, ‘Het belastingrecht en de vierde tranche Awb’, NJB 2000, p. 1192.
221 Wet van 4 juni 1992, Stb. 1992, 315.
222 R.J. Koopman, ‘Het belastingrecht en de Vierde tranche Awb’, NJB 2000, p. 1192.
223 § 1, Inleidende opmerkingen, lid 6, Leidraad Invordering 1990.
224 R.J. Koopman, ‘Het belastingrecht en de Vierde tranche Awb’, NJB 2000, p. 1192.
225 Kamerstukken II 1990/91, 22 061, nr. 3, p. 89, waarover P.J. Wattel, Fiscaal commentaar. Invordering 

2001, Deventer, art. 1, aant. 4.
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geschiedenis – juist om het invorderingsrecht in overeenstemming met het civiele recht te 
brengen.
De buiten toepassing verklaring van de Algemene wet bestuursrecht is met haar inwer-
kingtreding in 1994 ingevoerd.226

2.4.4.20 Vervolgingskosten
Met de Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969227 is de in het gemene recht geldende 
regeling van vervolgingskosten terzijde gesteld en een eigen, bijzondere regeling gegeven. 
Op grond daarvan brengt de ontvanger respectievelijk belastingdeurwaarder bij beschik-
king kosten voor de vervolging in rekening. De wet geeft een regeling voor de kosten van 
verzending van een aanmaning, de betekening van een dwangbevel, de kosten van beslag-
legging e.d. Dat voor de aanmaning kosten in rekening worden gebracht, is overigens in 
zoverre bijzonder dat zij geen onderdeel van de dwanginvordering vormt, doch slechts de 
ouverture.228 De staatssecretaris heeft in het recente verleden voorgesteld om een koste-
loze herinnering aan de aanmaning te laten voorafgaan, doch dat is er nog niet van geko-
men.229 De kosten van de aanmaning en de betekening van een dwangbevel zijn afhanke-
lijk van de hoogte van de gevorderde som. Bij kleine bedragen sluiten de vervolgingskos-
ten in het algemeen aan bij de daadwerkelijke kosten. Worden grote(re) bedragen 
gevorderd dan geldt dat niet. Zo kunnen de vervolgingskosten voor de betekening – al dan 
niet door middel van terpostbezorging – van een dwangbevel tot € 10.151 kunnen oplo-
pen. Met de werkelijke kosten heeft een dergelijk bedrag natuurlijk niets van doen. De 
kosten voor het door een gerechtsdeurwaarder betekenen van een titel bedragen inge-
volge art. 2, onderdeel b, van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaar-
ders echter € 68,20 (2007). Dit houdt in dat bij een gevorderde som vanaf € 600 hogere kos-
ten in rekening worden gebracht dan die welke gewone deurwaarders in rekening bren-
gen. Het starttarief bedraagt € 34, welk bedrag vervolgens per € 45 wordt verhoogd met 
€ 3.230 Zodoende bedragen de kosten voor de betekening van een dwangbevel voor een 
belastingvordering van € 600 (€ 34 + (12 x € 3) =) € 70.
De strekking van de Kostenwet is volgens de wetgever de totale invorderingskosten te dek-
ken door de opbrengst van de kosten die in rekening worden gebracht ter zake van de 
diverse vervolgingsmaatregelen.231 Aangezien een bedrag ad € 10.151 voor een bureaube-
tekening niets met de werkelijke kosten te maken heeft, gaat het kennelijk mede om een 
boete-achtige althans financiële betalingsprikkel.
De Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969 wijkt af van het civiele recht. In het 
civiele recht plegen schuldeisers hun schuldenaren kosteloos te herinneren aan hun beta-
lingsverzuim. Voorts zijn de kosten, die gerechtsdeurwaarders berekenen ter zake van de 
betekening van een exploot, zijn gebaseerd op art. 434a Rv. en geregeld bij Besluit van 
4 juli 2001, Stb. 2001, 325.232 De kosten voor het door een gerechtsdeurwaarder betekenen 
van een dergelijk exploot bedragen € 68,20 (2007).
De Kostenwet is de opvolger van de Wet van 1 juni 1850 betrekkelijk de kosten van ver-
volging inzake directe belastingen.233 Die bevatte een regeling voor kosten van de vervol-
ging van directe belastingen.234 De kosten van de aanmaning waren echter in (art. 13, 

226 Kamerstukken II 1990/91, 22 061, nr. 3, p. 89.
227 Wet van 12 februari 1969, Stb. 1969, 83.
228 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 43.
229 Kamerstukken II 2003/04, 29 035, nr. 6, p. 17: ‘Als nieuwe processtap zal in een aantal gevallen bij 

het niet betaald blijven van een aanslag voorafgaande aan de aanmaning eerst een kostenloze 
betalingsherinnering verstuurd worden. In deze betalingsherinnering wordt opgeroepen hetzij 
direct alsnog te betalen, hetzij contact op te nemen met de Belastingdienst om mogelijke proble-
men op te lossen.’

230 Art. 3, lid 1, Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969.
231 Kamerstukken II 1966/67, 8910, nr. 3, p. 3.
232 Dit is het zgn. Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, laatstelijk gewijzigd bij 

Besluit van 13 december 2004, Stcrt. 2004, 251.
233 Wet van 1 juni 1850, Stb. 1850, 26, gewijzigd bij Wet van 24 december 1921, Stb. 1410.
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lid 2, van) de Invorderingswet 1845 zelf geregeld. Met ingang van 1 april 1969 zijn alle kos-
ten echter in een aparte kostenwet geregeld.

2.4.4.21 De fiscale toerekeningsbepaling
Art. 7, lid 1, IW 1990 bevat een toerekeningsbepaling voor betalingen door of namens 
belastingschuldigen. Op grond daarvan worden betalingen achtereenvolgens toegerekend 
aan de kosten, de betalingskorting, de rente en de belastingaanslag. Binnen een aanslag 
wordt vervolgens toegerekend naar evenredigheid aan de op het aanslagbiljet vermelde 
in te vorderen bedragen.235 De bepaling regelt enkel iets over de vraag hoe toegerekend 
moet worden als een deel van de schuld (hoofdsom, rente en kosten) wordt betaald. In de 
Invorderingswet 1990 is niet (meer) bepaald, hoe een ongerichte betaling moet worden 
afgeboekt indien er meer schulden zijn, waarvoor art. 6:43 BW een regeling geeft (zie 
onderdelen 2.8.21 en 3.2.2.3).
De strekking van deze toerekeningsbepaling is dat de schulden die het verst verwijderd 
staan van de oorspronkelijke hoofdschuld het eerst worden afgeboekt bij betaling op een 
belastingaanslag, waardoor de oorspronkelijke belastingschuld tot en met de laatste beta-
ling de zichtbare schuld is die wordt ingevorderd en duidelijk blijft welke grondslag de 
– eerst te betalen – bijkomende schulden hebben c.q. hadden.236 Naar mijn mening is dit 
niet een doelmatigheidsargument noch een versterkingsargument.
De toerekeningsbepaling vormt nauwelijks een afwijking van het civiele recht. In het 
civiele recht geldt ingevolge art. 6:44, lid 1, BW dat de betaling van een op een bepaalde 
verbintenis toe te rekenen geldsom in de eerste plaats in mindering strekt van de kosten, 
vervolgens in mindering strekt van de verschenen (opeisbare) rente en ten slotte in min-
dering strekt van de hoofdsom en de lopende (nog niet-opeisbare) rente. Een eigen rege-
ling is noodzakelijk, omdat het civiele recht het begrip belastingaanslag niet kent.
De toerekeningsbepaling is ontleend aan art. 4 IW 1845.237 Die toerekeningsbepaling was 
echter ruimer, omdat zij ook regelde hoe een ongerichte betaling moest worden afge-
boekt indien er meer schulden waren.238

2.5 RECHTVAARDIGING VAN HET OPEN (CUMULATIEVE) SYSTEEM

2.5.0 Inleiding; beoordelingscriteria

In dit onderdeel geef ik de door de wetgever aangevoerde rechtvaardigingen voor de 
invoering van het open systeem weer. Vervolgens onderwerp ik die rechtvaardigingen aan 
een beoordeling. De rechtvaardiging voor het open systeem zijn neergelegd in het alge-
mene gedeelte van de MvT.239 In het artikelsgewijze commentaar wordt vervolgens verwe-
zen naar hetgeen in het algemene gedeelte is opgemerkt.240

Die beoordeling vindt plaats uit drie gezichtspunten. Het eerste belang is dat van de bur-
ger en de ondernemer. Zij zijn gebaat bij een effectieve rechtsbescherming, moeten vlot 
zaken kunnen doen en moeten gemakkelijk kredieten kunnen verkrijgen. Het tweede 
belang is dat van de schatkist als schuldeiser. De staat dient op een doelmatige wijze (met 
zo laag mogelijke perceptiekosten) een zo hoog mogelijke realisatie van de rechtmatig 
vastgestelde belastingschulden te bereiken, doch dient daarbij de redelijke belangen van 

234 Haar bereik echter was ruimer door het van overeenkomstige toepassing verklaren van of verwij-
zen naar de wet. Zo gold zij ook voor invoerrechten, accijnzen, omzetbelasting, rechten van suc-
cessie, van overgang en van schenking en de motorrijtuigenbelasting, Kamerstukken II 1966/67, 
8910, nr. 3, p. 4.

235 Art. 7, lid 2, IW 1990.
236 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 32.
237 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 32.
238 In art. 4, aanhef en sub 3, IW 1845 was het volgende bepaald: ‘De toerekening en afschrijving der 

betalingen geschiedt (...) op de oudste der openstaande aanslagen of vervallen termijnen.’
239 Met name in Hoofdstuk III van de MvT (Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 7-14).
240 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 31.
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andere schuldeisers te respecteren om het handelsverkeer niet te verlammen. Het derde 
belang is het ‘algemene belang’. Dit belang overlapt – natuurlijk – deels met de belangen 
van de burger en de staat. Het ‘algemene belang’ moet vooral het juiste midden houden 
tussen die belangen enerzijds en de doelmatigheid en rechtmatigheid anderzijds: het 
invorderingsproces moet de maatschappij zo min mogelijk hinderen.
Ik begin echter met het maken van algemene opmerkingen over de keuze van de regering 
en het parlement om de destijds bestaande IW 1845 niet aan een bezinning ten principale 
te onderwerpen.

2.5.1 Geen bezinning ten principale

Het voorstel voor de Invorderingswet 1990 behelsde een algemene herziening van het 
invorderingsrecht.241 Volgens de Raad van State zou bij een dergelijk wetsvoorstel, dat 
niet alleen een algehele herziening behelst maar ook de bestaande bijzondere bevoegdhe-
den handhaaft en uitbreidt met alle ook aan andere schuldeisers toekomende invorde-
ringsmiddelen, ‘een grondige bezinning op de betekenis van het omvangrijke instrumen-
tarium, dat de ontvanger aldus ter beschikking krijgt, moeten plaatsvinden en zal de 
weergave daarvan niet in de memorie van toelichting mogen ontbreken’.242

In de MvT is dat echter bewust achterwege gelaten.243 In plaats daarvan is geopteerd voor 
‘uitstel van die bezinning’. Daarmee is er bewust voor gekozen om de discussie naar de 
toekomst te verschuiven. De MvT noemt als reden dat een herwaardering van het voor-
recht en het bodemrecht niet los kan worden gezien van een herwaardering van de ove-
rige voorrechten.244 Volgens de MvT moet de herijking van het voorrecht en het bodem-
recht plaatsvinden bij de herwaardering van de niet-privaatrechtelijke voorrechten. Die 
herwaardering heeft volgens de MvT echter nog niet plaatsgehad. Bij de parlementaire 
behandeling van Boek 3 van het (destijds) nieuwe BW heeft slechts een herwaardering van 
de privaatrechtelijke voorrechten plaatsgevonden. Om die reden zijn de bepalingen van 
het voorrecht en het bodemrecht gekoppeld aan een zogenoemde horizonbepaling.245 
Een horizonbepaling houdt in dat het voorrecht en het bodemrecht vervallen op het 
moment van inwerkingtreding van Boek 3 van het (destijds) nieuwe BW, tenzij eerder een 
wetsvoorstel is ingediend waarbij hetzij de materie wordt geregeld, hetzij de geldigheids-
duur wordt verlengd.246 In de nota naar aanleiding van het eindverslag is gesteld dat een 
horizonbepaling formeel afschaffing betekent ‘zij het onder een voorwaarde’.247 Het wets-
voorstel Bevoorrechte vorderingen248, dat binnen vijf jaar na invoering van de IW 1990 
moest worden ingediend om de werking van de horizonbepaling te ecarteren (art. 70 IW 
1990), is weliswaar op tijd ingediend (in 1992249, maar ligt sinds het uitbrengen van het 
Eindverslag in 1994 (dus al dertien jaren) doodstil. De indruk rijst aldus dat in elk geval de 
regering geen enkele behoefte heeft aan bezinning en afweging.250

Het ontbreken van deze bezinning heeft tot grote kritiek geleid. Het wetsvoorstel berustte 
volgens de Raad van State niet op een deugdelijke afweging van de betrokken belangen.251 

241 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 2, 3 en 9.
242 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, B, p. 3, lk.
243 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 9.
244 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 9.
245 Daarover S.C.J.J. Kortmann, ‘Fiscaal privilege, bodemrecht en bodemvoorrecht: recht of onrecht?’, 

in: S.C.J.J. Kortmann (red.), Faillissement en fiscus, Deventer 2001 (Insolad Jaarboek 2000), p. 78-80.
246 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 9.
247 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 9, p. 9.
248 Voorstel van wet houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige 

andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzon-
der verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereen-
voudigde afwikkeling van faillissement, Kamerstukken II 1992/93, 22 942, nr. 2.

249 Voorstel van wet, Kamerstukken II 1992/93, 22 942, nr. 2.
250 In die zin al A.P.J.M. van der Linden, ‘Fiscaal privilege en bodemrecht: hoe lang (nog)’, WFR 

1990/5899, p. 104.
251 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, B, p. 4, lk.
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Hofstra klaagde over de afwezigheid van diepergaande principiële beschouwingen en 
onderschrijft het – harde – oordeel van de Raad van State.252 Geppaart was dezelfde 
mening toegedaan en zag met belangstelling uit naar een nadere argumentatie door de 
bewindslieden.253 Nadat het voorstel tot wet was verheven typeerde Geppaart de Invorde-
ringswet 1990 zelfs als ‘een onvoltooid product van wetgeving’ en als een wet die ‘berust 
op een methodologisch onvoltooide grondgedachte’.254 Schouten was van mening dat alle 
extra bevoegdheden een integrale behandeling behoefden.255

Voorts is in de MvT bewust terughoudendheid betracht bij het geven van vergelijkingen 
tussen de regels van het voorstel voor een nieuwe invorderingswet en de IW 1845.256 De 
Raad van State betreurt dat.257

In de Tweede Kamer is aangedrongen op een rechtvaardiging. Die is evenwel uitgebleven. 
Dit heeft tot gevolg dat men in de MvT, maar ook in latere stukken van regeringszijde, 
zoals de MvA II258 en de MvA I259, vergeefs zoekt naar de grondslagen van het invorderings-
recht, zoals neergelegd in de IW 1990.
Het ontbreken van deze rechtvaardiging is temeer pregnant, nu die rechtvaardiging even-
min te vinden is in de MvT op het voorstel dat tot de IW 1845 heeft geleid. Die MvT beslaat 
slechts anderhalve kolom tekst.260

Dit heeft tot gevolg dat men voor de rechtvaardiging te rade moet gaan bij andere bron-
nen, zoals het rapport van de staatscommissie Houwing261, waarvan Hofstra deel uit-
maakte, en het pre-advies van Stein, Geppaart en Levelt-Overmars.262

2.5.2 Rechtvaardiging open (cumulatief) systeem

De MvT noemt één argument voor de invoering van het open systeem: het voorkomen dat 
de fiscus bij een gewone schuldeiser ten achter komt te staan. Dat zou volgens de MvT in 
strijd zijn met van één van de doelen van de Invorderingswet, te weten het versterken van 
de rechtspositie van de ontvanger.263 Dat doel zou thans niet worden bereikt, omdat de 
IW 1845 volgens de MvT was verworden tot een regeling die aan de fiscus rechten ont-
houdt die wel aan iedere andere crediteur toekomen.264 Volgens de MvT is het uitgangs-
punt van de Invorderingswet 1990 dan ook dat de ontvanger, evenals iedere andere 
schuldeiser, moet kunnen beschikken over de bevoegdheden en de middelen die het bur-
gerlijk recht biedt om een schuldenaar te dwingen zijn verplichtingen na te komen.265

Deze keuze houdt volgens de MvT verband met onder de Invorderingswet 1845 gevormde 
jurisprudentie van de Hoge Raad dat de ontvanger tot invordering van de belasting slechts 
over die bevoegdheden beschikt, die uitdrukkelijk in de Invorderingswet 1845 zijn 
genoemd.266 Er zou volgens de MvT echter niet alleen onzekerheid bestaan over de vraag 
of de ontvanger het faillissement van zijn belastingschuldige kan aanvragen of conserva-
toir beslag kan leggen267, maar ook of hij de actio pauliana kan toepassen, cessies tot 

252 H.J. Hofstra, ‘Het wetsontwerp invorderingswet 1989’, WFR 1988/5842, p. 1314 en 1320.
253 Ch.P.A. Geppaart, ‘Invorderingsrecht in beweging’, WFR 1988/5842, p. 1312.
254 Ch.P.A. Geppaart, ‘Een onvoltooide Invorderingswet’, NJB 1990, 31, p. 1231 en 1232.
255 J.D. Schouten, a.w., p. 262.
256 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 4.
257 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, B, p. 2, lk.
258 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6.
259 Kamerstukken I 1989/90, 20 588, nr. 88b.
260 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 3, p. 878 rk en p. 879 lk.
261 Ph.A.N. Houwing, Rapport van de commissie bevoorrechting van vorderingen, Den Haag 1974.
262 P.A. Stein, Ch.P.A. Geppaart, en W.M. Levelt-Overmars, preadvies, ‘Is het wenselijk de huidige 

positie van bedrijfsverenigingen en werknemers, financiers en leveranciers en de fiscus bij sursé-
ance van betaling en faillissement van een onderneming te wijzigen?’, in Handelingen der Neder-
landse Juristen-Vereniging; 1986. jrg. 116, dl. I, eerste druk.

263 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 7.
264 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 7.
265 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 4.
266 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 4.
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zekerheid mag bedingen en ontvangen of andere zekerheden mag accepteren zoals hypo-
theken en bankgaranties.268

Uit de literatuur en jurisprudentie kan worden opgemaakt dat de MvT de werkelijk 
bestaande rechtspositie van de ontvanger niet correct weergeeft.
Broekveldt (voormalig Rijksadvocaat en dus bij uitstek ingevoerd in de praktijk) wijst er 
ten eerste op dat de ontvangers in de praktijk ondanks HR 21 december 1931, NJ 1932, 
126, zijn doorgegaan met de reeds voor 1931 bestaande praktijk om het faillissement van 
de belastingschuldige aan te vragen.269 Dit stuitte volgens hem in de rechtspleging niet op 
tegenstand. Hiermee bedoelt hij – naar ik meen – dat de rechtbanken de ontvangers ont-
vankelijk achtten in hun aanvragen tot faillietverklaring van hun belastingschuldigen.
Ten tweede wijst Broekveldt erop dat de ontvangers in de invorderingspraktijk zonder 
problemen gebruikmaakten van conservatoir beslag. Volgens hem is er zelden of nooit 
een ‘President geweest die op grond van het “gesloten systeem” geweigerd heeft verlof te 
verlenen’.270

Ten derde was het volgens Erasmus voor de ontvanger mogelijk om de belasting bij wijze 
van gewone dagvaarding te innen.271

Erasmus, Broekveldt en Van den Heuvel wijzen er ten vierde op, dat de ontvanger – al dan 
niet tezamen met de Staat – zich in de invorderingspraktijk ‘met enige regelmaat’ beriep 
op de actio pauliana (van destijds art. 1377 BW).272 Broekveldt beroept zich daarbij onder 
meer op HR 2 april 1976, NJ 1977, 361 en Hof Den Bosch 3 februari 1986, NJ 1987, 182. De 
ontvanger zou zich op de actio pauliana beroepen op een wijze die is aangegeven in HR 
8 november 1985, NJ 1987, 170. Ook Van den Heuvel stelt dat de actio pauliana veelvuldig 
(en met succes) door de ontvanger werd toegepast.273

Ten vijfde wijst Broekveldt op de praktijk, waarin de ontvanger – al dan niet tezamen met 
de Staat – een actie uit onrechtmatige daad instelt, bijvoorbeeld omdat de actio pauliana 
geen soelaas biedt.274 Hij wijst daarbij op een niet-gepubliceerd vonnis van Rechtbank 
Haarlem van 26 januari 1988, nr. 2280/1985. Erasmus lijkt deze praktijk eveneens te 
bevestigen.275 Dit volgt ook uit de wijziging van de wijze van aansprakelijkstelling in 
2002, waarover onderdeel 2.9.276

Ten zesde beschikte de ontvanger volgens de MvT zelf – onder verwijzing naar § 33 Lei-
draad Invordering – reeds over de bevoegdheid ‘ter verzekering van de invorderbaarheid 
van belastingaanslagen zekerheid te eisen’, in de vorm van ‘vestiging van een recht van 
hypotheek, of van pand’.277

267 Ook voor een aansprakelijkheidsschuld, zie Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 18.
268 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 7.
269 L.P. Broekveldt, ‘Enige opmerkingen over de nieuwe Invorderingswet 1989 (beschouwingen over 

het fiscale invorderingsrecht in het algemeen en het open systeem in het bijzonder)’, MBB 
1988/10, p. 253 en 258.

270 L.P. Broekveldt, ‘Enige opmerkingen over de nieuwe Invorderingswet 1989 (beschouwingen over 
het fiscale invorderingsrecht in het algemeen en het open systeem in het bijzonder)’, MBB 
1988/10, p. 259.

271 W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, tweede druk, Deventer 1971, p. 39.
272 W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, tweede druk, Deventer 1971, p. 39, L.P. Broekveldt, 

‘Enige opmerkingen over de nieuwe Invorderingswet 1989 (beschouwingen over het fiscale invor-
deringsrecht in het algemeen en het open systeem in het bijzonder)’, MBB 1988/10, p. 254 en 
R.J.M. van den Heuvel, ‘Ontwerp invorderingswet 1989’, WFR 1988/5842, p. 1337.

273 R.J.M. van den Heuvel, a.w., p. 1337.
274 L.P. Broekveldt, ‘Enige opmerkingen over de nieuwe Invorderingswet 1989 (beschouwingen over 

het fiscale invorderingsrecht in het algemeen en het open systeem in het bijzonder)’, MBB 
1988/10, p. 254.

275 W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, tweede druk, Deventer 1971, p. 39.
276 Wet van 12 september 2002, Stb. 2002, 478, waarover J.A. Booij, ‘Herziening procesrecht inzake 

aansprakelijkstelling’, WFR 2002/6468, p. 217-224, M.W.C. Feteris, ‘Aansprakelijkheidsprocedu-
res: eerherstel voor de belastingrechter’, WFR 2002/6475, p. 471-480 en H. Vermeulen, ‘Aanspra-
kelijkstelling voor belastingschulden’, TFB 2003/2, p. 38 e.v.

277 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 9.
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Uit wat Erasmus, Broekveldt en Van den Heuvel hebben geschreven en in de MvT en de 
Leidraad Invordering 1990 is gesteld, kan mijns inziens worden afgeleid dat in de praktijk 
in feite geen gesloten stelsel bestond, behalve wellicht met betrekking tot de faillisse-
mentsaanvraag. Daarvan had de Hoge Raad echter terecht de zin niet ingezien, gegeven 
het fiscale voorrecht, de executie bij dwangbevel zonder vonnis en de vordering aan de 
houder van penningen (de curator).278 Volgens Broekveldt is ten aanzien van de beoogde 
invoering van een open systeem zelfs gebleken, dat ‘wat als “nieuw” wordt gepresenteerd, 
in de huidige praktijk reeds lang zonder al te grote problemen wordt toegepast’.279 Waar 
de ontvanger volgens de MvT op grond van het gesloten systeem van de IW 1845 niet de 
bevoegdheid zou bezitten om het faillissement aan te vragen, conservatoir beslag te leg-
gen en de actio pauliana toe te passen, zekerheid te eisen, blijkt de ontvanger in de rechts-
praktijk wel over die bevoegdheden te beschikken. Ik begrijp dat slechts onduidelijkheid 
bestond over de onverschuldigde betaling. Indachtig HR 14 november 1930, W.v.h.R. 1221, 
zou dat mijns inziens wel tot de mogelijkheden moeten hebben behoren. Erasmus lijkt 
dit standpunt te bevestigen waar hij schrijft dat de fiscus zo nodig ook van de andere 
‘acties gebruik kan maken in gevallen waarin aan zijn rechten afbreuk is gedaan’.280

Ik meen dat hiermee is aangetoond dat de in de MvT gegeven rechtvaardiging voor de 
invoering van een open (cumulatief) systeem ondeugdelijk is geweest. Immers, in de 
invorderingspraktijk konden de ontvangers kennelijk zonder tegenstand in de rechtsple-
ging gebruikmaken van het middel van conservatoir beslag, van de actio pauliana, van het 
leerstuk van de onverschuldigde betaling en de actie uit onrechtmatige daad. De MvT is 
in zoverre dan ook onvolledig te noemen. Wat voor de MvT geldt, geldt ook voor de MvA 
II281 en de MvA I.282

De conclusie is dan ook dat in de parlementaire geschiedenis van de IW 1990 niet alleen 
een rechtvaardiging van de in de IW 1845 bestaande invorderingsregelingen ontbreekt, 
maar ook een hout snijdende rechtvaardiging van het open systeem.

Ook Wattel meent dat niet is gebleken van enige dringende reden voor invoering van een 
open stelsel.283 Zijns inziens zou die er wel moeten zijn voordat tot het vergroten van de 
reeds bijzondere crediteursmacht van de overheid overgegaan mag worden. Hij hoopt 
zelfs dat de bewering dat de fiscus in een gesloten stelsel ten achter zou staan bij een 
gewone schuldeiser, gezien diens hoge voorrecht en velerlei bijzondere bevoegdheden, 
geen opzettelijke misleiding is, maar slechts bedrijfsblindheid.

Gelet op het door Broekveldt en Van den Heuvel gestelde, was er in de praktijk inderdaad 
geen sprake van tenachterstelling bij een gewone schuldeiser. Slechts op twee punten 
heeft de Hoge Raad een beperking aangebracht, namelijk dat de ontvanger de bevoegd-
heid miste om het faillissement van zijn belastingschuldige aan te vragen en om de invor-
dering bij dagvaarding jegens de belastingschuldige ter hand te nemen. Over de andere 
punten had de Hoge Raad zich hetzij niet, hetzij niet ten nadele van de ontvanger uitge-
sproken.

278 In de literatuur is er nogal wat te doen geweest over de vraag of de ontvanger het faillissement 
kan aanvragen. Zie bijvoorbeeld J.W. Zwemmer, ‘Faillissementsaanvraag door de ontvanger’, WFR 
1987/5798, p. 1393-1394 en Th.S. Groeneveld, ‘Face-lift voor honderdvijfenveertig-jarige: de Invor-
deringswet 1990 (I)’, TVVS 1990, nr. 90/9, p. 220.

279 L.P. Broekveldt, ‘Enige opmerkingen over de nieuwe Invorderingswet 1989 (beschouwingen over 
het fiscale invorderingsrecht in het algemeen en het open systeem in het bijzonder)’, MBB 
1988/10, p. 260.

280 W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, tweede druk, Deventer 1971, p. 39.
281 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6.
282 Kamerstukken I 1989/90, 20 588, nr. 88b.
283 P.J. Wattel, ‘Het voorstel voor een nieuwe Invorderingswet; Enige Zwarigheden’, NJB 1988, 1109, 

mk.
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Ik wil graag nader stilstaan bij de vraag waarom de Hoge Raad heeft beslist dat de ontvan-
ger de bevoegdheid miste om het faillissement van zijn belastingschuldige aan te vragen. 
Zoals hierna zal blijken had dat volgens mij te maken met de redactie van art. 14 IW 1845. 
Op basis daarvan zijn twee doctrines te onderscheiden: een gesloten stelsel-doctrine en 
een open stelsel-doctrine. De gesloten stelsel-doctrine wordt toegepast in situaties waarin 
de ontvanger de belasting int van zijn schuldenaar. Steeds redeneert de Hoge Raad dat de 
invorderingswet een gesloten stelsel bevat en dat de ontvanger slechts die bevoegdheden 
kan gebruiken die de invorderingswet hem toekent. In de invorderingsjurisprudentie is 
echter ook een andere doctrine te onderkennen. Dit is een door de Hoge Raad gevolgde 
redenering in situaties waarin de ontvanger een andere invorderingsmaatregel treft dan 
de invordering van de belasting van zijn schuldenaar bij wijze van dwangbevel. Steeds 
redeneert de Hoge Raad dat het gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden dan moge-
lijk is, tenzij de aard van de verhouding zich daartegen verzet. Ik noem dit de open stelsel-
doctrine.

2.5.3 Gesloten stelsel-doctrine

Op grond van min of meer dezelfde overwegingen heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de 
ontvanger ter inning van zijn vordering op zijn schuldenaar niet kan procederen bij 
gewone dagvaarding en niet het faillissement van zijn schuldenaar kan aanvragen, doch 
zijn vordering hetzij bij wijze van dwangbevel moet innen, hetzij door middel van een 
vordering.284

In zijn arrest van 23 december 1926285 oordeelde de Hoge Raad dat de ontvanger tegen 
zijn belastingschuldenaar niet kan procederen bij gewone dagvaarding.286 Ik lees het 
arrest zo dat de Hoge Raad van oordeel is dat de ontvanger de belasting moet innen door 
uitvaardiging van een voor parate executie vatbaar dwangbevel. Dat dwangbevel moet de 
ontvanger – na betekening – vervolgens ten uitvoer leggen volgens de regels van het bur-
gerlijk procesrecht gegeven voor de tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke 
akten. Bij een vonnis heeft de ontvanger dus geen belang.
In zijn arrest van 21 december 1931287 oordeelde de Hoge Raad voorts dat in de Invorde-
ringswet 1845 een ‘gesloten geheel van maatregelen tot invordering van ’s Rijks belastin-
gen werd tot stand gebracht’ en dat ‘de ontvanger der directe belastingen tot invordering 
van die belastingen geene andere middelen mag toepassen dan die in de genoemde wet 
hem ter beschikking zijn gesteld.’ In deze zaak was de vraag aan de orde of de ontvanger 
de bevoegdheid bezat om het faillissement van de belastingschuldige aan te vragen. De 
Hoge Raad beantwoordde deze vraag negatief. Zie nader onderdeel 2.3.1 hierboven. Het 
arrest van 21 december 1931 is bevestigd bij arresten van 28 augustus 1975 en 
13 december 1985.288

Deze gesloten stelsel-doctrine is mijns inziens een gevolg van de dwingende redactie van 
art. 14 IW 1845 (oud):

‘De invordering der directe belastingen geschiedt bij dwangbevel, medebren-
gende het recht van parate executie, dat is, het recht, om de roerende en de 

284 HR 23 december 1926, met conclusie A-G Noyon, NJ 1927, 213, met noot Meijers, HR 21 december 
1931, na conclusie Tak, NJ 1932, 126, met noot Meijers, HR 28 augustus 1975, na conclusie A-G 
Van Soest, NJ 1976, 221, met noot Wachter, en HR 13 december 1985, na conclusie Van Soest, 
NJ 1986, 245, met noot Van der Grinten.

285 HR 23 december 1926, met conclusie A-G Noyon, NJ 1927, 213, met noot Meijers.
286 Aldus ook E.M. Meijers in zijn noot onder HR 21 december 1932, 126.
287 HR 21 december 1931, na conclusie Tak, NJ 1932, 126, met noot Meijers.
288 HR 28 augustus 1975, na conclusie A-G Van Soest, NJ 1976, 221, met noot Wachter, BNB 1975/248 

met noot Hofstra, en HR 13 december 1985, na conclusie Van Soest, NJ 1986, 245, met noot 
Van der Grinten.
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onroerende goederen des schuldenaars zonder vonnis aan te tasten om den 
schuldenaar, zonder vonnis, bij lijfsdwang tot betaling te dwingen.’

Hier is toch stellig bepaald hoe de invordering geschiedt, namelijk zonder vonnis: bij 
dwangbevel. In de genoemde arresten haalt de Hoge Raad expliciet aan dat daarmee de 
wijze van dwanginvordering dwingend is voorgeschreven en er dus geen andere wijzen 
van dwanginvordering bestaan dan in de IW 1845 neergelegde wijzen, zoals de vordering 
als bedoeld in art. 7 IW 1845 (oud).
Hieruit volgt voorts dat de ontvanger de bevoegdheid moet missen om het faillissement 
van zijn schuldenaar aan te vragen, omdat de bevoegdheid om het faillissement aan te vra-
gen niet in Rv. is geregeld, doch in (art. 1 van) de Faillissementswet. Het aanvragen van het 
faillissement is, met andere woorden, niet een wijze van ten uitvoer leggen volgens de 
regels van het burgerlijk procesrecht gegeven voor de tenuitvoerlegging van vonnissen en 
authentieke akten.289 De Hoge Raad tekent hierbij aan dat – als het faillissement is uitge-
sproken – art. 7 IW 1845 (oud) de ontvanger bevoegdheid geeft een vordering te doen 
onder de ‘curators in boedels van gefailleerden’.
Ik meen dat de Hoge Raad niet van deze dwingende redactie van art. 14 IW 1845 (oud) 
heeft willen afwijken en het daarom aan de wetgever heeft gelaten om de ontvanger van 
zodanige bevoegdheden te voorzien. De conclusie is dat onder de IW 1845 de ontvanger 
maar twee bevoegdheden niet bezat, waarvan echter ook niet in te zien viel dat hij die erg 
miste: (i) invordering bij dagvaarding jegens de belastingschuldige in plaats van bij dwangbe-
vel, en (ii) aanvraag van faillissement van de belastingschuldige.

2.5.4 De open stelsel-doctrine (tweewegenleer, doorkruisingsleer)

In de invorderingsjurisprudentie is ook een open benadering te onderkennen. Dit is de 
door de Hoge Raad gevolgde redenering in situaties waarin de ontvanger een andere invor-
deringsmaatregel treft dan de inning van de belasting van zijn schuldenaar bij wijze van 
dwangbevel. Steeds redeneert de Hoge Raad dat het gebruik van privaatrechtelijke 
bevoegdheden dan mogelijk is, tenzij de Invorderingswet 1845, de wetsgeschiedenis of de 
aard van de rechtsbetrekking zich tegen toepassing van het privaatrecht verzet (de twee-
wegenleer of doorkruisingsleer van het Windmill-arrest (HR 26 januari 1990, NJ 1990, 
393)). Ik noem deze leer de open stelsel-doctrine, die vermoedelijk overeenkomt met de 
tweewegenleer of doorkruisingsleer.290 Deze leer is in invorderingszaken onder meer toe-
gepast bij vraagstukken over de stuiting van de fiscale verjaring, onverschuldigde beta-
ling, verrekening en subrogatie.
In HR 1 februari 1928, na conclusie A-G Van Lier, NJ 1928, 782, met noot Meijers, oordeelde 
de (belastingkamer van de) Hoge Raad dat de stuiting van de verjaring van een belasting-
schuld wordt beheerst door de bepalingen van het BW, tenzij de publiekrechtelijke rege-
ling zelve anders bepaalt. A-G Van Lier verwijst in zijn conclusie voor het arrest naar HR 
19 juni 1908, W. 8722, waarin voor de verjaring werd bepaald dat ‘op publiekrechtelijke 
verhoudingen de regelen van het privaatrecht zijn toe te passen, tenzij speciale regelen 
van publiek recht zijn gegeven’. Deze leer is volgens annotator Meijers in zijn noot onder 
het arrest ingegeven door een artikel van Von Reken. Hieruit is de algemene regel ontwik-
keld dat het privaatrecht ook voor de overheid en haar rechtsbetrekkingen geldt, zolang 
geen afwijking kan worden aangewezen. Meijers wijst erop dat de Hoge Raad zulks al had 
beslist in HR 13 april 1894, W. 6488.

289 In r.o. 3.3. van HR 13 december 1985, NJ 1986, 245, overweegt de Hoge Raad mijns inziens uitdruk-
kelijk dat het gesloten stelsel van de Invorderingswet 1845 zich verzet tegen het gebruik van een 
middel dat niet in Rv. is gegeven.

290 HR 26 januari 1990, met conclusie A-G Mok, NJ 1990, 393, met noot Scheltema (Windmill), HR 
9 juli 1990, NJ 1991, 294 (De Pina/Helmond) en HR 19 mei 2000, NJ 2000, 639 (Haagse baggeraar). 
Zie over deze leer Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Den Haag 
2005, p. 411 e.v.
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In HR 14 november 1930, W.v.h.R. 1221 oordeelde de Hoge Raad dat de bepalingen van de 
onverschuldigde betaling (art. 1395 BW(oud)) mede van toepassing zijn op betalingen van 
publiekrechtelijke aard, voor zover uit de wetgeving niet het tegendeel volgt. Dit is in 
overeenstemming met hetgeen in de Memorie van Antwoord bij de IW 1845 door de rege-
ring over dubbele betaling is gesteld:291

‘Dat hij, die vooruit betaald heeft, niet ten tweede male behoeft te betalen, mits 
hij aan den bevoegden ambtenaar betaald en de quitantie in handen hebbe, lijdt 
geen den minsten twijfel. Tegen vorderingen van dien aard, zoo men daaraan 
uit onkunde had toegegeven, zouden art. 1395 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek te hulp komen.’

In HR 11 april 1924, na conclusie A-G Ledeboer, NJ 1924, 646, oordeelde de Hoge Raad het-
zelfde met betrekking tot de verrekening (art. 1461 e.v. BW(oud)): in beginsel kan het leer-
stuk van de verrekening worden toegepast, tenzij de aard van de belastingvordering zich 
daartegen verzet. In deze zaak oordeelde hij dat de aard zich tegen verrekening door een 
belastingschuldige verzette van waterschapslasten met een vordering uit onverschuldigd 
betaalde omslag. Dit was ten eerste niet mogelijk omdat in Nederland (Oud-Vaderlandsch 
recht) en Frankrijk (Code Civil) schuldvergelijking van belastingschulden met welke vor-
dering op de Staat ook steeds niet mogelijk was geweest. Voorts moet de Nederlandse wet-
gever geacht worden bij de invoering van de IW 1845 geen nieuw recht te hebben willen 
invoeren, maar de oude situatie te hebben willen handhaven. Uit dit arrest leidde men af 
dat de burger niet jegens de ontvanger kan verrekenen.292 Andersom zou de ontvanger 
wel kunnen verrekenen. De leer is bevestigd in HR 28 mei 1993, NJ 1994, 435. In dat arrest 
oordeelde de HR dat vorderingen tot betaling van geldsommen in beginsel vatbaar voor 
verrekening zijn ongeacht de aard van de rechtsverhoudingen waaruit die vorderingen 
zijn ontstaan en dat dit slechts anders is, wanneer dat in de wet is bepaald. In het arrest 
oordeelde hij dat de ontvanger de bevoegdheid heeft om zijn verplichting tot terugbeta-
ling van onverschuldigd voldane belastingen te verrekenen met hetgeen hij in de uitvoe-
ring van zijn publieke taak te vorderen heeft. Hierbij moet mijns inziens in aanmerking 
worden genomen dat verrekening geen dwanginvorderingsmaatregel is.
Wat subrogatie betreft zijn er twee arresten die elk een ander standpunt huldigen. In HR 
23 juni 1899, W.v.h.R. 7300 oordeelde de Hoge Raad dat subrogatie (ex art. 1436 e.v. BW 
(oud)) in het voorrecht van de fiscus mogelijk was. Hij verwierp de stelling dat het aan de 
Staat toekomende privilege voor subrogatie onvatbaar zou zijn.293 In een later arrest oor-
deelde de Hoge Raad echter dat subrogatie van de schuldeiser, dat wil zeggen treden in de 
rechten van de ontvanger, niet mogelijk was, omdat het geheel van de voorschriften die 
de invordering van de belastingschuld regelen, aan de subrogatie in de weg staan.294 Bij 
deze beslissing speelde een rol dat een dwangbevel met parate executie slechts van de 
Staat kon uitgaan. Die bevoegdheid leende zich niet voor subrogatie. In een later arrest 
van Hof Den Haag werd subrogatie in het voorrecht wel mogelijk geacht.295 In de litera-
tuur nam men dan ook aan dat men wel in het voorrecht kon treden, doch niet in andere 
bijzondere rechten, zoals de executie bij het dwangbevel, zonder vonnis.

De conclusie is dat onder de IW 1845 de ontvanger volgens de Hoge Raad zijn vordering 
weliswaar bij wege van een dwangbevel moest innen maar vervolgens stonden hem 
andere schuldeisersbevoegdheden ten dienste zolang de wet of de aard van de rechtsbe-
trekking zich daartegen niet verzette. Zo kon de ontvanger de lopende verjaring stuiten 
op een wijze neergelegd in het BW (oud), kon hij door toepassing van de actio pauliana 

291 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 5, p. 883 rk.
292 W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, tweede druk, Deventer 1971, p. 64.
293 Hierover W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, tweede druk, Deventer 1971, p. 102.
294 HR 23 december 1926, met conclusie A-G Noyon, NJ 1927, 213, met noot Meijers.
295 Hof Den Haag 24 oktober 1929, NJ 1929, 253.
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rechtshandelingen vernietigen op een wijze neergelegd in het BW (oud) en kon hij verre-
kenen op een wijze neergelegd in het BW (oud).
Deze doctrine maakt mijns inziens duidelijk dat de ontvanger onder de IW 1845 eveneens 
een beroep toekwam op een actie uit onrechtmatige daad tegen een derde, indien aan de 
voorwaarden neergelegd in het BW daarvoor was voldaan. In een dergelijk geval int de 
ontvanger immers niet de belastingvordering van zijn belastingschuldige, maar komt hij 
op tegen de verkorting van zijn verhaalsrecht. Onder huidig recht kan gewezen worden 
op HR 30 januari 2004, NJ 2004, 197, TFB 2004/2, p. 37, dat naar mijn mening in deze sleu-
tel moet worden geplaatst. In deze zaak oordeelde de Hoge Raad dat het de ontvanger op 
grond van het open systeem vrijstond om behalve ex art. 40 IW 1990 aansprakelijk stellen 
ook een actie uit onrechtmatige daad in te stellen om op te komen tegen verkorting van 
zijn verhaalsrecht. De wet stelt immers geen beperkingen aan het gebruik van de privaat-
rechtelijke bevoegdheid. Deze zaak geeft wat mij betreft een goed voorbeeld van een geval 
waarin de ontvanger een andere (niet jegens de belastingschuldige gerichte) dwanginvor-
deringsmaatregel treft dan de inning van de belasting van zijn schuldenaar bij wijze van 
dwangbevel.

2.5.5 Conclusie rechtvaardiging open (cumulatief) systeem

Op grond van het bovenstaande kom ik tot de conclusie dat het door de MvT genoemde 
argument voor invoering van het open systeem, namelijk het voorkomen dat de fiscus bij 
een gewone schuldeiser ten achter komt te staan, ten onrechte is gehanteerd. Niet alleen 
had de ontvanger reeds velerlei voorrechten en bevoegdheden die gewone schuldeisers 
niet hebben en kreeg hij er nog enige bij, maar ook wees de praktijk uit dat de IW 1845, 
anders dan de MvT suggereerde, niet was verworden tot een regeling die aan de fiscus rech-
ten onthoudt die wel aan iedere andere crediteur toekomen.296 De rechter bleek de ont-
vanger onder meer toe te staan conservatoir beslag te leggen, de actio pauliana in te roe-
pen, te verrekenen en een beroep te doen op de onverschuldigde betaling en de actie uit 
onrechtmatige daad. Bovendien beschikten de ontvangers over de bevoegdheid zekerheid 
te eisen voor uitstel van betaling. De door de MvT geschetste onzekerheid over de vraag 
of de ontvanger conservatoir beslag kon leggen297, de actio pauliana kon toepassen, ces-
sies tot zekerheid mocht bedingen en ontvangen of andere zekerheden mag accepteren 
zoals hypotheken en bankgaranties, was er niet of niet in die mate.298

Die onzekerheid bestond er maar op één punt, namelijk over de vraag of de ontvanger het 
faillissement van zijn belastingschuldige kon aanvragen. In 1985 maakte de Hoge Raad 
een einde aan de praktijk, waarmee de ontvangers ondanks de gesloten stelsel-doctrine 
waren doorgegaan.299 Gesteld kan worden dat vervolgens de oude wet werd aangepast aan 
die praktijk: in de aanvraag van het faillissement werd wettelijk voorzien.

2.6 ALGEMENE RECHTVAARDIGING VOOR HANDHAVING VAN 
BESTAANDE BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN EN VOORRECHT

In dit onderdeel geef ik de door de wetgever gegeven algemene rechtvaardiging(en) weer 
voor de handhaving van de onder de IW 1845 reeds bestaande bijzondere bevoegdheden 
en beoordeel ik die. De rechtvaardiging voor de handhaving van de bijzondere bevoegd-

296 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 7.
297 Volgens Broekveldt bestond er wel onduidelijkheid over de vraag of conservatoir beslag mogelijk 

was als er nog geen aanslag was opgelegd maar de belasting wel al materieel verschuldigd is. 
Broekveldt betwijfelde dat. L.P. Broekveldt, ‘Enige opmerkingen over de nieuwe Invorderingswet 
1989 (beschouwingen over het fiscale invorderingsrecht in het algemeen en het open systeem in 
het bijzonder)’, MBB 1988/10, p. 259. Volgens de wetgever was die onduidelijkheid er niet, omdat 
men ook kan dagvaarden tot nakoming van een niet-opeisbare vordering, Kamerstukken II 
1988/89, 20 588, nr. 6, p. 18.

298 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 7.
299 HR 13 december 1985, na conclusie Van Soest, NJ 1986, 245, met noot Van der Grinten.
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heden is neergelegd in het algemene gedeelte van de MvT.300 Die rechtvaardigingen 
behandel ik in dit onderdeel. De in het artikelsgewijze commentaar gegeven specifieke 
rechtvaardigingen voor de afzonderlijke bijzondere bevoegdheden beoordeel ik in 
onderdeel 2.8.
Volgens (het algemene gedeelte van) de MvT is het uitgangspunt van de IW 1990 dat de 
ontvanger, evenals iedere andere schuldeiser, moet kunnen beschikken over de bevoegd-
heden en de middelen die het civiele recht biedt om een schuldenaar te dwingen zijn ver-
plichtingen na te komen.301 Aan dat uitgangspunt kleven volgens de MvT echter drie nade-
len, zodat – zo interpreteer ik de MvT – het handhaven van bijzondere bevoegdheden geïn-
diceerd is.302 Ten eerste zou het burgerlijk procesrecht ingewikkeld, tijdrovend en 
kostbaar zijn. Ten tweede int de ontvanger zeer veel vorderingen (massaliteit), waardoor 
het niet doelmatig zou zijn om te innen volgens de regels van het burgerlijk procesrecht. 
Ten derde zou de ontvanger als schuldeiser een bijzondere positie hebben die de bijzon-
dere bevoegdheden van de IW 1845 rechtvaardigen.

2.6.1 Het burgerlijk procesrecht is ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar

Dit argument wordt genoemd in het kader van het verkrijgen van een vonnis door een 
gewone schuldeiser om een schuldenaar tot betaling te dwingen volgens de middelen die 
het burgerlijk recht aan de gewone schuldeiser ter beschikking stelt. In de MvT wordt vast-
gesteld dat de gewone schuldeiser in beginsel een vonnis van de rechter moet hebben 
waarbij de schuld is vastgesteld:303

‘In het belang van de rechtszekerheid is het rechtsgeding ter verkrijging van het 
vorenbedoelde vonnis uiteraard met waarborgen omkleed, hetgeen leidt tot een 
veelal ingewikkelde, vaak tijdrovende en soms kostbare procedure voor de rech-
ter.’

Dit argument gaat uit van de veronderstelling dat de ontvanger zijn vordering in een 
gewone juridische procedure aannemelijk moet maken en bij betwisting moet bewijzen. 
Het gaat derhalve slechts om de verkrijging van een vonnis, niet om wat er moet gebeuren 
als er eenmaal een vonnis is. Immers, een vonnis zal net als het dwangbevel worden ten 
uitvoer gelegd volgens de regels van Rv.
Het is de vraag of dit argument thans nog terecht is voorgesteld. Het is juist dat juridische 
procedures lang kunnen slepen. Het is tevens juist dat juridische procedures ingewikkeld 
kunnen zijn. Het is tot slot zo dat juist naarmate een procedure langer en ingewikkelder 
is, zij ook kostbaarder is. Hierbij is van belang dat de proceshouding van partijen van grote 
invloed is op het verloop van de procedure. Met de herziening van het burgerlijk proces-
recht in 2002 is een aantal wijzigingen in Rv. doorgevoerd om de gewone procedure te 
bekorten.304 In de MvT van het voorstel dat tot bedoelde wijziging heeft geleid, worden 
vijf uitgangspunten genoemd:305

a. vereenvoudiging van het procesrecht;
b. deformalisering;
c. modernisering van de verhouding tussen de rechter en partijen;
d. efficiency;
e. harmonisering.

300 Met name in Hoofdstuk II van de MvT (Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 4-7).
301 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 4
302 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 5.
303 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 4 en 5.
304 Wet van 6 december 2001 tot herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bij-

zonder de wijze van procederen in eerste aanleg, Stb. 2001, 580.
305 Kamerstukken II 1999/2000, 26 855, nr. 3, p. 3-8.
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De hoofdregel is thans dat er één schriftelijke ronde is.306 Daarna wordt een comparitie 
van partijen gehouden. Dit betekent dat de partijen na dagvaarding en conclusie van ant-
woord voor de rechter dienen te verschijnen om inlichtingen te geven en, veelal, om een 
minnelijke regeling te beproeven. In beginsel volgt daarna een vonnis. Dat kan een eind-
vonnis zijn, maar ook een tussenvonnis waarin een van de partijen met het bewijs van een 
bepaalde stelling wordt belast.
Daarnaast biedt het burgerlijk procesrecht de mogelijkheid om onbetwiste vorderingen 
in kort geding toe te wijzen.307 Men pleegt dit een ‘incasso-kort geding’ te noemen, een 
instituut dat in beginsel is gecreëerd voor verstekvonnissen.308 Als de vordering duidelijk 
omschreven en onbetwist is, zal de schuldeiser de voorzieningenrechter om een veroor-
delend vonnis kunnen vragen. Bij verschijning van de gedaagde zal de vordering toegewe-
zen kunnen worden, tenzij een inhoudelijk verweer wordt gevoerd dat niet binnen het 
kader van de incasso-kortgedingprocedure gevoerd kan worden.309

Hoe zou het nieuwe recht of een incasso-kort geding uitwerken voor de fiscus? Die vraag 
is denk ik grofweg afhankelijk van de vraag of de vordering betwist is of niet. Bij die vraag 
moet in aanmerking worden genomen dat over de omvang van de vordering alleen kan 
worden gestreden in de heffingsfase. Indien de burger het eens is met de aanslag, is de 
vordering niet betwist. In geval van een onbetwiste vordering zal een procedure voor de 
rechter niet ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar zijn. De procedure is niet ingewikkeld, 
omdat in geval van een gewone procedure er slechts een schriftelijke ronde is, bestaande 
uit een dagvaarding en een conclusie van antwoord. In geval van een incasso-kort geding 
is er niet eens plaats voor een conclusie van antwoord, zodat de dagvaarding in beginsel 
het enige schriftelijke stuk is.310 De procedure is niet tijdrovend, omdat in geval van een 
gewone procedure na de schriftelijke ronde, partijen zich meteen voor de rechter moeten 
verantwoorden en daarna vonnis wordt gewezen. In geval van een incasso-kort geding zal 
de zitting plaatshebben zonder de mogelijkheid van het nemen van een conclusie van ant-
woord. Dan is de procedure nog korter. Aangezien de gewone procedure noch het incasso-
kort geding ingewikkeld of tijdrovend is, zal het met de kosten wel meevallen. Behalve 
griffierecht, dat qua hoogte is gekoppeld aan de gevorderde som, zullen de kosten daar-
naast bestaan uit advocaatkosten en salaris procureur. Hierbij geldt dat de verliezende 
partij in de kosten zal worden veroordeeld. Als de vordering van de ontvanger wordt toe-
gewezen – hetgeen bij onbetwiste vorderingen regel is – zullen de kosten niet omvangrijk 
zijn. Als gebruik wordt gemaakt van een gerechtsdeurwaarder zullen de kosten van de 
betekening van het vonnis bovendien (veel) lager zijn dan de kosten die de belastingdeur-
waarder berekent.
Indien de burger het niet eens is met de aanslag, heeft hij de mogelijkheid de aanslag in 
bezwaar en vervolgens in beroep bij de rechtbank, in hoger beroep bij het gerechtshof en 
ten slotte in beroep in cassatie bij de Hoge Raad te laten beoordelen. Als van een mogelijk-
heid of al deze mogelijkheden gebruik is gemaakt, of geen gebruik is gemaakt maar wel 
gebruikgemaakt had kunnen worden, is sprake van óf rechterlijk gewijsde óf formele 
rechtskracht en daarmee mijns inziens eveneens van een onbetwiste vordering en zal het-
zelfde hebben te gelden als ik hiervoor heb gesteld met betrekking tot de gewone proce-
dure en het incasso-kort geding. In wezen gaat het steeds alleen om (i) executiegeschillen 
en (ii) voorlopige voorzieningen indien de aanslag nog niet onherroepelijk is.

306 Zie ook A.I.M. van Mierlo en M.M.L. Harreman, Tekst Boek 1 Rv Nieuw en Landelijk reglement voor de 
civiele rol bij de rechtbanken, Den Haag 2001, p, 13 e.v.

307 Daartoe biedt art. 289 Rv. een basis, M.V. Ulrici, ‘Inning via de rechter’, in: De wanbetalende cliënt, 
Advocatendossier, Den Haag 2000, p. 50.

308 J.J. van Es, ‘Betwisting van de declaratie’, in: De wanbetalende cliënt, Advocatendossier, Den Haag 
2000, p. 36.

309 M.V. Ulrici, a.w., p. 50.
310 Verweer zal mondeling voor de voorzieningenrechter worden gevoerd – al dan niet onder inbreng 

van stukken.
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Daarnaast waren en zijn er alternatieven. Een alternatief zou zijn, dat de weg van een 
gewone procedure of incasso-kort geding wordt gevolgd, indien de vordering onbetwist is. 
Voor betwiste aanslagen zou de fiscale procedure zo kunnen worden ingekleed, dat de uit-
spraak wordt gelijkgesteld met een vonnis van een gewone rechter. Zijn uitspraak wordt 
in dat geval aangemerkt als een executoriale titel, die volgens de regeling in Rv. wordt ten 
uitvoer gelegd. Hieraan zou gekoppeld kunnen worden de mogelijkheid van de inspecteur 
om conservatoir beslag te leggen, indien er vrees voor verduistering zou bestaan.

Mijn conclusie is dat het argument dat het burgerlijk procesrecht ingewikkeld, tijdrovend 
en kostbaar is, inmiddels met de vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht in 
2002311, voor wat betreft de fase vóór tenuitvoerlegging van de executoriale titel, niet aan 
overtuigingskracht heeft gewonnen.

2.6.2 Massaliteit

Het tweede argument houdt in dat de ontvanger zeer veel vorderingen int. Dit argument 
hangt samen met het eerste argument, dat het burgerlijk procesrecht ingewikkeld, tijdro-
vend en kostbaar is. Als de ontvanger zeer veel vorderingen op een ingewikkelde, tijdro-
vende en kostbare wijze moet innen, dan zou dat niet doelmatig zijn. Over de juistheid 
van de stelling dat de ontvanger zeer veel vorderingen int, is mijns inziens geen twijfel 
mogelijk. Het argument kan echter niet op zichzelf staan, want het geldt ook voor andere 
zogenoemde repeat players, zoals incassobureaus, banken, telecombedrijven, postorderbe-
drijven en energieleveranciers. Het tweede argument moet in samenhang met het eerste 
argument – dat dat het burgerlijk procesrecht ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar is – 
worden bezien en kennelijk ook in samenhang met het derde argument (bijzondere status 
van de ontvanger) gegeven dat ook andere beroepscrediteuren te maken hebben met mas-
saliteit. Hiervoor heb ik uiteengezet dat het eerste argument met de vereenvoudiging van 
het burgerlijk procesrecht in 2002 is verzwakt. Dat impliceert dat aan het tweede argu-
ment evenmin veel waarde meer toekomt (mede gezien andere massale incassocircuits), 
tenzij het derde argument hout snijdt.
Ook hierbij moet in aanmerking worden genomen dat er alternatieven denkbaar zijn. In 
geval van onbetwiste vorderingen is er aanleiding de doelmatigheid voorrang boven de 
rechtsbescherming te verlenen. Op grond van deze overweging zou men er bijvoorbeeld 
zelfs voor kunnen kiezen om aan een niet betwiste en onherroepelijke aanslag de execu-
toriale kracht van een vonnis te verbinden, bijvoorbeeld door tijdsverloop na betekende 
aanmaning. Is evenwel sprake van een betwiste vordering, dan is er aanleiding om de 
doelmatigheid naar het tweede plan te verschuiven ten gunste van de rechtsbescherming. 
Op grond van deze overweging is er geen plaats om aan een betwiste aanslag hangende 
de bezwaar- of (hoger) beroepsprocedure de kracht van een vonnis te verbinden. Daarover 
dient de onafhankelijke rechter te oordelen.

2.6.3 De ontvanger heeft een bijzondere positie

Het derde argument houdt in dat de ontvanger een bijzondere positie heeft. De MvT 
noemt de volgende bijzonderheden312

a. de Staat kan zijn schuldenaren niet zelf uitzoeken;
b. de ontvanger is verplicht tot kredietverlening;
c. de ontvanger kan vóór het ontstaan van de schuld geen zekerheid bedingen;
d. de inhoudingsplichtigen zijn houder van de aangiftebelastingen;
e. de Staat moet niet lankmoediger zijn dan gewone schuldeisers;
f. wanbetaling door de ene belastingschuldige moet door andere belastingschuldigen 

worden gedragen;

311 Koninklijk Besluit van 10 december 2001, Stb. 2001, 621.
312 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 3, 5 en 6.
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g. het algemeen belang zou dat eisen;
h. er mag geen concurrentievervalsing optreden;
i. de Staat heeft behoefte aan een regelmatige geldstroom.

Ik zal deze argumenten nader beschouwen.

2.6.3.1 De Staat kan zijn schuldenaren niet zelf uitzoeken
Het eerste argument313 gaat uit van de veronderstelling dat als de fiscus wel zelf zijn schul-
denaren zou mogen uitzoeken, hij slechts gegoede schuldenaren zou uitzoeken. Dit argu-
ment is eveneens aangevoerd in de MvT bij de IW 1845, om de invorderingsrechtelijke bij-
zonderheden te rechtvaardigen.314 In die MvT is in zijn algemeenheid het volgende 
gesteld:315

‘De schatkist, die hare schuldenaren niet uitkiest, maar hen aantreft onder 
allerlei rangen en standen, in tijden van rust en kalmte, zoowel in tijden van 
minder gunstige omstandigheden, moet niet magteloos staan tegenover den 
onwillige.’

Tegen het argument kan volgens de commissie Houwing316 en Stein317 worden ingebracht 
dat het geldt voor alle vorderingen die rechtsreeks uit de wet voortvloeien, zoals die uit 
zaakwaarneming, onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde 
verrijking. Bij al die verbintenissen uit de wet kiest men zijn schuldenaar niet uit. In geval 
van onrechtmatige daad bijvoorbeeld kiest de gelaedeerde zijn laedens niet uit.
Stein voegt hieraan toe dat dit goed beschouwd ook geldt voor menige vordering uit over-
eenkomst. Volgens hem hebben slechts weinig contractspartijen een volledige vrijheid 
om hun wederpartij uit te zoeken. Veelal kunnen zij er niet aan ontkomen om te contrac-
teren met degene die zich daartoe aandient en niet bij voorbaat als contractant ongeschikt 
is.318

De commissie Houwing vindt dit argument dan ook niet bijzonder krachtig:319

‘Zij hecht er hoogstens enige waarde aan in zoverre het wordt gehanteerd in 
samenhang met andere, hieronder vermelde punten.’

Stein hecht evenmin waarde aan dit argument. Voor het optreden tegen de onwillige 
schuldenaar is niet een rechtvaardiging voor alle bijzondere bevoegdheden gelegen. Ook 
volgens Erasmus heeft het argument aan overtuigingskracht ingeboet.320

Zelf ben ik van oordeel dat er geen zelfstandige waarde aan kan worden toegekend, omdat 
het niet specifiek voor de ontvanger alleen geldt.

2.6.3.2 De ontvanger is verplicht tot kredietverlening
Het tweede argument321 houdt in dat de ontvanger verplicht is tot kredietverlening. Het 
argument gaat uit van de veronderstelling dat er tijd is gelegen tussen het ontstaan van 
de materiële belastingschuld en de – rechtens afdwingbare – vordering.

313 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 5.
314 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 3, p. 878 rk.
315 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 3, p. 878 rk.
316 Ph.A.N. Houwing, Rapport van de commissie bevoorrechting van vorderingen, Den Haag 1974, p. 24.
317 P.A. Stein, preadvies, ‘Is het wenselijk de huidige positie van bedrijfsverenigingen en werkne-

mers, financiers en leveranciers en de fiscus bij surséance van betaling en faillissement van een 
onderneming te wijzigen?’, in Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging; 1986. jrg. 116, dl. I, 
eerste druk, p. 6 en 7.

318 P.A. Stein, a.w., p. 7.
319 Ph.A.N. Houwing, a.w., p. 24.
320 W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, tweede druk, Deventer 1971, p. 88.
321 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 5.
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De commissie Houwing heeft opgemerkt dat tegen dit argument kan worden ingebracht 
dat het enkel geldt voor belastingen waarbij de ontvanger niet onmiddellijk of kort na het 
ontstaan van de materiële belastingschuld een vordering heeft.322 Volgens de commissie 
kan het argument dan ook slechts voor bepaalde (aanslag)belastingen, zoals inkomsten-
belasting, waarde hebben. Voor aangiftebelastingen geldt het argument volgens de com-
missie Houwing niet, omdat daar niet de materiële belastingschuld maar ook de betalings-
verplichting uit de wet ontstaat, vrij kort na het ontstaan van de belastingschuld. Immers, 
de aangiftebelastingschuld moet op aangifte worden aangegeven en – gelijktijdig – wor-
den voldaan. Hier kan tegen worden ingebracht, dat ook de aangiftebelastingen naijlen in 
die zin dat het veelal tijdvakbelastingen zijn en dat eerst na afloop van tijdvak aangifte 
dient te worden gedaan en betaald. Dat is echter eigen aan dat heffingssysteem en om die 
reden zijn juist boeten in het leven geroepen om de ondernemer te dwingen tijdig aan-
gifte te doen en te betalen (zie onderdeel 2.8.17.2 hieronder).
Ik meen dat aan het argument thans om drieërlei reden evenmin waarde kan worden 
gehecht wat de (aanslag)belastingen betreft. Men dient te bedenken dat de materiële 
inkomstenbelastingschuld op 31 december ontstaat en de aangifte in beginsel op 
31 maart van het volgende kalenderjaar moet worden ingediend. In de praktijk pleegt de 
fiscus onmiddellijk na indiening van de aangifte een voorlopige aanslag conform de aan-
gifte op te leggen, zodat ook om die reden enkele maanden zijn gelegen tussen het ont-
staan van de materiële belastingschuld en de vordering.323 Voorts is thans praktijk dat op 
grond van het zogenoemde pay-as-you-go-beginsel geschatte voorlopige aanslagen voor 
lopende belastingjaren worden opgelegd in januari/februari, op basis van gegevens van 
het vorige jaar.324 Een dergelijke aanslag mag gedurende dat jaar in termijnen worden 
betaald, dus tegelijk of zelfs voordat de materiële belastingschuld aan het einde van dat 
kalenderjaar ontstaat. Ten derde geldt ook in het gewone handelsverkeer dat vele leveran-
ciers feitelijk niet onder het verlenen van een zeker leverancierskrediet uitkomen. Het is 
zelfs de vraag of de fiscus het in dat opzicht niet al veel beter heeft dan de handelscredi-
teuren, gezien de noodzaak van EG-maatregelen tegen kennelijk schrikbarend trage beta-
ling van afnemers in het handelsverkeer.325

Ik meen dan ook dat aan het tweede argument geen waarde (meer) kan worden gehecht.

2.6.3.3 Voor het ontstaan van de schuld kan geen zekerheid worden bedongen
Het derde argument326 gaat uit van de veronderstelling dat gewone schuldeisers wél 
zekerheid zouden kunnen bedingen of zich op andere wijze tegen wanbetaling zouden 
kunnen beschermen. Zo kan een gewone schuldeiser zekerheid bedingen in de vorm van 
een eigendomsvoorbehoud, eigendomsoverdracht tot zekerheid, pand of hypotheek. 
Voorts kan een gewone schuldeiser bijvoorbeeld door gebruik te maken van het recht van 
retentie zich tegen wanbetaling beschermen.327

Tegen dit argument kan, net als tegen het argument dat de Staat zijn schuldenaren niet 
zelf kan uitzoeken, volgens de commissie Houwing328 worden ingebracht dat het geldt 
voor alle vorderingen die rechtsreeks uit de wet voortvloeien, zoals de vordering uit zaak-
waarneming, onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde ver-
rijking. Bij al die verbintenissen uit de wet kiest men zijn schuldenaar en dus zijn 
(on)zekerheden niet uit. De commissie Houwing kent aan dit argument dan ook geen zelf-
standige betekenis toe.329 Stein behandelt dit argument niet. Kortmann acht het argu-

322 Ph.A.N. Houwing, a.w., p. 26.
323 Kamerstukken II 1996/97, 25 051, nr. 3, p. 11.
324 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 36.
325 EG-Richtlijn 2000/35, betreffende de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransac-

ties, Pb. EG L 200 van 8 augustus 2000, waarover H.C. Grootveld, ‘Wettelijke handelsrente, Een 
paar procentpuntjes méér’, Advocatenblad 2003/6, p. 246-248 en J. Jonker Roelants, ‘Verwarring 
over wettelijke handelsrente’, Advocatenblad 2003/9, p. 380-383.

326 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 5.
327 Ph.A.N. Houwing, a.w., p. 26 en 27.
328 Ph.A.N. Houwing, a.w., p. 26 en 27.
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ment onvoldoende om het voorrecht te rechtvaardigen.330 Zijns inziens is de gedachte dat 
de leverancier die op krediet levert, dit steeds uit vrije wil heeft gedaan, een idee fixe.
Ook ik ben van oordeel dat er geen zelfstandige waarde aan kan worden toegekend, waar-
bij ik opmerk dat ook de gewone handelscrediteuren niet steeds feitelijk zekerheid zullen 
kunnen bedingen als zij zaken willen blijven doen.

2.6.3.4 Inhoudingsplichtigen zijn houder van de afdrachtsbelastingen
Het vierde argument331 gaat uit van de veronderstelling dat de reeds ingehouden maar 
nog niet afgedragen aangiftebelasting economisch bezien eigendom is van de ontvanger. 
Stein noemt dit argument dan ook het economisch eigendomsargument.332

Het argument ziet enkel op een deel van de aangiftebelastingen, namelijk op de afdrachts-
belastingen (voornamelijk de loonbelasting). Voor aanslagbelastingen kan er geen waarde 
aan worden toegekend, en evenmin voor de voldoeningsbelastingen, zoals de omzetbelas-
ting.
Een meerderheid van de commissie Houwing betuigt instemming met dit argument, doch 
slechts voor zover het afdrachtsbelastingen betreft.333 Een minderheid is niet overtuigd.
Volgens Stein komt het economisch eigendomsargument in botsing met het wezen van 
het faillissementsrecht. Zijn mening is dat het hele stelsel van de afwikkeling van het fail-
lissement wordt doorkruist door het fiscale voorrecht. Stein acht zulks onwenselijk.334 
Ook Kortmann stelt vragen bij de kracht van dit argument.335 Hij meent dat er geen reden 
is om aan de vordering van de fiscus wegens het ‘bewaarnemingskarakter’ een hoge pre-
ferentie toe te kennen.
Zelf ben ik van oordeel dat er geen waarde aan kan worden toegekend voor zover het ziet 
op aanslag- en voldoeningsbelastingen. Voor zover het ziet op afdrachtsbelastingen kan er 
enige waarde aan worden toegedicht, maar daar staat tegenover dat het systeem van de 
inhouding juist in het belang van de fiscus in de wet is opgenomen, die het incassotech-
nisch opportuner acht om de werkgever (de inhoudingsplichtige) met de incasso te belas-
ten dan om zelf achter de werknemers aan te gaan.336 Het doet wat opportunistisch aan 
dat een systeem dat juist in het (incasso)belang van de fiscus is ingevoerd, en geen enkele 
andere schuldeiser ten dienste staat, als argument wordt gebruikt om zijn positie nog ver-
der te versterken.337 Bovendien zijn de betalingsverzuimboeten juist in het leven geroe-
pen om tijdige betaling af te dwingen (zie onderdeel 2.8.17.2 hieronder).

2.6.3.5 De Staat moet lankmoediger zijn dan gewone schuldeisers
Het vijfde argument338 gaat uit van de veronderstelling dat de ontvanger geen stringent 
invorderingsbeleid hanteert, doch zich soepel opstelt bij wanbetaling. Dit argument 
wordt dan ook het soepelheidsargument genoemd.339 In de MvT is ten aanzien van dit 
argument gesteld,

329 Ph.A.N. Houwing, a.w., p. 27.
330 S.C.J.J. Kortmann, ‘Fiscaal privilege, bodemrecht en bodemvoorrecht: recht of onrecht?’, in: 

S.C.J.J. Kortmann (red.), Faillissement en fiscus, Deventer 2001 (Insolad Jaarboek 2000), p. 86.
331 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 5.
332 P.A. Stein, a.w., p. 18.
333 Ph.A.N. Houwing, a.w., p. 26.
334 P.A. Stein, a.w., p. 18.
335 S.C.J.J. Kortmann, ‘Fiscaal privilege, bodemrecht en bodemvoorrecht: recht of onrecht?’, in: 

S.C.J.J. Kortmann (red.), Faillissement en fiscus, Deventer 2001 (Insolad Jaarboek 2000), p. 86.
336 Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 7, p. 7.
337 In min of meer dezelfde zin: S.C.J.J. Kortmann, ‘Fiscaal privilege, bodemrecht en bodemvoorrecht: 

recht of onrecht?’, in: S.C.J.J. Kortmann (red.), Faillissement en fiscus, Deventer 2001 (Insolad Jaar-
boek 2000), p. 86: ‘Bovendien bedenke men dat de overheid zelf de keuze heeft gemaakt een 
ander bij de inning van belastinggelden als tussenschakel te gebruiken.’

338 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 5.
339 Ph.A.N. Houwing, a.w., p. 23.
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‘dat in een aantal gevallen het bestaan van aanvullende bevoegdheden van de 
ontvanger, zoals het fiscale voorrecht en het fiscale bodemrecht, leidt tot een 
minder knellend invorderingsbeleid. Zouden die aanvullingen ontbreken dan 
zou de ontvanger als gewone schuldeiser eerder dan thans het geval is, worden 
gedwongen tot een zeer stringent invorderingsbeleid.’340

In de MvA I is hieraan toegevoegd:341

‘dat de ontvanger een voor de betrokkenen soepeler beleid dan de particuliere 
kredietverschaffers voert. Voorts wordt een soepeler beleid gevoerd voor per-
soonlijke belastingschulden dan voor zakelijke belastingschulden.’

De meerderheid van de commissie Houwing acht het soepelheidsargument het belang-
rijkste argument ten gunste van het fiscale privilege.342 Door de bescherming van het 
voorrecht kan de ontvanger het zich veroorloven een soepele houding aan te nemen bij 
de invordering. Zonder voorrecht zou de ontvanger ‘veel forser wat de invordering betreft 
moeten optreden’.343 Een minderheid van de commissie vindt echter dat de ontvanger uit 
hoofde van zijn positie als staatsschuldeiser zonder meer verplicht is tot het betrachten 
van soepelheid, waarbij eventuele verliezen dienen te worden omgeslagen over alle belas-
tingschuldigen in plaats van alleen over medeschuldeisers.344

In 1986 gaat het soepelheidsargument volgens Stein al niet meer op.345 Volgens hem is de 
fiscus steeds harder gaan optreden. Bovendien wijst hij op een nadeel van het argument: 
derden hebben ogenschijnlijk met een goedlopend bedrijf te maken, terwijl het in werke-
lijkheid onder een zware last gebukt gaat. Ook Kortmann is niet overtuigd.346 Hij meent 
dat het gaat om souplesse op kosten van een ander.
Volgens Klein Wassink overtuigt dit argument niet voor de handhaving van het fiscale 
voorrecht. Terecht merkt hij op dat soepelheid ook zonder voorrecht kan worden 
betracht.347 Hij draagt andere argumenten aan.
Ik meen dat aan het soepelheidsargument thans weinig waarde meer kan worden 
gehecht. De ontvanger is zich immers steeds harder gaan opstellen. De afgelopen jaren, 
met name per 1 januari 2004 en 1 januari 2005, is het invorderingsbeleid steeds meer aan-
gescherpt.348 De aanscherping van het beleid per 1 januari 2005 heeft ertoe geleid dat er 
in 2005 driemaal Kamervragen zijn gesteld. Eerst op 18 januari 2005 door de Kamerleden 
Van As en Nawijn van de LPF-fractie, vervolgens op 17 juni 2005 door de Kamerleden 
Douma, Smeets en Crone van de PvdA-fractie en nogmaals door dezelfde PvdA-leden. Bij 
brieven van 9 februari 2005, NTFR 2005/246, V-N 2005/11.19, 11 juli 2005, NTFR 2005/969 
en 15 september 2005, V-N 2005/49.19, heeft de staatssecretaris de vragen beantwoord. 
Dat het invorderingsbeleid sterk is aangescherpt wordt in de literatuur bevestigd.349

2.6.3.6 Wanbetaling moet door anderen worden gedragen
Het zesde argument350 dat de verliezen van een niet goed functionerend invorderingssy-
steem moeten worden opgebracht door de belastingbetalers, is reeds bij de invoering van 
de IW 1845 aangedragen. De MvT bij de IW 1845, verwoordde het argument als volgt:351

340 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 5.
341 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 16.
342 Ph.A.N. Houwing, a.w., p. 25.
343 Ph.A.N. Houwing, a.w., p. 25.
344 Ph.A.N. Houwing, a.w., p. 25.
345 P.A. Stein, a.w., p. 18.
346 S.C.J.J. Kortmann, ‘Fiscaal privilege, bodemrecht en bodemvoorrecht: recht of onrecht?’, in: 

S.C.J.J. Kortmann (red.), Faillissement en fiscus, Deventer 2001 (Insolad Jaarboek 2000), p. 86.
347 H.J.W. Klein Wassink, ‘Bevoorrechting van vorderingen’, WFR, 1975/5221, p. 327.
348 Wijziging Leidraad Invordering 1990, Stcrt. 2004, 251, NTFR 2005/30, V-N 2004/5.10.1.
349 B.J.G.L. Jaeger, ‘Belastingdienst wordt lastig(st)e crediteur’, Accountancynieuws 2005/10, p. 11-13 en 

F.H.H. Sijbers, ‘Uitstel van betaling bij betwiste belastingschulden’, TFB 2005/5, p. 15-18.
350 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 5.
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‘Den last, die door allen getorscht, des te ligter gedragen wordt, moeten niet 
enkele kwalijkgezinden straffeloos kunnen afwerpen.’

Tegen het argument kan worden ingebracht dat het gaat over belastingmoraal. Volgens 
de commissie Houwing is het in wezen een argument ter bestrijding van belastingontdui-
king.352 Het richt zich met andere woorden tegen de ontduiker en zou slechts kunnen die-
nen ter rechtvaardiging van bijzondere bevoegdheden, die op de belastingontduiker 
gericht zijn. In die zin zou het bijvoorbeeld een rechtvaardiging kunnen geven voor het 
toepassen van lijfsdwang doch niet voor het fiscale voorrecht, omdat dat voorrecht zich 
juist tegen medeschuldeisers richt. Immers, het voorrecht is een recht niet van een 
schuldeiser tegenover zijn schuldenaar, maar van de schuldeiser tegenover zijn mede-
schuldeisers.353 De commissie Houwing meent dat dit argument geen waarde heeft voor 
het voorrecht van de fiscus.354 Stein acht de redenering onjuist.355 Hij meent dat als de vor-
dering van de ontvanger bevoorrecht is, de last niet wordt afgewenteld op de onwillige 
belastingbetaler maar op de medeschuldeisers. Volgens Klein Wassink is het argument 
een voorbeeld van lege retoriek.356 Ook volgens Erasmus heeft het argument aan overtui-
gingskracht ingeboet.357 Het is in wezen een argument dat is gericht tegen belastingont-
duiking.

Zelf meen ik dat aan het argument in het algemeen geen waarde kan worden gehecht, 
doch slechts ter rechtvaardiging van een bijzondere bevoegdheid die op de kwaadwil-
lende belastingschuldige is gericht.

2.6.3.7 Algemeen belang
Het zevende argument merk ik aan als het algemeen belangargument. In de MvT bij de 
IW 1990 staat letterlijk het volgende:358

‘Naar onze overtuiging is het in het belang van elke belastingschuldige dat de 
ontvanger over die bevoegdheden beschikt die het mogelijk maken dat belas-
tingaanslagen over de materiële juistheid waarvan geen verschil van mening 
bestaat daadwerkelijk worden ingevorderd. (...) Het niet invorderen van belas-
tingaanslagen vormt een financieel belang dat elke burger raakt.’

Ik lees hierin een beroep op het algemeen belang. Het argument gaat uit van de gedachte 
dat de belastinggelden de bezittingen zijn van de gemeenschap, zodat met de invordering 
niet een particulier, maar een algemeen belang is gemoeid.
De commissie Houwing is van mening dat het beroep op ‘een algemeen belang’ te weinig 
concreet is om enig argument op te leveren, om een bijzondere bevoegdheid te rechtvaar-
digen die inbreuk maakt op de rechten van medeschuldeisers, zoals het fiscale voor-
recht.359 Zij kan niet inzien waarom de bescherming van het algemeen belang ten koste 
zou moeten gaan van de belangen van toevallige medeschuldeisers. Het belang dat ook 
handelscrediteuren en andere schuldeisers vlot worden voldaan, is eveneens een alge-
meen belang.360 Stein verwerpt het argument eveneens.361 Ik sluit me bij de visie van de 

351 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 3, p. 878 rk.
352 Ph.A.N. Houwing, a.w., p. 27.
353 W.P. Erasmus, Bevoorrechte vorderingen, Zwolle 1976, p. 28.
354 Ph.A.N. Houwing, a.w., p. 27.
355 P.A. Stein, a.w., p. 7.
356 H.J.W. Klein Wassink, a.w., p. 326.
357 W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, tweede druk, Deventer 1971, p. 88.
358 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 5 en 6.
359 Ph.A.N. Houwing, a.w., p. 27 en 28.
360 EG-Richtlijn 2000/35, betreffende de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransac-

ties, Pb. EG L 200 van 8 augustus 2000, waarover H.C. Grootveld, a.w., p. 246-248 en J. Jonker 
Roelants, a.w., p. 380-383.

361 P.A. Stein, a.w., p. 19.
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commissie Houwing en Stein aan. Ik meen dat het algemeen belang juist meebrengt dat 
verliezen bij de invordering door alle belastingschuldigen gedragen moeten worden en 
niet door enkele medeschuldeisers. Hiervoor is steun te vinden in het rechtsbeginsel van 
‘égalité devant les charges publiques’362 (gelijkheid voor de openbare lasten) op grond waarvan 
het overheidshandelen zo min mogelijk schade dient te veroorzaken.363 Volgens Konij-
nenbelt is dat beginsel terug te voeren op belastingheffing, in die zin dat belastingen gelij-
kelijk moeten worden gedeeld.364 Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State zijn bestuursorganen op grond van genoemd beginsel gehouden tot compensa-
tie van onevenredige – buiten het normale maatschappelijke risico vallende en op een 
beperkte groep burgers of instellingen drukkende – schade die is ontstaan in een door de 
uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid ontstane rechtsverhou-
ding.365 Als de ontvanger zich (zonder ‘faute’) op het voorrecht beroept is het mijns inziens 
duidelijk dat er sprake is van een publieke last veroorzaakt door de overheid in het alge-
mene belang. De medeschuldeisers die als gevolg daarvan weinig of niets ontvangen vor-
men een beperkte groep (de schade moet ‘spécial’ zijn).366 Wellicht zou daarom gesteld 
kunnen worden dat het gemis aan een behoorlijke boedeluitkering wegens het fiscale 
voorrecht (als ‘grave’)367 buiten het normale maatschappelijke risico behoort te vallen en 
op grond van ‘gelijkheid’ over alle burgers moet worden verdeeld.368 Deze trend is ook in 
het civiele recht waar te nemen.369 Ik meen dat op grond hiervan onevenredig nadelige 
gevolgen van een overheidshandelen niet ten laste van een beperkte groep burgers beho-
ren te komen, maar over de gemeenschap dienen te worden verdeeld.370 Ook past zij in 
de gedachte van ‘pech moet weg’.371

2.6.3.8 Concurrentievervalsing
Het achtste argument372 houdt in dat het algemeen belang ook op microniveau speelt. In 
de MvT bij de IW 1990 staat letterlijk het volgende:373

‘Dit belang van de belastingschuldige bij een zo adequaat mogelijke invordering 
heeft ook aspecten in de micro-sfeer. (...) In termen van het bedrijfsleven zouden 
wij kunnen spreken van concurrentievervalsing.’

Als gezegd acht de commissie Houwing het beroep op ‘een algemeen belang’ te weinig 
concreet om enig argument op te leveren (zie onderdeel 2.6.8.2 hierboven).374 Stein ver-
werpt het argument als het wordt gebruikt om het fiscale voorrecht te handhaven.375 Vol-

362 Zie W. Konijnenbelt, ‘De égalité devant les charges publiques in het Franse administratieve recht’, 
Bestuurswetenschappen 1971, 5, p. 263-298 en A.R. Bloembergen, ‘Centauren in 6.3? Iets over recht-
matige en onrechtmatige daden’, in: C.J.J.M Stolker en W.L. Valk (red.), Als een goed huisvader – 
Opstellen aangeboden aan J.H. Nieuwenhuis, Deventer 1992, p. 124-127.

363 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, twaalfde druk, Den Haag 2002, 
nr. 7.50.

364 W. Konijnenbelt, ‘De égalité devant les charges publiques in het Franse administratieve recht’, 
Bestuurswetenschappen 1971, 5, p. 267.

365 ABRS 6 mei 1997, AB 1997, 229, met noot Van Buuren.
366 W. Konijnenbelt, ‘De égalité devant les charges publiques in het Franse administratieve recht’, 

Bestuurswetenschappen 1971, 5, p. 283.
367 W. Konijnenbelt, ‘De égalité devant les charges publiques in het Franse administratieve recht’, 

Bestuurswetenschappen 1971, 5, p. 285.
368 Vergelijk C.P.A. Bakker, ‘Het voorrecht van de fiscus op de helling’, WFR 1975/5208, p. 13. Het 

beginsel van ‘égalité devant les charges publiques’ kan echter ook dienen als rechtvaardiging voor 
ongelijke behandeling, W. Konijnenbelt, ‘De égalité devant les charges publiques in het Franse 
administratieve recht’, Bestuurswetenschappen 1971, 5, p. 273 e.v.

369 HR 30 maart 2001, NJ 2003, 615.
370 Hierover T. Hartlief en R.J. Tjittes, ‘Kroniek van het vermogensrecht’, NJB 2004, 31, p. 1584.
371 Zie bijvoorbeeld ‘Het lot wordt niet meer aanvaard’, NRC Handelsblad 8 augustus 2006.
372 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 6.
373 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 5 en 6.
374 Ph.A.N. Houwing, a.w., p. 27 en 28.
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gens hem is het voorrecht geen adequaat middel om ongelijkheid in de betaling van de 
belasting tegen te gaan. Zelf meen ik dat aan het algemeen belangargument weinig tot 
geen waarde kan worden gehecht, zodat aan een daarvan afgeleid argument evenmin 
waarde kan worden ontleend. Het algemeen belangargument pleit er mijns inziens voor 
om de verliezen die de Staat op de invordering lijdt uit te smeren over alle belastingschul-
digen en niet over de medeschuldeisers van een bepaalde belastingschuldige (zie 
onderdeel 2.6.3.7 hierboven). Wel dient de ontvanger alle schuldeisers gelijk te behande-
len, maar altijd zal er ruimte moeten zijn voor de bijzondere omstandigheden van het spe-
cifieke geval.

2.6.3.9 De Staat heeft behoefte aan een regelmatige geldstroom
Het negende argument376 is eveneens reeds bij de invoering van de IW 1845 gehanteerd. 
Het gaat uit van de veronderstelling dat zonder bijzondere invorderingsbevoegdheden de 
publieke taak van de overheid niet regelmatig gefinancierd kan worden.
Tegen het argument kan worden ingebracht dat dit voor elke schuldeiser geldt. Ook 
bedrijven kunnen niet functioneren als hun vorderingen niet geïnd worden. Volgens de 
commissie Houwing valt niet in te zien waarom het in het bijzonder voor de fiscus zou 
moeten gelden.377 Volgens haar kan het argument niet worden gehanteerd voor de hand-
having van het fiscale voorrecht. Klein Wassink378 en Stein379 zijn dezelfde mening toege-
daan. Volgens Erasmus heeft het argument aan overtuigingskracht ingeboet.380 Zelf meen 
ik dat aan het argument geen waarde kan worden gehecht, omdat het niet specifiek voor 
de Staat geldt. Ook de Staat kan in zijn begrotingen een voorziening ‘dubieuze debiteuren’ 
opnemen.

2.6.3.10 Conclusie bijzondere positie ontvanger
Ik kom tot de conclusie dat de algemene argumenten weinig overtuigend zijn, en met 
name het hoge fiscale voorrecht niet kunnen rechtvaardigen. Zij kunnen hoogstens die-
nen om een bepaalde bijzondere bevoegdheid voor een specifieke belastingvordering te 
rechtvaardigen, met name waar het gaat om belastingontduikers.

2.6.4 Conclusie algemene rechtvaardigingen voor de bestaande bijzondere 
bevoegdheden en het fiscale voorrecht

De drie door de MvT aangedragen algemene argumenten voor de handhaving van de bij-
zondere bevoegdheden en het fiscale voorrecht overtuigen niet meer. Het eerste argu-
ment, dat het burgerlijk procesrecht ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar zou zijn, gaat 
uit van de veronderstelling dat de hoogte van de vordering ook door de civiele rechter zou 
moeten worden vastgesteld. Daarmee is echter de belastingrechter belast. Bovendien is 
het eerste argument grotendeels achterhaald met de vereenvoudiging in 2002 van het bur-
gerlijk procesrecht en de invoering van het Landelijk rolreglement. Het tweede argument, 
dat het niet doelmatig zou zijn om de belastingvorderingen te innen volgens het burger-
lijk procesrecht, nu de ontvanger zeer veel vorderingen int, gaat uit van de veronderstel-
ling dat het burgerlijk procesrecht ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar is en deelt dus het 
lot van het eerste argument. Het derde argument, dat de ontvanger een bijzondere positie 
heeft die hem onderscheidt van andere niet-openbare schuldeisers, is niet overtuigend. De 
door de MvT op het voorstel, dat tot de IW 1845 heeft geleid, gehanteerde argumenten zijn 
nimmer overtuigend geweest. De nieuw aangedragen argumenten kunnen mij evenmin 
overtuigen en hebben ook de commissie Houwing, Klein Wassink, Geppaart, Stein en 
Kortmann niet overtuigd. Goed beschouwd hecht de commissie Houwing slechts waarde 

375 P.A. Stein, a.w., p. 19.
376 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 3.
377 Ph.A.N. Houwing, a.w., p. 27.
378 H.J.W. Klein Wassink, a.w., p. 326.
379 P.A. Stein, a.w., p. 19.
380 W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, tweede druk, Deventer 1971, p. 88.
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aan het soepelheidsargument. Ten tijde van het uitbrengen van haar rapport in 1974 zou 
daaraan nog waarde kunnen worden toegekend. Thans kan daaraan met de aanscherping 
van het invorderingsbeleid echter geen overtuigingskracht meer worden toegedicht. Ik 
stel dan ook vast dat de door de MvT aangedragen algemene argumenten voor de handha-
ving van de bijzondere bevoegdheden en het fiscale voorrecht niet of niet meer overtui-
gen.

2.7 RECHTVAARDIGING VAN DE UITBREIDING VAN BIJZONDERE 
BEVOEGDHEDEN

2.7.0 De argumenten

In dit onderdeel geef ik weer de door de wetgever gegeven rechtvaardigingen voor de 
invoering van nieuwe bijzondere bevoegdheden en beoordeel ik die. De algemene recht-
vaardigingen voor de invoering van nieuwe bijzondere bevoegdheden zijn neergelegd in 
het algemene gedeelte van de MvT.381 Die rechtvaardigingen behandel ik in dit onderdeel. 
De in het artikelsgewijze specifieke commentaar gegeven rechtvaardigingen voor de 
afzonderlijke bijzondere bevoegdheden beoordeel ik in onderdeel 2.8.
Volgens de MvT is de positie van de ontvanger zo bijzonder, dat zijn bevoegdheden dienen 
te worden uitgebreid, met name met informatievorderingsbevoegdheden.382 Ten eerste 
zou dit blijken uit Deel A, p. 5, punt 2, onder twee van het heroverwegingsrapport Invor-
dering van ’s Rijks belastingen.383 Uit dit rapport zou de noodzaak van inlichtingenver-
plichtingen ten behoeve van de invordering zijn af te leiden. Ten tweede zou uit de zoge-
noemde ISMO-debatten naar voren zijn gekomen dat een invorderingswet met specifieke 
bevoegdheden voor de ontvanger van wezenlijk belang is voor fraudebestrijding.
Het komt mij voor dat deze argumenten ten overvloede zijn gebruikt. De MvT volstaat 
immers met de verwijzing naar een vindplaats in de Kamerstukken waar een rapport te 
vinden zou zijn, zonder de inhoud daarvan weer te geven en zonder dat rapport als bijlage 
aan te hechten.384 Voorts wordt verwezen naar de zogenoemde ISMO-debatten, zonder uit 
te leggen waar de afkorting voor staat en wat de status en inhoud van die debatten is.385 
De lezer moet zelf maar bedenken waarom dat rapport en die debatten extra bevoegdhe-
den zouden rechtvaardigen.

2.7.1 Heroverwegingsrapport

Het Heroverwegingrapport Invordering van ’s Rijks belastingen is opgesteld in het kader 
van een heroverwegingsonderzoek ten behoeve van de voorbereiding van de kabinetsfor-
matie in 1985. In het rapport verzoeken de ambtenaren de minister van Financiën wets-
wijzigingen voor te bereiden teneinde de ontvanger het recht te geven om het faillisse-
ment aan te vragen en om informatie te vorderen. Ook wordt verzocht om verkorting van 
betalingstermijnen en een stringenter vervolgingsregime. Het rapport is aan de Tweede 
Kamer aangeboden bij brief van 24 juni 1986 van de minister van Financiën.386 Het rap-
port moet aldus in de sleutel van de begrotingsonderhandelingen worden geplaatst. 
Geppaart heeft dan ook opgemerkt dat het van een ambtelijke werkgroep afkomstig is. 
Hij meent daarom dat daaraan geen argumentatieve waarde kan worden toegekend.387

Ik ben dat met hem eens. Ik neem hierbij als uitgangspunt dat ik de aangevoerde alge-
mene argumenten voor handhaving van de onder de IW 1845 reeds bestaande bijzondere 
bevoegdheden niet overtuigend acht, hetzij omdat zij dat nimmer zijn geweest, hetzij 

381 Met name in Hoofdstuk II van de MvT (Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 4-7).
382 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 5.
383 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 11.
384 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 11.
385 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 11.
386 Kamerstukken II 1985/86, 16 625, nr. 85.
387 Ch.P.A. Geppaart, ‘Invorderingsrecht in beweging’, WFR 1988/5842, p. 1311.
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omdat zij inmiddels achterhaald zijn (zie onderdeel 2.6.4). Dat impliceert dat een argu-
ment voor toekenning van nieuwe bijzondere bevoegdheden, die per definitie ofwel de 
positie van de belastingschuldige, ofwel die van derden (aansprakelijkgestelden, mede-
schuldeisers, enz.) verslechtert, zeer overtuigend moet zijn. Geppaart merkt terecht op 
dat een ambtelijk heroverwegingsrapport – ongeacht zijn inhoud – daartoe niet kan die-
nen.

2.7.2 ISMO-debatten

Een volstrekt onspecifiek beroep op ISMO-debatten kan, als gezegd, zonder nadere toe-
lichting evenmin zeer overtuigend worden genoemd. ISMO staat voor de Interdeparte-
mentale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Ook hier is dus sprake van een amb-
telijke werkgroep, die in 1985 een (eind)rapport heeft opgesteld.388 Aangezien ook hier 
sprake is van een ambtelijke werkgroep, geldt hetzelfde als ten aanzien van Heroverwe-
gingrapport Invordering van ’s Rijks belastingen is aangevoerd.

2.7.3 Conclusie invoering nieuwe bijzondere bevoegdheden

Ik meen dat aan de in de MvT bij de IW 1990 aangedragen algemene rechtvaardigingen 
voor invoering van nieuwe bijzondere bevoegdheden geen waarde kan worden toege-
kend.

2.8 DE SPECIFIEKE RECHTVAARDIGING VOOR DE AFZONDERLIJKE 
BIJZONDERHEDEN

Hiervoor in onderdelen 2.6 en 2.7 heb ik de in het algemene gedeelte van de MvT gegeven 
rechtvaardigingen voor de handhaving en de uitbreiding van de bijzondere bevoegdheden 
opgesomd en beoordeeld. In dit onderdeel behandel ik de in het artikelsgewijze commen-
taar gegeven specifieke rechtvaardigingen voor de afzonderlijke bijzondere bevoegdhe-
den en andere bijzonderheden van de positie van de Staat als belastingschuldeiser.

2.8.1 Het fiscale voorrecht

Het fiscale voorrecht is door de Franse bezetter in 1808 ingevoerd.389 Daarvoor kende het 
Nederlandse recht het fiscale voorrecht niet. Wel is later, in 1816, aan de fiscus het recht 
van wettelijk hypotheek toegekend.390 Dit ‘legaal verband’ vloeide uit de wet voort en 
behoefde niet in het hypotheekregister te worden ingeschreven.391 Bij de invoering van 
het Burgerlijk Wetboek in 1838 is het echter komen te vervallen. In de MvT bij de IW 1845 
is het volgende opgemerkt, nadat is gesteld dat het legaal hypotheekverband is afge-
schaft:392

‘De voorrang van ’s Rijks schatkist, de orde waarin dezelve wordt uitgeoefend, 
de tijd van deszelfs voortduring, zijn naar aanleiding van de Nederlandse wet-
geving, welke dit onderwerp aan de bijzondere wetten overlaat, bij art. 14 van 
het wetsontwerp [later vernummerd tot 12, HV] geregeld. Het bedrag van de 
schuld is bij de wet bepaald, haar aanwezen of uitdelging kan door iedereen 
onderzocht worden; de beperkte voortduring van het privilegie, de geregelde 
invordering, de korte termijn van de verjaring, brengen te weeg, dat noch het 

388 Het rapport met bijlagen beslaat ruim 450 bladzijden. Kamerstukken II 1984/85, 17 050, nr. 36.
389 Loi relative au privilège du trésor public pour le récouvrement des contributions directes du 

12 Novembre 1808.
390 Wet van 11 februari 1816, Stb. 1816, 14.
391 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 8, p. 890.
392 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 3, p. 878 rk.
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persoonlijk, noch het hypothecair crediet, noch de belangen van derden door 
het privilegie der schatkist kunnen lijden.’

Ik leid hieruit af dat het fiscale voorrecht destijds mede was gebaseerd op de argumenten 
dat het een beperkte duur kende, de verjaring een korte termijn behelsde en het krediet-
wezen en derden er geen hinder van ondervonden. Inmiddels moet men vaststellen dat 
deze argumenten achterhaald zijn. Zo heeft het fiscale voorrecht niet langer een beperkte 
tijdsduur.393 De beperkte tijdsduur van twee jaar ex art. 12 IW 1845 (oud) is in 1990 ver-
vallen.394 De korte verjaringstermijn van drie jaar ex art. 11 IW 1845 (oud) is voorts in 
1990 verlengd tot de gewone verjaringstermijn voor geldvorderingen van vijf jaren. Tot 
slot ondervinden het kredietwezen en derden wel degelijk hinder van het fiscale privilege. 
De vraagt rijst zelfs welke zin het voorrecht überhaupt heeft als de belangen van derden 
niet worden geschaad.

Het artikelsgewijze commentaar van de MvT bij de IW 1990 noemt de volgende argumen-
ten voor handhaving van het fiscale voorrecht:395

a. de Staat kan zijn schuldenaren niet zelf uitzoeken;
b. wanbetaling moet door anderen worden gedragen;
c. de Staat heeft behoefte aan een regelmatige geldstroom;
d. de Staat moet lankmoediger zijn dan gewone schuldeisers;
e. de overheid is verplicht tot kredietverlening;
f. de inhoudingsplichtigen zijn houder van de aangiftebelastingen;
g. de ontvanger kan voor het ontstaan van de schuld geen zekerheid bedingen.

Deze opsomming valt vrijwel samen met de opsomming die in het algemene gedeelte van 
de MvT wordt gegeven ter ondersteuning van het betoog dat de ontvanger een dergelijk 
bijzondere positie heeft (zie onderdeel 2.6.3 hierboven). In de MvT wordt opgemerkt dat 
de eerste drie argumenten ten grondslag lagen aan de invoering van het fiscale voorrecht 
in 1845. Gelet op de hierboven geciteerde passage uit de MvT bij de IW 1845, is het de 
vraag of dat juist is. Voorts is in de MvT bij de IW 1990 gesteld dat deze rechtsgronden 
‘enigszins aan zeggingskracht hebben ingeboet in het huidige tijdsbestel’, doch ‘inhoude-
lijk ... nog onverkort’ gelden.396 Daaraan voegt de MvT dan de andere vier onder d tot en 
met g genoemde argumenten toe. Tot slot wordt verwezen naar hoofdstuk III van het alge-
mene gedeelte van de MvT, waarin, zoals gezegd, vrijwel dezelfde opsomming staat als 
argument voor een uitzonderingspositie voor de ontvanger in het algemeen.

De in het artikelsgewijze commentaar voor handhaving van het fiscale voorrecht 
genoemde argumenten zijn dus een herhaling van de in het algemene gedeelte van de 
MvT genoemde argumenten die een bijzondere positie in het algemeen zouden rechtvaar-
digen. Deze argumenten heb ik reeds aan een beoordeling onderworpen in 
onderdeel 2.6.3. Ik ben daar tot de conclusie gekomen dat de gehanteerde argumenten 
niet meer overtuigen. Andere schrijvers, zoals Stein en Wattel, onderschrijven dat stand-
punt. De commissie Houwing heeft in 1974 naar mijn mening slechts betekenis toege-
kend aan het soepelheidsargument.397 Met het aanscherpen van het invorderingsbeleid 
kan niet langer worden gezegd dat de overheid lankmoediger is dan gewone schuldeisers. 
Aan het soepelheidsargument kan – anders dan in 1974 – dan ook weinig waarde meer 
worden toegekend. Ik concludeer dan ook dat de in het artikelsgewijze commentaar voor 
handhaving van het fiscale voorrecht genoemde argumenten geen hout (meer) snijden.

393 Hierover A.P.J.M. van der Linden, a.w., p. 100 e.v.
394 Door Van der Linden als ‘déchéance’ aangemerkt, A.P.J.M. van der Linden, a.w., p. 100
395 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 62.
396 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 62.
397 Ph.A.N. Houwing, a.w., p. 27.

FWR_Vermeulen.book  Page 69  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



70 Beschrijving en kritische beschouwing van het huidige invorderingsrecht

Ik teken hierbij aan dat het fiscale voorrecht zoals dat in art. 12 IW 1845 was neergelegd 
in 1990 fors is uitgebreid. De beperkte tijdsduur van twee jaren is ten eerste vervallen en 
daarmee effectief verlengd naar vijf jaren door de koppeling aan de verjaring. Verder is de 
werking van het voorrecht uitgebreid van directe belastingen naar alle Rijksbelastingen. 
Voorts is het voorrecht in art. 53 IW 1990 ook van toepassing verklaard op aansprakelijk-
heidsschulden.398 Tot slot is de invordering van premies werknemersverzekeringen per 
1 januari 2006 geheel aan de ontvanger overgedragen, waarmee die vorderingen eveneens 
onder het voorrecht vallen.399 Het fiscale voorrecht is thans dan ook mede tot een premie-
voorrecht verworden.
In de MvT is aan deze uitbreiding nauwelijks aandacht besteed, laat staan dat een recht-
vaardiging is gegeven. Slechts de verlenging van de tijdsduur van twee jaren naar vijf 
jaren wordt expliciet genoemd.400 Er wordt gesteld dat het fiscale voorrecht vooralsnog 
wordt gehandhaafd.401 Die woorden hebben betrekking op de hiervoor in onderdeel 2.5.1 
behandelde keuze om het invorderingsrecht niet aan een nadere bezinning ten principale 
te onderwerpen, doch in plaats daarvan te kiezen voor ‘uitstel van die bezinning’.402 Om 
die reden zijn de bepalingen van het voorrecht en het bodemrecht gekoppeld aan een 
zogenoemde horizonbepaling. Die horizonbepaling houdt in dat het voorrecht en het 
bodemrecht zouden vervallen op het moment van inwerkingtreding van Boek 3 van het 
(destijds) nieuwe BW, tenzij eerder een wetsvoorstel zou zijn ingediend waarbij hetzij de 
materie wordt geregeld, hetzij de geldigheidsduur wordt verlengd.403 In de nota naar aan-
leiding van het eindverslag is gesteld dat een horizonbepaling formeel afschaffing bete-
kent ‘zij het onder een voorwaarde’.404 Dit is onjuist, zoals hieronder zal blijken.
Naar aanleiding van deze horizonbepaling heeft een interdepartementale werkgroep 
Voorrecht en bodemrecht een rapport opgesteld, dat bij brief van 4 juli 1990 aan de 
Tweede Kamer is aangeboden.405 Op basis daarvan is op 20 november 1992 een voorstel 
ingediend houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige 
andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een 
bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid 
van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement.406 Dat voorstel beoogt volgens de 
indieners ervan de definitieve regeling van het voorrecht en het bodemrecht tot stand te 
brengen.407 Die regeling houdt in dat zowel het voorrecht als het bodemrecht wordt 
gehandhaafd, zij het in een andere vorm. Zo wordt voorgesteld om het fiscale voorrecht 
in art. 3:280, aanhef en sub 5, BW onder te brengen.408

De in het voorstel genoemde argumenten zijn gebaseerd op de door de interdepartemen-
tale werkgroep gehanteerde argumenten, die in feite zijn terug te voeren tot het rapport 
van de commissie Houwing.409 De werkgroep sluit zich zelfs aan bij de conclusies van de 
commissie Houwing. Waar ik hiervoor heb vastgesteld, dat die argumenten, met name 
het soepelheidsargument, thans geen opgeld meer doen, kan aan de door de interdepar-
tementale werkgroep gehanteerde argumenten voor handhaving dan ook weinig waarde 

398 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 121.
399 Wet van 16 december 2004, Stb. 2005, 36, waarover A.O.E. Falck en J.A.J. Gijsen, ‘Belastingdienst 

gaat ook premies werknemersverzekeringen invorderen’, TFB 2005/3, p. 8-16.
400 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 63.
401 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 6.
402 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 9.
403 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 9.
404 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 9, p. 9.
405 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 31. Hierover A. van Eijsden, ‘De toekomst van het fiscale 

voorrecht en van het bodemrecht’, WFR 1990/5926, p. 1215-1218.
406 Voorstel van wet, Kamerstukken II 1992/93, 22 942, nr. 2.
407 Kamerstukken II 1992/93, 22 942, nr. 3, p. 1.
408 Kamerstukken II 1992/93, 22 942, nr. 3, p. 9, na de kosten van faillietverklaring, de kosten tot 

behoud, pand en hypotheek, aanneming van werk, de bijdragen appartementseigenaar en de ver-
goeding van geleden schade.

409 S.C.J.J. Kortmann, ‘Fiscaal privilege, bodemrecht en bodemvoorrecht: recht of onrecht?’, in: 
S.C.J.J. Kortmann (red.), Faillissement en fiscus, Deventer 2001 (Insolad Jaarboek 2000), p. 85 e.v.
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worden toegekend. Het wetsvoorstel gaat naar mijn mening van een achterhaalde argu-
mentatie uit. Aangezien er geen enkele beweging in het wetsvoorstel zat, wat wellicht ook 
nooit de bedoeling van de indieners is geweest, is het onderdeel over vereenvoudigde 
afwikkeling van faillissement er in 2000 uitgelicht410 en inmiddels al sinds 2002 in wer-
king.411

Het resterende voorstel is thans, vijftien jaar later, nog steeds aanhangig en zou wat mij 
betreft dan ook als volkomen cosmetisch moeten worden ingetrokken. Wellicht dat dat 
gebeurt bij de invoering van de nieuwe Insolventiewet ter vervanging van de Faillisse-
mentswet. Blijkens een advies van de Commissie Insolventierecht van 29 juni 2006 aan de 
minister van Justitie neemt het voorontwerp voor een nieuwe Insolventiewet de afschaf-
fing van het fiscale voorrecht bij faillissement min of meer als uitgangspunt, nu het voor-
stel een pondspondsgewijze verdeling van de opbrengst voorstelt.412 Hoewel het vooront-
werp vooralsnog niet is gepubliceerd, lijkt het erop dat het fiscale voorrecht in faillisse-
mentssituaties wordt afgeschaft:

‘In plaats daarvan zullen uitdelingen steeds ook aan concurrente schuldeisers 
ten goede komen, met dien verstande dat preferente schuldeisers een tweemaal 
zo groot percentage van hun vordering ontvangen als concurrente schuld-
eisers.’

Dat gaat mij niet ver genoeg en zou mijns inziens tot gevolg kunnen hebben dat gewone 
schuldeisers er belang bij hebben het faillissement van hun schuldenaar aan te vragen, 
omdat de fiscus dan een stapje terug moet doen. Dat lijkt mij ongewenst. De Commissie 
Insolventierecht zou ook eigenlijk een trede verder willen gaan en pleit voor afschaffing 
van het voorrecht:

‘De Commissie acht geen werkelijk overtuigende grond aanwezig voor de thans 
bestaande veelheid aan preferenties, waaronder ook het voorrecht (en bodem-
recht) van de fiscus. De Commissie is daarom voorstander van het afschaffen 
van bestaande preferenties van schuldeisers en van het niet toelaten van 
nieuwe preferenties.’

Deze passage vormt een ondersteuning voor mijn conclusie dat de in het artikelsgewijze 
commentaar van de MvT bij de IW 1990 voor handhaving van het fiscale voorrecht 
genoemde argumenten geen hout (meer) snijden.
Wel is bijzonder dat genoemde interdepartementale werkgroep een voorbehoud maakte 
voor de toepassing van het voorrecht op administratieve boeten, indien de in de aanslag 
begrepen fiscale verhoging als gevolg van het wetsvoorstel houdende wijziging van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de herziening van het stelsel van 
administratieve boeten en van de bevoegdheid tot navorderen een duidelijker strafkarak-
ter zou krijgen.413 De wetgever heeft dit voorbehoud overgenomen.414 De opvolger van 
het door de werkgroep bedoelde wetsvoorstel415 is inmiddels tot wet verheven.416 De in 
de aanslag begrepen fiscale verhoging is thans een boete die bij beschikking wordt opge-
legd. Op grond van het zogenoemde una via-beginsel kunnen zij ook in de plaats komen 
van een strafrechtelijke vervolging. Volgens de werkgroep lag het voor de hand om pas na 
de inwerkingtreding van het wetsvoorstel te bezien of de bestuurlijke boete onder het fis-

410 Voorstel van wet tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de moge-
lijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement, Kamerstukken II 1990/00, 27 199, 
nr. 2.

411 Wet van 28 maart 2002, Stb. 185.
412 S.C.J.J. Kortmann, ‘Advies Cie Insolventierecht d.d. 29 juni 2006 (voorontwerp Insolventiewet)’, TvI 

2006, 34, p. 163.
413 Kamerstukken II 1989/90, 21 058, nr. 2.
414 Kamerstukken II 1992/93, 22 942, nr. 3, p. 10.
415 Kamerstukken II 1993/94, 23 470, nr. 2.
416 Wet van 18 december 1997, Stb. 738.
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cale voorrecht moest blijven. In de literatuur neemt men aan dat het voorrecht tevens op 
boeten ziet, omdat onder rijksbelastingen via een definitiebepaling in art. 2, lid 2, sub a, 
ook bestuurlijke boeten worden begrepen.417 Met de in het rapport genoemde bezinning 
of het voorrecht ook van toepassing is op de fiscale boete, is voor zover mij bekend nog 
geen begin gemaakt. Daartoe is met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot herzie-
ning van het stelsel van administratieve boeten wel aanleiding. Katan heeft in dit verband 
gesteld dat sprake is van strijd met art. 6 EVRM als fiscale boeten in faillissementssituaties 
ten laste van de boedel komen. Hij stelt dat straf in de zin van art. 6 EVRM niet ten laste 
mag worden gebracht van een ander dan degene aan wie zij is opgelegd.418

2.8.2 Bodemrecht

Volgens Van Eijsden is het bodemrecht ‘de meest omstreden bevoegdheid van de ontvan-
ger’.419 Het artikelsgewijze commentaar van de MvT bij de IW 1990 noemt de volgende 
argumenten voor handhaving van het fiscale bodemrecht:420

a. het beoogt misbruik te voorkomen;
b. het beoogt frustratie van het fiscale voorrecht in de bedrijfssfeer te voorkomen.

Het eerste argument is ontleend aan de MvT bij de IW 1845. De wetsgeschiedenis gaf 
daarom aanleiding te veronderstellen dat het bodemrecht zich slechts zou uitstrekken tot 
gevallen van misbruik. Volgens de Hoge Raad is de strekking van het bodemrecht te voor-
komen dat het verhaal van de fiscus voor de belastingschulden gefrustreerd zou kunnen 
worden doordat goederen die zich onder de schuldenaar bevinden buiten het vermogen 
van de schuldenaar worden gehouden of gebracht door middel van een overeenkomst of 
andere rechtshandeling tussen de schuldenaar en derden.421 Daarmee is het bereik ruimer 
dan door de wetgever in 1845 bedoeld was. Later heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het 
bodemrecht ook in andere gevallen dan misbruik kan worden toegepast.422 De MvT bij de 
IW 1990 verwoordt dit als volgt:423

‘Door de maatschappelijke ontwikkelingen sinds 1845 is het bodemrecht echter 
in een ander daglicht komen te staan en wordt dat recht niet alleen toegepast 
in aperte misbruiksituaties, doch ook in de situaties waarin het voorrecht van 
de fiscus gefrustreerd wordt. De laatstbedoelde situaties doen zich met name in 
de bedrijfssfeer voor.’

Hieruit volgt dat het eerste argument niet meer ter zake doet: het gaat thans om het al 
dan niet in verband met het fiscale voorrecht tegengaan van verkorting van het verhaals-
recht van de fiscus, ongeacht de vraag of sprake is van misbruik.

Aan het bodemrecht kleven ten minste vijf bezwaren:424

1. het bodemrecht is een aantasting van de eigendom van derden (‘gelegaliseerde dief-
stal’, volgens critici);

2. het leidt tot onnodige bedrijfssluiting;
3. de kredietwaardigheid van ondernemers wordt aangetast;
4. de uitwinning door de ontvanger leidt tot kapitaalvernietiging;
5. de rechtsbescherming van derde-kredietgevers vertoont gebreken.

417 J.J. Vetter, P.J. Wattel en M.H.M. van Oers, Invordering van belastingen, Deventer 2005, nr. 907.
418 B.M. Katan, ‘Insolventierecht en het EVRM’, TvI 2006/3, p. 91.
419 A. van Eijsden, ‘De Invorderingswet 1990’, WFR 1990/5934, p. 1496.
420 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 66.
421 HR 5 oktober 1979, na conclusie Berger, NJ 1980, 280 met noten Mijnssen en Heemskerk.
422 HR 9 januari 1981, NJ 1981, 656.
423 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 66.
424 Zie ook het rapport Voorrecht en bodemrecht, Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 31.
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Het eerste bezwaar is een gevolg van de door de Hoge Raad geformuleerde strekking van 
het bodemrecht, nu het ook in niet-misbruiksituaties kan worden toegepast. De commis-
sie Houwing heeft dan ook voorgesteld om het bodemrecht in de oorspronkelijke staat (als 
misbruikbestrijder) te herstellen.425 Overigens, het EHRM heeft de aantasting van de 
eigendom van derden in het kader van het bodemrecht niet in strijd geacht met art. 1, 
Eerste Protocol, EVRM.426 Over het bodemvoorrecht is niet geoordeeld.
Het tweede bezwaar houdt verband met de praktijk dat bij dreiging van een bodembeslag 
goederen door de financiers van de bodem worden afgevoerd, waardoor de verkoop going 
concern onmogelijk wordt.
Het derde bezwaar ziet op het gegeven dat financiers van roerende bedrijfsmiddelen 
jegens de fiscus geen enkel nut hebben van hun eigendomsvoorbehoud, bezitloos pand-
recht, of andere zekerheid. Zij zullen dus niet genegen zijn op krediet te leveren.
Het vierde bezwaar houdt verband met het feit dat de bij de verkoop van de beslagen 
zaken gerealiseerde opbrengst niet in verhouding staat tot de waarde die zij voor de 
onderneming hebben.427 Door de ambtelijke werkgroep is hiertegen ingebracht dat dit in 
de praktijk meevalt, omdat de ontvanger zich soepel opstelt. Hiervoor is al gebleken dat 
dit niet langer het geval is.
Het vijfde bezwaar houdt verband met het feit dat het bodemrecht de derde de mogelijk-
heid van verzet ex art. 456 Rv. ontzegt en dat de afgeleide toetsing van het invorderings-
beleid aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te wensen overlaat. De commis-
sie Houwing pleitte dan ook voor plaatsing in het BW van het bodemrecht, waarbij de 
civiele rechter direct toetst of het bodemrecht met recht is ingeroepen.

Als het voorrecht zou worden afgeschaft, zou het bodemrecht evenmin meer nodig zijn 
om er voor te zorgen dat dat voorrecht niet wordt gefrustreerd. Hiervoor heb ik geconclu-
deerd dat de voor de handhaving van het voorrecht aangevoerde argumenten hun over-
tuigingskracht inmiddels hebben verloren. Afschaffing van het fiscale voorrecht lijkt mij 
dan ook wenselijk. Om die reden behoeft het bodemrecht dan ook niet meer te worden 
gehandhaafd. Dan blijft de wens bestaan om op te komen tegen de verkorting van het ver-
haalsrecht van de fiscus. Daarvoor bestaan aantrekkelijke alternatieven. De ontvanger 
kan immers, zo heeft de praktijk geleerd, de actio pauliana toepassen om op te komen 
tegen de verkorting van zijn verhaalsrecht. Bovendien kan de ontvanger in voorkomende 
gevallen een beroep doen op onrechtmatige daad.428 Die pauliana wordt momenteel ook 
ter hand genomen in situaties waarin het bodemrecht niet kan worden toegepast, zoals 
voor inkomstenbelastingvorderingen.429 Kennelijk functioneert dat goed. Waarom zou 
het geen kans van slagen hebben in de door het bodemrecht bestreken gevallen? Wel 
werkt het bodemrecht als verdeelsleutel bij een concursus creditorum: de voorraad en het 
onroerend goed komen toe aan de banken en leasemaatschappijen, terwijl de bedrijfsin-
ventaris op grond van het bodemrecht aan de fiscus toekomt. Er zit dus wel enige waarde 
in het argument dat afschaffing van het (voorrecht en het) bodemrecht vooral de belangen 
van de beroepsfinanciers zou dienen. Daar staat echter tegenover dat als dier belangen 
gediend worden, de kredietverlening verbetert en daarmee de winstkansen en de belas-
tingopbrengst.
Ik kom dan ook tot de conclusie dat de in de MvT bij de IW 1990 genoemde argumenten 
voor handhaving van het bodemrecht niet overtuigen en er daarnaast goed functione-
rende misbruikbestrijders zijn in de vorm van de actio pauliana en de onrechtmatige 
daadsactie.

425 Ph.A.N. Houwing, a.w., p. 75.
426 EHRM 13 februari 1995, BNB 1995/262, waarover M.W.C. Feteris, Formeel belastingrecht, Deventer 

2007, p. 200.
427 Zie ook J. Kamp, a.w., p. 1350, die over ‘substantiële kapitaalvernietiging’ spreekt.
428 HR 30 januari 2004, NJ 2004, 197, TFB 2004/2, p. 37 e.v.
429 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 26 en 27. Zie ook art. 22, § 1, lid 5, Leidraad Invordering 

1990.
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Ook Stein meent dat het bodemrecht moet worden afgeschaft.430 Hij heeft zich de vraag 
gesteld of een rechtvaardiging kan worden gevonden voor het recht van de fiscus om het 
eigendomsrecht van derden aan te tasten. Hij acht het destijds door de Leidraad Invorde-
ring 1990 gehanteerde argument dat de derde-eigenaar zich onder omstandigheden niet 
geheel ontslagen kan achten van verantwoordelijkheid voor zakelijke belastingschulden, 
weinig overtuigend, wanneer men in aanmerking neemt wie het zijn, die nu met deze ver-
antwoordelijkheid worden belast.431 Overziet men de belangen (aldus Stein) die betrok-
ken zijn bij een efficiënte kredietverlening, dan moet het bodemrecht niet worden 
gehandhaafd:432

‘De overheid heeft er belang bij dat de kredietverlening aan het bedrijfsleven 
niet wordt geremd door de overweging dat de gestelde zekerheden door fiscale 
executies kunnen worden ondermijnd.’

Stein wijst op de redenering die destijds is gehanteerd om de hypotheek aan de last van 
de bevoorrechting te onttrekken. Deze is volgens hem eveneens valabel om andere vor-
men van kredietverlening aan het bodemrecht te onttrekken.433 De MvT op het voorstel 
dat heeft geleid tot aanpassing van destijds art. 12 IW 1845 hanteerde de volgende rede-
nering:434

‘In den laatsten tijd zijn klachten gerezen over de werking van artikel 12 der 
wet van 22 mei 1845 (Staatsblad no. 22) op de invordering van ’s Rijks directe 
belastingen. Die klachten betroffen het feit, dat aan den Staat wegens die belas-
tingen een recht van voorrang toekomt, dat boven dat van hypotheek gaat.
Dat in vroeger jaren bezwaren dienaangaande niet zijn geuit, valt niet te ver-
wonderen. Gewoonlijk vormde de belastingschuld van het totaal bedrag van 
iemands schulden slechts zoo gering onderdeel, dat voor het in het gedrang 
komen van hypotheken geen vrees behoefde te bestaan. De zeer groote toene-
ming van de directe belastingen heeft dien toestand gewijzigd. Hierdoor is te 
begrijpen, dat menig schuldeiser, die vroeger het voorrecht van de fiscus met 
een onverschillig oog kon aanzien, zich onder de huidige omstandigheden 
bekropen gevoelt door de vrees, dat de vordering des ontvangers de zijne wel 
eens voor een deel of zelfs geheel illusoir zou kunnen maken.
Het betreft hier een zaak van meer dan particulier belang. Het recht van hypo-
theek mag zich verheugen in eene ongemeene mate van vertrouwen. Dank zij 
dat recht, komt er heel wat kapitaal in handen van hen, die tot de meest nuttige 
aanwending er van in staat zijn. Een geschokt zijn van dat vertrouwen moet 
alzoo op het economisch leven een ongunstige invloed oefenen.
Vandaar dat ondergetekende de gelegenheid van dit wijzigingsontwerp heeft 
aangegrepen om ook te dezer zake een voorziening te treffen. Het nieuwe 
art. 115bis zal den voorrang van den aanslag in ’s Rijks inkomstenbelasting 
boven het recht van hypotheek doen vervallen.’

Deze argumentatie kan volgens Stein eveneens worden toegepast op financiële producten 
die zich thans mogen verheugen in een ongemene mate van vertrouwen, zoals financial 
lease, enz. Uit de in onderdeel 2.8.1 aangehaalde MvT bij de IW 1845 blijkt dat de wetgever 
het fiscale voorrecht niet ten koste van het persoonlijk of het hypothecair krediet, noch 
van de belangen van derden wilde laten gaan.435 Zoals ook daar al opgemerkt, rijst dan 
wel de vraag waarom het voorrecht/bodemrecht überhaupt is ingevoerd in 1845. Als het 
niet tot nadeel van andere schuldeisers en derden strekte, waartoe dan wel?

430 P.A. Stein, a.w., p. 83.
431 P.A. Stein, a.w., p. 39 en 40.
432 P.A. Stein, a.w., p. 40.
433 P.A. Stein, a.w., p. 40.
434 Kamerstukken II 1921/22, 367, nr. 3, p. 4, rk.
435 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 3, p. 878 rk.
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In 2004 is de studie Afschaffen of niet? Analyse van fiscale verhaalsrechten bij faillissementen van 
het Centraal Planbureau en ECORYS-NEI uitgebracht.436 Ook daarin wordt voorgesteld om 
het fiscale bodemrecht af te schaffen. Vriesendorp acht art. 4, lid 3, EG-Richtlijn betref-
fende bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties niet verenigbaar met 
het huidige fiscale bodemrecht.437 Kortmann meent dat het onduidelijk is of het bodem-
recht in overeenstemming is met genoemde richtlijn.438 Niettemin pleit hij voor afschaf-
fing ervan getuige eerdergenoemd advies van de Commissie Insolventierecht van 29 juni 
2006 aan de minister van Justitie.439

De reeds genoemde horizonbepaling ziet niet alleen op het voorrecht, maar ook op het 
bodemrecht. Kamp heeft erop gewezen dat het bodemrecht geen voorrecht is en dat het 
om die reden ook niet zinvol is de discussie over het bodemrecht in de sleutel van de her-
ijking van de privaatrechtelijke voorrechten te plaatsen.440 Niettemin is in het reeds 
gememoreerde voorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillisse-
mentswet en enige andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het 
verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van 
de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement, een definitieve 
regeling voor het bodemrecht voorgesteld.441 Die regeling houdt, zoals eerder opgemerkt, 
in dat het bodemrecht wordt gehandhaafd, zij het niet langer in de IW 1990 maar in 
(art. 3:284 van) het BW. Voorts wordt het in de vorm van een bijzonder verhaalsrecht gego-
ten, in plaats van in die van een maatregel van procesrecht. Thans sluit art. 22, lid 3, IW 
1990 verzet in rechte uit. Daarentegen wordt voorgesteld om het voorrecht in art. 2:284 
BW als materieel recht te omschrijven.
Ook hier geldt dat de in het voorstel genoemde argumenten zijn gebaseerd op de door de 
interdepartementale werkgroep gehanteerde argumenten, die op hun beurt hun oor-
sprong hebben in het rapport van de commissie Houwing. Waar ik hiervoor heb vastge-
steld dat die argumenten thans geen opgeld meer doen, kan aan de door de interdeparte-
mentale werkgroep gehanteerde argumenten evenmin overtuigingskracht worden toege-
kend. Het wetsvoorstel gaat ook hier naar mijn mening van een achterhaalde 
argumentatie uit en zou wat mij betreft moeten worden ingetrokken.

2.8.3 De aansprakelijkheidsbepalingen

Dit terrein van het invorderingsrecht valt buiten het bestek van mijn onderzoek. Wel kan 
worden vastgesteld dat de aansprakelijkheidsregelingen tot doel hebben fraude te bestrij-
den:442

‘Naar aanleiding van de vraag van deze leden, die een tendens constateren om 
ten gunste van de fiscus steeds vaker derden aansprakelijk te doen zijn voor 
bepaalde belastingschulden, merken wij op dat het aansprakelijk stellen van 
derden voor onder andere belastingschulden zeker niet mag worden 
beschouwd als een panacee voor invorderingsproblemen ten aanzien van de 
belastingschuldige. Een aansprakelijkheidsregeling dient alleen dan in het 
leven te worden geroepen wanneer andere mogelijkheden om de invordering 

436 CPB Document 53, Afschaffen of niet? Analyse van fiscale verhaalsrechten bij faillissementen, ISBN 90-5833-
163-6. Dit rapport is te vinden op de website van het CPB: http://www.cpb.nl/nl/news/
2004_11.html.

437 R.D. Vriesendorp, ‘Een nieuwe horizonbepaling voor het bodemrecht van de fiscus; wordt de 
Nederlandse wetgever door Europa ingehaald’, NJB 1999, p. 646.

438 S.C.J.J. Kortmann, ‘Fiscaal privilege, bodemrecht en bodemvoorrecht: recht of onrecht?’, in: 
S.C.J.J. Kortmann (red.), Faillissement en fiscus, Deventer 2001 (Insolad Jaarboek 2000), p. 84 en 85.

439 S.C.J.J. Kortmann, ‘Advies Cie Insolventierecht d.d. 29 juni 2006 (voorontwerp Insolventiewet)’, TvI 
2006, 34, p. 163.

440 J. Kamp, a.w., p. 1349.
441 Voorstel van wet, Kamerstukken II 1992/93, 22 942, nr. 2.
442 Kamerstukken I 1989/90, 20 588, nr. 88b, p. 1 en 2.

FWR_Vermeulen.book  Page 75  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



76 Beschrijving en kritische beschouwing van het huidige invorderingsrecht

bij de belastingschuldige te waarborgen ontbreken en er een duidelijke relatie 
bestaat tussen de belastingschuldige en de aansprakelijk te stellen “derde”, ter-
wijl ook dan bovendien de positie van de aansprakelijk te stellen persoon met 
de nodige waarborgen dient te worden omgeven (bewijspositie, disculpatiemo-
gelijkheid e.d.). Hoewel wij van mening zijn dat op het terrein van het creëren 
van aansprakelijkheden de nodige terughoudendheid betracht moet worden, 
gaat het ons te ver om, zoals deze leden vragen, een halt toe te roepen aan het 
in het leven roepen van nieuwe aansprakelijkheidsbepalingen. Van geval tot 
geval zal bekeken moeten worden of de aansprakelijkheid als instrument van 
fraudebestrijding kan worden ingezet.’

Het is de vraag of alle aansprakelijkheidsregelingen aan deze gedachte voldoen. Zo moet 
voor de bestuurdersaansprakelijkheidsregeling worden vastgesteld dat vooral onnozele 
bona fide bestuurders en (juist) niet-fraudeurs op grond daarvan aansprakelijk worden 
gesteld.443

2.8.4 De informatieverplichtingen

In het artikelsgewijze commentaar van de MvT zijn geen specifieke argumenten genoemd 
voor de invoering van de informatieverplichtingen in de sfeer van de invordering.444 In 
plaats daarvan is ermee volstaan te verwijzen naar hoofdstuk III van het algemene 
gedeelte van de MvT. Daar is gesteld dat deze informatieverplichtingen worden voorge-
steld om de positie van de ontvanger te versterken, maar dat is geen argument maar een 
doel.445 Met de invoering van de informatieverplichting wordt een ‘slagvaardige invorde-
ring’ mogelijk gemaakt.446 Ter rechtvaardiging wordt verwezen naar het Heroverwegings-
rapport Invordering van ’s Rijks belastingen.447 Aangezien niets toegevoegd wordt aan de 
reeds in onderdeel 2.7.0 weergegeven algemene (non-)argumentatie, blijft de conclusie 
dat onspecifieke verwijzing naar een niet overgelegde ambtelijke wensenlijst en ongespe-
cificeerde verwijzing naar ‘ISMO-debatten’ geen enkele overtuigingskracht hebben, 
temeer omdat het om nieuwe bevoegdheden gaat en de oude al onvoldoende rechtvaardi-
ging bleken te hebben.

2.8.5 Executie bij dwangbevel, zonder vonnis

In afwijking van het civiele recht kan de ontvanger zichzelf thans een executoriale titel 
bezorgen, die hij vervolgens zelf ten uitvoer kan leggen. In het oorspronkelijke systeem 
van de IW 1845 beschikte de ontvanger niet over deze bijzondere bevoegdheid. De rechter 
diende het dwangbevel eerst uitvoerbaar te verklaren. In de oorspronkelijke IW 1845 
geschiedde de invordering der directe belastingen ‘krachtens door den gouverneur der 
provincie executoir verklaarde’ kohieren.448 Dat wil zeggen dat de Commissaris der 
Koningin de kohieren executoir verklaarde. De executoirverklaring had de bedoeling de 
kohieren ‘gezag’ te geven, in die zin dat alleen op grond van deze kohieren vervolgings-
maatregelen konden worden getroffen en niet op basis van voorlopige kohieren.449 De 
aldus door een derde executoir verklaarde kohieren werden vervolgens door het hoofd 
van het plaatselijk bestuur, later de directeur450, afgekondigd. Deze afkondiging hield in 
dat het kohier aan de ontvanger ter invordering ter hand werd gesteld en dat ieder ver-

443 J.A. Booij, Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden (diss.), Deventer 2003, p. 356 en 
F.H.H. Sijbers, ‘Aansprakelijkheid voor aansprakelijkheidsschulden, een dode letter in wording?’, 
TFB 2006/4, p. 19.

444 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 126.
445 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 10.
446 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 11.
447 Kamerstukken II 1985/86, 16 625, nr. 85, p. 42, waarover ook Kamerstukken II 1987/88, 20 588, 

nr. 3, p. 11.
448 Art. 1 IW 1845 (oud).
449 L.W. Boogerman, Invordering van ’s Rijks directe belastingen, Amsterdam 1920, p. 23.
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plicht was ‘zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen’. De ontvanger 
stuurde de belastingplichtige vervolgens een aanslagbiljet waarin hij hem uitnodigde tot 
betaling ‘vóór of op de vervaldagen, op straffe van vervolging’.451 Die vervolging geschiede 
bij ‘dwangbevel, medebrengende het regt van parate executie’, dat is ‘het regt de roerende 
en onroerende goederen des schuldenaars zonder vonnis aan te tasten’.452 De ontvanger 
kon dit dwangbevel weliswaar zelf uitvaardigen, het werd echter ‘executoir verklaard 
door den regter van het kanton, waarin het kantoor gevestigd is, alwaar de belastingschul-
dige ten kohiere is gebracht’.453 Dit door de rechter in naam des Konings executoir ver-
klaarde dwangbevel werd vervolgens betekend met bevel tot betaling en ten uitvoer 
gelegd ‘op den voet en de wijze, bij het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering, ten aan-
zien van de tenuitvoerlegging van vonnissen voorgeschreven’.454 Het sprak dan ook voor 
zichzelf dat executiegeschillen tot de kennisneming van de gewone rechter behoorden.455

In de oorspronkelijke opzet van de Invorderingswet 1845 bestonden er derhalve twee 
waarborgen, die niet langer bestaan. Bij Wet van 15 juli 1869, Stb. 1869, 133 zijn de Com-
missarissen der Koningin ‘ontheven van eenige werkzaamheden, hun ten aanzien van 
’s Rijks directe belastingen opgedragen’.456 Met die werkzaamheden werden de ‘provinci-
alen inspecteurs der directe belastingen’, de latere directeuren, belast. Het was vroeger 
ook de Gouverneur die besliste op bezwaren van derde tegen het beslag op zogenoemde 
bodemzaken.457 In de Tweede Kamer rees daartegen verzet, omdat de Gouverneur de rech-
terhand van de minister zou zijn en de taak om te beoordelen aan wie een zaak toekomt 
vreemd is aan de roeping van de administratieve macht.458 Daarover zou de rechterlijke 
macht moeten oordelen. Bij Wet van 19 mei 1922, Stb. 1922, 327 is vervolgens de execu-
toirverklaring van de kohieren geheel komen te vervallen. Vanaf dat moment geschiedt 
de invordering ingevolge art. 1 IW 1845 ‘krachtens kohieren, welke aan de ontvanger ter 
invordering worden ter hand gesteld’. Deze bepaling heeft tot 31 mei 1990 gegolden. Bij 
dezelfde Wet van 19 mei 1922 is de executoirverklaring van het dwangbevel door de kan-
tonrechter komen te vervallen. Volgens de MvT op het voorstel, dat tot deze wijziging 
heeft geleid, zijn deze waarborgen vervallen, omdat het praktisch nut ervan zeer gering 
is gebleken.459 Daarom zou het aanbeveling verdienen ‘deze franje af te knippen’.460 De 
executoirverklaring en afkondiging van de kohieren is volgens die MvT een zuivere for-
maliteit, die tot niets dan oponthoud aanleiding geeft:461

‘Eveneens kan de executoirverklaring van dwangbevelen veilig worden gemist.’

De sinds 1922 bestaande situatie is in 1990 gehandhaafd. In het artikelsgewijze commen-
taar van de MvT bij de IW 1990 wordt hetzelfde argument aangevoerd voor de handhaving 
van het dwangbevel met ‘parate executie’ als in het algemene gedeelte van de MvT.462 In 
het algemene gedeelte van de MvT is gesteld dat deze bevoegdheid voorkomt ‘dat de ont-
vanger voor elk van de grote hoeveelheid in te stellen vervolgingen telkens de omslach-
tige en kostbare weg van verkrijging van een executoriale titel, volgens burgerlijk recht 
(hetgeen geschiedt door een vonnis te vragen aan de rechter) zou moeten bewandelen’.463 

450 Koninklijk Besluit van 21 april 1894, nr. 11, waarover L.W. Boogerman, a.w., p. 22. Een en ander 
is bij Wet van 7 augustus 1933, Stb. 1933, 431 wettelijk geregeld.

451 Art. 2 IW 1845 (oud).
452 Art. 14, lid 1, IW 1845 (oud).
453 Art. 14, lid 2, IW 1845 (oud).
454 Wetsvoorstel IW 1845, Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 2, p. 877, art. 16.
455 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 3, p. 878 rk.
456 Aldus kan uit de preambule worden opgemaakt.
457 Art. 16 IW 1845 (oud).
458 Handelingen II 1844/45, p. 310 lk.
459 Kamerstukken II 1921/22, 367, nr. 3, p. 3.
460 Kamerstukken II 1921/22, 367, nr. 3, p. 3.
461 Kamerstukken II 1921/22, 367, nr. 3, p. 3.
462 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 43.
463 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 11.
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Volgens de MvT zou dat ook overbodig zijn, omdat de ‘vaststelling van de belastingschuld 
als regel met voldoende waarborgen is omkleed. De belastingplichtige kan immers, al dan 
niet na bezwaar bij de inspecteur, zijn zaak aan de belastingrechter voorleggen die de 
juistheid van de door de inspecteur vastgestelde belastingschuld nagaat.’464

Deze bijzondere bevoegdheid is derhalve gegrond op drie veronderstellingen. De eerste is 
dat het burgerlijk procesrecht ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar is. De tweede is wat ik 
hiervoor massaliteit heb genoemd. De derde is dat in de heffingssfeer reeds een met vol-
doende waarborgen omklede rechtsgang bestaat.
De (eerste) stelling dat het burgerlijk procesrecht (nog steeds) te ingewikkeld, tijdrovend 
en kostbaar zou zijn, geldt vooral als de omvang van de belastingschuld ook onderwerp 
van debat zou zijn voor de civiele rechter. Dat is met het bestaan van een belastingrechter 
nu juist niet nodig. Ik meen die stelling hiervoor in onderdeel 2.6.1 in belangrijke mate 
weerlegd te hebben. Ik verwijs naar dat onderdeel.
De (tweede) stelling is die van massaliteit. Over de juistheid van de stelling dat de ontvan-
ger zeer veel vorderingen int, is mijns inziens geen twijfel mogelijk. Het argument kan 
echter niet op zichzelf staan, want het geldt ook voor incassobureaus, banken, telecom-
bedrijven, enz. In samenhang met het eerste argument heeft het geen waarde (zie ook 
onderdeel 2.6.2). Mijns inziens heeft het echter wel waarde met het derde argument. 
Voorts geldt mijns inziens een vierde argument (zie hierna).
De (derde) stelling dat in de heffingssfeer reeds een met voldoende waarborgen omklede 
rechtsgang bestaat, is in grote lijnen juist. De belastingschuldige heeft ten eerste de moge-
lijkheid van bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie tegen de belastingaan-
slag. Daarin kan de rechter de belastingaanslag, die aan het dwangbevel ten grondslag ligt, 
inhoudelijk toetsen. Voorts kan hij als de belastingaanslag is opgelegd – dus in de heffings-
fase – de belastingrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien onver-
wijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist (art. 8:81 Awb). Daarin kan de 
belastingschuldige om schorsing van de belastingaanslag vragen.465

Naast de in de MvT bij de IW 1990 gegeven rechtvaardigingen is er mijns inziens een 
vierde argument. De belastingschuldige beschikt over een redelijk eenvoudig middel om 
tegen de executie van het dwangbevel op te komen. Hij kan verzet aantekenen op de voet 
van art. 17 IW 1990, welk verzet schorsende werking heeft. Dat wil zeggen, dat door de 
enkele betekening van een verzetdagvaarding aan de desbetreffende ontvanger de tenuit-
voerlegging is geschorst. Het dwangbevel kan dan ook niet meer ten uitvoer worden 
gelegd en reeds gelegde executoriale beslagen krijgen een conservatoir karakter.466 Daar-
mee is door het parlement een tegenwicht geboden aan de vergaande bevoegdheid van de 
ontvanger om zichzelf een executoriale titel bezorgen. Ik meen dat die regeling daarom 
in balans is. Enerzijds kan de ontvanger zichzelf een executoriale titel bezorgen. Ander-
zijds bestaat er rechterlijke controle via bezwaar en beroep bij de belastingrechter en 
heeft de schorsende werking van het verzet tot gevolg dat de niet door de burgerlijke rech-
ter op voorhand getoetste executoriale titel alsnog – zij het marginaal – getoetst kan wor-
den en gedurende die toetsing de invordering stil ligt. Wil de ontvanger de executie niet-
temin voortzetten, dan zal hij daartoe de toestemming van de rechter moeten verkrijgen 
al dan niet door opheffing van de schorsende werking te vorderen. De huidige verzetsre-
geling functioneert dan ook naar wens. Dit blijkt ook uit de evaluatie van die regeling, die 
de staatssecretaris van Financiën op 13 januari 1998 aan de Tweede Kamer heeft aangebo-
den.467 In zijn begeleidende brief deelt hij mede, dat zich bij de invordering van belastin-
gen en heffingen in de praktijk geen problemen voordoen als gevolg van de schorsende 
werking van het verzet.468 Deze evaluatie hield verband met het feit dat het nimmer de 

464 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 43 en 44.
465 A.J.H. van Suilen, ‘Rekkelijken en preciezen. De beoordeling van het verzoek om voorlopige voor-

ziening in het belastingrecht’, TFB 2006/6, p. 4-11. Zie ook Hof Den Haag 12 maart 2003, V-N 
2003/19.3 en Hof Amsterdam 12 december 2001, V-N 2002/17.10.

466 F.H.H. Sijbers, ‘Over het verzet in executiegeschillen, Een machtig wapen tegenover de Belasting-
dienst’, Advocatenblad 2003/9, p. 374-378.

467 Brief staatssecretaris van Financiën 13 januari 1998, nr. AFZ97/3935, V-N 1998/7.20.
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bedoeling van de regering was dat het verzet schorsende werking zou hebben, en dat was 
in het oorspronkelijke wetsvoorstel IW 1990 dan ook niet voorzien. Die schorsende wer-
king is op aandringen van de Tweede Kamer in de wet opgenomen.469 Om die reden is de 
verzetregeling geëvalueerd – en goed bevonden. Kort daarna is dat ook nog eens bevestigd 
in een gemeen overleg tussen de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer 
en de staatssecretaris van Financiën op 2 april 1998.470 In de verzetsprocedure kan de 
belastingaanslag niet aan de orde worden gesteld (art. 17, lid 3, tweede zin, IW 1990). Dit 
houdt verband met de (derde) veronderstelling dat in de heffingssfeer reeds een met vol-
doende waarborgen omklede rechtsgang bestaat. Daar kan men uiteraard alle begrip heb-
ben voor de gevallen waarin de invorderingstitel niet in geschil is, maar de praktijk toont 
gevallen waarin die titel nog wel in geschil is en de ontvanger deze – hangende het dispuut 
tussen de burger en de inspecteur – reeds invordert. Aangezien het bezwaar tegen een aan-
slag de betalingsverplichting niet schorst (art. 9, lid 11, IW 1990 en art. 6:16 Awb), kan de 
ontvanger tot dwanginvordering overgaan. Op grond van het invorderingsbeleid zal in de 
regel uitstel van betaling worden verleend zonder dat zekerheid moet worden gesteld, 
doch in bepaalde gevallen wordt hetzij geen uitstel van betaling verleend, hetzij dient vol-
ledige zekerheid te worden gesteld, hetgeen er feitelijk op neerkomt dat de aanslag die in 
dispuut is geheel moet worden betaald.471 In die gevallen kan mijns inziens niet worden 
gezegd dat in de heffingssfeer reeds een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang 
heeft opengestaan, althans kan dat niet een argument vormen om de burger rechteloos 
te maken in de invorderingssfeer. In deze gevallen bestaat mijns inziens een leemte in de 
rechtsbescherming, terwijl van de toetsing van het handelen van de ontvanger door de 
civiele rechter – in verzet of een executiegeschil – aan de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur niet veel kan worden verwacht. Ik verwijs naar onderdeel 2.9 hierna. 
Het tegenargument dat het maar om een klein aantal gevallen gaat waarin de belangheb-
bende toch door middel van verzet de executie kan schorsen, schiet zichzelf in de voet. 
Immers, als het om een dergelijk klein aantal gevallen gaat, gaat het niet aan om voor alle 
gevallen parate executie mogelijk te maken. Als de ontvanger ondanks het ontbreken van 
een onherroepelijke aanslag of uitspraak van de belastingrechter zo zeker is dat (conser-
vatoir) beslag geboden is, zal hij bovendien geen moeite hebben de rechter daarvan te 
overtuigen.
Op deze verzetsregeling kan (voorts) worden afgedongen dat de burger gedwongen wordt 
de weg te bewandelen van een civiele procedure, die volgens de wetgever te ingewikkeld, 
tijdrovend en kostbaar is om de eiser mee lastig te vallen (een van de argumenten om de 
ontvanger de bevoegdheid tot executie bij dwangbevel, zonder vonnis, te geven). Daarbij 
is het procesinitiatief en daarmee het procesrisico omgekeerd.472 In de parlementaire 
geschiedenis bij de IW 1990 blijft onduidelijk waarom de burger dat procesrisico moet 
dragen.

Ik kom tot de conclusie dat de in de MvT bij de IW 1990 genoemde argumenten van mas-
saliteit en de met voldoende waarborgen omklede rechtsgang in de heffingssfeer voor 
handhaving van de executie bij dwangbevel zonder vonnis overtuigend zijn, indien men 
bedenkt dat de belastingschuldige over een eenvoudig middel beschikt om die executie te 
schorsen en bovendien de belastingrechter de belastingaanslag inhoudelijk kan toetsen.

468 Uit de evaluatie blijkt dat van de 110 onderzochte gevallen waarin een verzetprocedure werd aan-
gespannen slechts in enkele gevallen bleek dat er sprake was van misbruik van die procedure om 
de invordering te traineren.

469 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 10, p. 1, onderdeel C: ‘In Hoofdstuk III wordt artikel 18, 
tweede lid, tweede volzin, vervangen door: Het verzet schorst de tenuitvoerlegging van het 
dwangbevel voor zover deze door het verzet wordt bestreden.’

470 Kamerstukken II 1997/98, 25 600 IXB, nr. 22, p. 3 en 4.
471 Art. 25, § 2, lid 3 en lid 3 a, Leidraad Invordering 1990.
472 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 11.
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2.8.6 De bureaubetekening

In de artikelsgewijze toelichting wordt de bureaubetekening opgevoerd als een extra 
bevoegdheid met betrekking tot de wijze van betekenen van een dwangbevel met bevel 
tot betaling, waarbij wordt afgeweken van het voor de betekening van exploten in het bur-
gerlijk procesrecht geldende uitgangspunt dat er persoonlijk contact is tussen de deur-
waarder en degene aan wie het exploot moet worden betekend.473 Deze afwijking is vol-
gens de artikelsgewijze toelichting van de MvT ingegeven door efficiency en verwijst ter 
zake naar het algemene gedeelte474, alwaar twee argumenten worden genoemd.475

De bureaubetekening zou volgens de MvT ten eerste onmisbaar zijn omdat de belasting-
deurwaarders ongeveer 20 à 25% van hun tijd kwijt zijn met het betekenen van dwangbe-
velen. Er wordt gesteld dat er in 1987 1,7 miljoen dwangbevelen werden uitgevaardigd.476 
Voorts verwijst de MvT ter ondersteuning naar (p. 41) van het heroverwegingsrapport 
Invordering van ’s Rijks belastingen.477 In dat ambtelijke rapport zou deze vorm van uit-
reiken van dwangbevelen zijn aanbevolen.

Ik meen dat de twee in de MvT bij de IW 1990 genoemde argumenten de bureaubeteke-
ning niet kunnen dragen.
Het feit dat deurwaarders ongeveer 20 à 25% van hun tijd besteden aan het betekenen van 
stukken kan geen argument zijn, omdat het hun taak is om stukken te betekenen. Elders 
in de MvT bij de IW 1990 wordt juist betoogd dat de eigen belastingdeurwaarder gelet op 
de massaliteit onontbeerlijk is om dwangbevelen te betekenen.478 Ik verwijs naar 
onderdeel 2.8.8. Men dient hierbij te bedenken dat de belastingdeurwaarder al een op ver-
zoek van de fiscus ingevoerd substituut is voor de gerechtsdeurwaarder. Volgens art. 2 van 
de Gerechtsdeurwaarderswet is de gerechtsdeurwaarder een openbaar ambtenaar die in 
het bijzonder belast is met a. het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, beho-
rende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen en b. het doen van gerechtelijke 
aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten.479

Voorts heeft een de blote verwijzing naar het ambtelijke heroverwegingsrapport Invorde-
ring van ’s Rijks belastingen evenmin argumentatieve waarde.480 Dat rapport werd diverse 
malen opgevoerd, o.a. in hoofdstuk III van het algemene gedeelte van de MvT ter recht-
vaardiging van de invoering van de nieuwe bevoegdheden. De MvT verwijst slechts naar 
het rapport, zonder de inhoud daarvan weer te geven en zonder dat rapport als bijlage aan 
te hechten. De lezer moet zelf maar bedenken waarom dat rapport de bureaubetekening 
zou rechtvaardigen. Geppaart meent dat aan een heroverwegingsrapport van een ambte-
lijke werkgroep geen argumentatieve waarde kan worden toegekend.481

Tegen de bureaubetekening is ook veel verzet gerezen.482 Bedenkingen zijn geuit door 
zowel de Raad van State als de Eerste en Tweede Kamer. De Raad van State heeft opge-
merkt dat de mogelijkheid van aangetekende verzending in het concept voor de MvT in 
het geheel niet wordt genoemd.483 Als de gewone betekening al vervangen zou moeten 
worden door een meer efficiënte wijze van verzending, dan zou volgens de Raad in de eer-
ste plaats aan aangetekende verzending moeten worden gedacht.484 Het dwangbevel is 

473 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 48.
474 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 48.
475 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 11.
476 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 11.
477 Kamerstukken II 1985/86, 16 625, nr. 85, p. 42, waarover ook Kamerstukken II 1987/88, 20 588, 

nr. 3, p. 11.
478 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 31.
479 Wet van 26 januari 2001, Stb. 2001, 70.
480 Kamerstukken II 1985/86, 16 625, nr. 85, p. 42, waarover ook Kamerstukken II 1987/88, 20 588, 

nr. 3, p. 11.
481 Ch.P.A. Geppaart, ‘Invorderingsrecht in beweging’, WFR 1988/5842, p. 1311.
482 J.D. Schouten, a.w., p. 263.
483 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, B, p. 11, lk.
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immers een ‘uitermate belangrijk stuk’. Wordt aan het daarbij gedane bevel niet voldaan, 
dan volgt op korte termijn beslaglegging. Het is naar het oordeel van het college zaak dat 
zoveel mogelijk wordt verzekerd dat de belastingschuldige die daarmee geconfronteerd 
wordt van tevoren op de hoogte was van de betekening van het dwangbevel.485 De Raad 
meent dan ook dat aangetekende verzending moet worden voorgeschreven, omdat daar-
mee niet alleen het feit van de verzending maar ook het feit van de ontvangst voldoende 
komt vast te staan.486

Volgens de Tweede Kamer is het bekend dat ‘regelmatig poststukken niet juist worden 
bezorgd’.487 Voorts is het een feit van algemene bekendheid dat ‘veel Nederlanders kor-
tere maar ook langere tijd – overwinteren – van huis afwezig zijn’.488 De Kamerleden ach-
ten het zeer wel mogelijk dat een dwangbevel per post ‘niet c.q. niet tijdig’ bij de belas-
tingschuldige terechtkomt.489

Het verzet tegen de bureaubetekening is alleszins begrijpelijk, indien men zich realiseert 
dat zij een afwijking inhoudt van het ‘adagium dat degene die zich voor een boodschap 
van een bepaald medium bedient het risico van een onjuiste werkwijze van dit medium 
dient te dragen’.490 De Tweede Kamer ziet niet in waarom de belastingschuldige het risico 
moet dragen van een onjuiste verwerking door de post.491 Volgens de MvA I is dit risico 
gering.492 Bovendien is volgens de MvA I van belang dat de ‘tenuitvoerlegging van een per 
post betekend dwangbevel vooraf dient te worden gegaan door een betekening in persoon 
van een herhaald bevel tot betaling’.493

Voorts is zowel in de MvT als in de MvA I gesteld dat de verzending per aangetekende post 
om vijf redenen geen optie is.494 Ten eerste zou het erg duur zijn, wel NLG 21 miljoen. Ten 
tweede zou het voor problemen bij de post kunnen zorgen. Ten derde zou het tot agressie 
tegen de postbesteller leiden. Ten vierde is er het risico dat de belastingschuldige weigert 
het stuk in ontvangst te nemen. Ten vijfde is er het gevaar dat er niemand thuis is. Volgens 
Schouten snijden deze argumenten geen hout.495 In het algemeen kan gesteld worden dat 
dit voor elke gewone schuldeiser geldt.
Aangezien aan een dwangbevel ‘een (lang) traject’ is voorafgegaan, komt volgens de MvA 
I een dwangbevel niet zomaar uit de lucht vallen.496 Immers, voor iedere aanslag geldt een 
betalingstermijn en als deze verstreken is volgt eerst nog een aanmaning. Als dan een 
dwangbevel wordt betekend en vervolgens beslag wordt gelegd, kan niet zomaar een 
openbare verkoop worden gehouden, omdat er volgens Rv. een wachtperiode van acht 
dagen geldt.497 Volgens de MvT zijn sedert het verstrijken van de betalingstermijn en de 
openbare verkoop al minimaal zes en maximaal negen weken verstreken.

Uiteindelijk heeft de bureaubetekening het in 1990 niet gered. Het voorstel zoals dat aan 
de Eerste Kamer werd gezonden, bevatte de desbetreffende bepaling niet meer. De leden 
van Eerste Kamer stelden dat met instemming vast.498 Echter, deze bijzondere wijze van 
betekenen is uiteindelijk alsnog en vrij geruisloos ingevoerd op 1 januari 2004.499 Daarbij 

484 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, B, p. 11 lk.
485 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, B, p. 12, lk.
486 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, B, p. 12, lk.
487 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 5, p. 20.
488 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 5, p. 20.
489 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 5, p. 20.
490 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 5, p. 20, 21 en Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 32.
491 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 5, p. 21.
492 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 31.
493 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 33.
494 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 49 en 50.
495 J.D. Schouten, a.w., p. 263.
496 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 34.
497 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 34.
498 Kamerstukken I 1989/90, 20 588, nr. 88a, p. 3.
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zijn min of meer dezelfde argumenten aangevoerd als in de MvT en de MvA I bij de IW 
1990.
Bijzonder is dat in art. 8 van de oorspronkelijke Kostenwet invordering rijksbelastingen 
1969 de mogelijkheid was opgenomen om dwangbevelen te betekenen door middel van 
een ‘tegen ontvangstbewijs af te geven brief’.500 Van die mogelijkheid kon echter slechts 
gebruik worden gemaakt indien de minister van Financiën in overeenstemming met de 
ministers van Binnenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid dat zou bepalen.501 Voor zover mij bekend is dat niet geschied en is de 
in art. 8 Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969 geboden mogelijkheid in 1990 bij 
de Invoeringswet Invorderingswet 1990 weer komen te vervallen.502 Het bevreemdt mij 
dat in de MvT, op het voorstel dat tot de huidige IW 1990 heeft geleid, met geen woord 
over de in art. 8 Kostenwet geboden mogelijkheid is gerept. In de MvT bij de Invoerings-
wet IW 1990 is voorts slechts gesteld dat de mogelijkheid om dwangbevelen door de post-
bode tegen ontvangstbewijs te laten afleveren in het kader van de Invorderingswet 1990 
niet langer wordt gehandhaafd.503 Naar de reden van dit zwijgen en vervallen kan men 
enkel gissen. Tegen betekening bij tegen ontvangstbewijs af te geven brief was aanvanke-
lijk veel verzet gerezen. Ik verwijs kortheidshalve naar het voorlopig verslag bij de behan-
deling van de Kostenwet invordering rijksbelastingen in 1969.504 Onder druk van het Par-
lement werd in de Kostenwet de bepaling opgenomen dat van de mogelijkheid slechts 
gebruik kon worden gemaakt indien de minister van Financiën in overeenstemming met 
de ministers van Binnenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid dat zou bepalen. Als er al verzet is tegen de betekening bij tegen ont-
vangstbewijs af te geven brief, dan kan worden verwacht dat dat verzet nog groter zou zijn 
tegen betekening per gewone post. Dat bleek ook het geval bij de behandeling van de IW 
1990, zoals hierboven geschetst. De mogelijkheid van betekening per gewone post werd 
onder druk van het parlement ingetrokken. Dertien jaar later is zij alsnog geruisloos inge-
voerd, hetgeen de vraag doet rijzen waarom de bezwaren die zowel in 1967 als in 1988 
bestonden bij de Raad van State en Parlement in 2003 niet meer golden.505

Ik kom tot de conclusie dat twee in de MvT bij de IW 1990 genoemde argumenten de 
bureaubetekening niet kunnen dragen. Juist vanwege de massaliteit beschikt de ontvan-
ger over eigen belastingdeurwaarders. Daarnaast levert onspecifieke verwijzing naar een 
niet overgelegde ambtelijke wensenlijst geen rechtvaardiging op. Ten slotte zijn ook aan 
de bureaubetekening hoge betekeningskosten verbonden, die kunnen oplopen tot wel 
€ 10.151. Met de werkelijke kosten van de verzending per post van een dwangbevel heeft 
een dergelijk bedrag natuurlijk niets van doen. Ik verwijs naar onderdeel 2.8.20 hierna. Er 
is derhalve onvoldoende rechtvaardiging voor afwijking van het ‘adagium dat degene die 
zich voor een boodschap van een bepaald medium bedient het risico van een onjuiste 
werkwijze van dit medium dient te dragen’.

2.8.7 De doorbreking van de betaaltermijnen en versnelde executie

In bepaalde situaties wordt de normale betalingstermijn van een belastingaanslag door-
broken en kan de ontvanger voorts onmiddellijke executiemaatregelen treffen.

499 H. Vermeulen, ‘Bureau-betekening: Wijziging van de wijze van betekening van dwangbevelen’, 
TFB 2004/3, p. 37-38.

500 Wet van 12 februari 1969, Stb. 1969, 83.
501 Aldus was bepaald in art. 10 van de oorspronkelijke Kostenwet invordering rijksbelastingen.
502 Art. XII van de Wet van 30 mei 1990, Stb. 1999, 222.
503 Kamerstukken II 1989/90, 21 135, nr. 3, p. 18.
504 Kamerstukken II 1967, 8910, nr. 4.
505 H. Vermeulen, ‘Bureau-betekening: Wijziging van de wijze van betekening van dwangbevelen’, 

TFB 2004/3, p. 37-38.
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2.8.7.1 De doorbreking van de betaaltermijnen
In het artikelsgewijze commentaar van de MvT bij de IW 1990 wordt in de eerste plaats 
verwezen naar hoofdstuk III van het algemene gedeelte voor rechtvaardiging van ‘de ver-
snelde invordering’.506 Daarnaast wordt opgemerkt dat zich bijzondere situaties kunnen 
voordoen, waarin de overwegingen die ten grondslag liggen aan het stellen van betalings-
termijnen niet meer opgaan of die overwegingen moeten wijken teneinde te voorkomen 
dat de invordering illusoir wordt.507 Als voorbeeld van de eerste situatie noemt de MvT het 
faillissement van de belastingschuldige.508 In een zodanig geval hebben betalingstermij-
nen geen zin. Als voorbeeld van de tweede situatie noemt de MvT het geval waarin de ont-
vanger aannemelijk maakt dat er gegronde vrees bestaat dat goederen van de belasting-
schuldige zullen worden verduisterd.509 Naast deze twee gevallen noemde het voorstel vijf 
andere gevallen waarin ‘de ontvanger met doorbreking van de in artikel 9 IW 1990 voor-
geschreven betalingstermijnen een belastingaanslag terstond en tot het volle bedrag kan 
invorderen’, namelijk de gevallen:510

a. waarin de belastingschuldige Nederland metterwoon wil verlaten dan wel zijn plaats 
van vestiging wil overbrengen naar een plaats buiten Nederland;

b. waarin de belastingschuldige buiten Nederland woont of gevestigd is dan wel in Neder-
land geen vaste woonplaats of plaats van vestiging heeft en de ontvanger aannemelijk 
heeft gemaakt dat gegronde vrees bestaat dat de belastingschuld niet kan worden ver-
haald;

c. waarin op goederen, waarop een belastingschuld van de belastingschuldige kan wor-
den verhaald, beslag is gelegd voor zijn belastingschuld;

d. waarin de goederen van de belastingschuldige worden verkocht ten gevolge van een 
beslaglegging namens derden;

e. ten laste van de belastingschuldige een vordering wordt gedaan als bedoeld in art. 19 
IW 1990.

In een later stadium zijn daaraan toegevoegd de gevallen:
a. waarin ten aanzien van de belastingschuldige de schuldsaneringsregeling natuurlijke 

personen van toepassing is verklaard;511

b. waarin met inachtneming van art. 198 Communautair douanewetboek ten laste van de 
belastingschuldige aanvulling of vervanging van een gestelde zekerheid is geëist, doch 
die aanvulling of vervanging niet tijdig overeenkomstig art. 56 Douanewet wordt ver-
richt.512

In de IW 1845 waren alleen opgenomen de gevallen waarin (i) de belastingschuldige fail-
liet was verklaard, (ii) waarin op goederen, waarop een belastingschuld van de belasting-
schuldige kan worden verhaald, beslag is gelegd voor zijn belastingschuld en (iii) waarin 
de goederen van de belastingschuldige worden verkocht ten gevolge van een beslagleg-
ging namens derden.513 Oorspronkelijk was voorgesteld dat de enkele beslaglegging 
namens derden tot doorbreking van de betaaltermijn zou leiden.514 Na aandringen door 
de Tweede Kamer is dit beperkt tot het geval dat ten gevolge van de inbeslagneming goe-
deren worden verkocht.515 Het geval waarin de belastingschuldige Nederland metterwoon 

506 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 37.
507 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 37.
508 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 37.
509 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 37.
510 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 38.
511 Thans art. 10, lid 1, sub a, IW 1990.
512 Thans art. 10, lid 1, sub h, IW 1990.
513 In art. 9, aanhef en van de oorspronkelijke IW 1845 was het volgende bepaald: ‘De directe belas-

tingen zijn dadelijk en in eens invorderbaar wanneer de belastingschuldige in staat van faillisse-
ment of van kennelijk onvermogen is verklaard, gelijk mede in geval van beslagneming van roe-
rende en onroerende goederen, vanwege het Rijk, of van verkoop derzelve, ten gevolge van eene 
inbeslagneming namens derden.’

514 Voorstel van wet, Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 2, art. 11.
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wil verlaten dan wel zijn plaats van vestiging wil overbrengen naar een plaats buiten 
Nederland werd per 1 januari 1923 opgenomen in de IW 1845.516 In de MvT op het voor-
stel, dat tot die invoering heeft geleid, is deze wijziging op geen enkele wijze toegelicht.517 
In het Voorlopig Verslag wordt daarover evenmin gerept.518 Voordien waren de directe 
belastingen dadelijk en ineens invorderbaar, ‘voor zoveel de personeele belasting betreft, 
wanneer blijkt, dat de belastingschuldige het rijk met der woon wil verlaten met wegvoe-
ring der meubelen’.519

Het geval waarin een vordering wordt gedaan is in 1926 opgenomen in de IW 1845.520 In 
de MvT op het voorstel dat tot die toevoeging heeft geleid, is gesteld dat hiermee het 
karakter van de vordering als vereenvoudigd beslag beter tot uitdrukking wordt 
gebracht.521 Kennelijk omdat de vordering hetzelfde gevolg zou moeten hebben als de ver-
koop van roerende of onroerende goederen ‘ten gevolge van eene inbeslagneming 
namens derden’.522

Een betaaltermijn in geval van faillissement en schuldsanering is zinloos. Ook in het 
civiele recht is in die gevallen geregeld dat de betaaltermijn wordt doorbroken, althans de 
failliet c.q. de persoon die aan de schuldsanering is onderworpen kan de tijdsbepaling niet 
meer inroepen (art. 6:40, sub a, BW). In zoverre zijn die in art. 10, lid 1, onderdeel a, IW 
1990 genoemde gevallen overbodig.
In het civiele recht zijn voorts al geregeld de gevallen (i) waarin de schuldenaar in gebreke 
blijft de door hem toegezegde zekerheid te verschaffen en (ii) waarin de door een aan hem 
toe te rekenen oorzaak de voor de vordering gestelde zekerheid verminderd is, tenzij het 
overgeblevene nog voldoende waarborg voor de voldoening oplevert.523 Ik meen dan ook 
dat het in art. 10, lid 1, onderdeel h, IW 1990 genoemde geval overbodig is, nu het civiele 
recht daarin reeds voorziet.
De doorbreking van de betaaltermijn in het geval waarin de ontvanger aannemelijk 
maakt dat er gegronde vrees bestaat dat goederen van de belastingschuldige zullen wor-
den verduisterd, acht ik overbodig. De ontvanger kan in dat geval immers betrekkelijk 
eenvoudig conservatoir beslag leggen. In het Voorlopig Verslag ter zake van de IW 1990 
hebben de leden van de CDA-fractie gevraagd of de regering van plan is om de doorbre-
king van de betaaltermijnen te handhaven hoewel de mogelijkheid tot het leggen van con-
servatoir beslag wordt geopend met de invoering van het open systeem.524 In de MvA I bij 
de IW 1990 is daarop bevestigend geantwoord.525 Daarbij werd vooral waarde gehecht aan 
het feit dat het uitvaardigen van een dwangbevel niet als een eis in de hoofdzaak kan wor-
den aangemerkt.526 Dit argument is echter door het arrest van de Hoge Raad van 3 oktober 
2003 inmiddels achterhaald.527 Daarin heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de vaststelling 
door de inspecteur van een belastingaanslag gevolgd door de bekendmaking daarvan door 
de ontvanger kan worden aangemerkt als het instellen van een eis in de hoofdzaak, zoals 
bedoeld in art. 700, lid 3, (oud) Rv. Op grond van deze uitspraak behoeft de ontvanger dus 
niet langer een geding bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken, in zaken waarin de 
vordering van de ontvanger uit een nog vast te stellen belastingaanslag voortvloeit. In 

515 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 4, p. 880, rk.
516 Wet van 19 mei 1922, Stb. 1922, 327.
517 Kamerstukken II 1921/22, 367, nr. 3, p. 3.
518 Kamerstukken II 1921/22, 367, nr. 4.
519 Art. 9, aanhef en sub 2, IW 1845 (oud).
520 Wet van 31 juli 1926, Stb. 1926, 256.
521 Kamerstukken II 1925/26, 260, nr. 3, p. 2.
522 Art. 9, aanhef en sub 1, IW 1845 (oud).
523 Art. 6:40, sub b en c, BW.
524 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 5, p. 30-31.
525 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 17.
526 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 17.
527 HR 3 oktober 2003, V-N 2003/50.23, TFB 2004/1, p. 25 e.v. Over dit arrest: L.P. Broekveldt, ‘Een 

grensverleggend arrest: Belastingaanslag tóch eis in de hoofdzaak’, WFR 2004/6571, p. 532 e.v. en 
A.I.M. van Mierlo, ‘De eis in de hoofdzaak (art. 700, lid 3, Rv)’, WPNR 2003, 6556, p. 885 e.v.
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plaats van het instellen van een dergelijke eis voor de civiele rechter, kan de inspecteur 
volstaan met het vaststellen van de aanslag, die door de ontvanger moet worden bekend-
gemaakt. In de nota naar aanleiding van het eindverslag bij de IW 1990 is nogmaals 
gesteld, dat versnelde invordering niet kan worden gemist. Het beperken van versnelde 
invordering tot de gevallen waarin de belastingschuldige failliet is verklaard en goederen 
van de belastingschuldige worden verkocht ten gevolge van een beslaglegging namens 
derden, zou de slagvaardigheid en doelmatigheid van de invordering beperken.528 De 
reden die daarvoor wordt genoemd is de tijdsduur die in de praktijk gemoeid kan zijn bij 
het verkrijgen van presidiaal verlof voor conservatoir beslag. Ik meen dat dit een non-
argument is. In de praktijk wordt verlof voor het leggen van conservatoir beslag immers 
snel en zonder problemen verleend.
De doorbreking van de betaaltermijn bij vertrek naar het buitenland of het aldaar verblij-
ven kan mijns inziens inmiddels niet meer worden gerechtvaardigd. De wetgever erkent 
dat zelf waar in de MvA I ter zake van de IW 1990 is gesteld dat het enkele feit van in het 
buitenland wonen of gevestigd zijn op zichzelf geen reden vormt om tot versnelde invor-
dering over te gaan.529 Binnen de EU lijkt mij dat ook in strijd met het vrij verkeer van 
kapitaal, goederen en personen. Bovendien heeft Nederland vele verdragen gesloten op 
grond waarvan rechtshulp bij de invordering kan worden gevraagd en verkregen, en gel-
den sinds 1976 de EG-Invorderingsbijstandrichtlijnen.530 Volgens Van der Woude is 
sprake van een verboden discriminatie op grond van nationaliteit.531

De doorbreking van de betaaltermijn in het geval waarin op goederen waarop een belas-
tingschuld van de belastingschuldige kan worden verhaald beslag is gelegd voor zijn belas-
tingschuld, is volgens de MvT bij de IW 1990 gerechtvaardigd, omdat daarmee wordt 
bereikt dat nieuwe belastingaanslagen direct kunnen worden ingevorderd.532 Ik acht deze 
grond niet gerechtvaardigd, omdat daarmee een situatie jegens de ontvanger wordt gecre-
eerd als ware de belastingschuldige failliet en waarmee het faillissementsrecht wordt 
omzeild. Dat is mijns inziens slechts gerechtvaardigd indien de ontvanger over een fiscaal 
voorrecht beschikt. Indien dat echter zou moeten worden afgeschaft, zou deze grond 
eveneens moeten worden afgeschaft. Dat geldt evenzeer voor de doorbreking in het geval 
waarin ten laste van de belastingschuldige een vordering als bedoeld in art. 19 IW 1990 is 
gedaan, omdat dit geval kennelijk is bedoeld om de vordering gelijk te stellen met gewoon 
executoriaal derdenbeslag. Indien bovendien de vordering als bedoeld in art. 19 IW 1990 
zou moeten worden afgeschaft, zou die grond eveneens moeten vervallen.
De doorbreking van de betaaltermijn in het geval waarin de goederen van de belasting-
schuldige worden verkocht ten gevolge van een beslaglegging namens derden is volgens 
de MvT bij de IW 1990 gerechtvaardigd, omdat een dergelijk beslag een indicatie is dat de 
belastingschuldige in betalingsmoeilijkheden verkeert.533 Ook deze grond acht ik onvol-
doende gerechtvaardigd, omdat zij kennelijk is ingeven door het fiscale voorrecht van de 
ontvanger. Deze grond dient dus het lot van dat voorrecht te delen.

Mijn conclusie is dat de gronden voor doorbreking van de betalingstermijnen inmiddels 
ofwel achterhaald zijn ofwel reeds in het civiele recht zijn geregeld en bovendien onder-
vangen kunnen worden door het leggen van conservatoir beslag.

528 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 9, p. 6.
529 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 54.
530 Richtlijn 76/308/EEG van de Raad van 15 maart 1976 betreffende de wederzijdse bijstand inzake 

de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van 
het financieringsstelsel van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, als-
mede van landbouwheffingen en douanerechten, en de uitvoeringsrichtlijn 77/794/EEG van de 
Commissie van 4 november 1997 tot vaststelling van de praktische maatregelen die nodig zijn 
voor de tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van Richtlijn 76/308/EEG, waarover 
P.J. Wattel, Fiscaal commentaar. Invorderingswet 2001, Deventer, p. 42, 73 en 74.

531 A.W. van der Woude, ‘Fiscale discriminatie naar nationaliteit en woonplaats’, FED 2006/389, 
p. 1301.

532 Kamerstukken II 1987/87, 20 588, nr. 3, p. 40.
533 Kamerstukken II 1987/87, 20 588, nr. 3, p. 40.
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2.8.7.2 De versnelde executie
De oorspronkelijke IW 1845 kende de versnelde invordering niet. Zij kende slechts de 
doorbreking van de betaaltermijn bij faillissement, welke in samenhang moest worden 
gezien met de vordering onder de curator.534 Bij Wet van 7 augustus 1933, Stb. 1933, 431 
is de versnelde invordering (opeisbaarheid én executie) als bedoeld in art. 9 en 14bis 
IW 1845 (oud) ingevoerd naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 
21 december 1931, NJ 1932.535 Daarin oordeelde de Hoge Raad dat de ontvanger de 
bevoegdheid miste om het faillissement van een belastingschuldige aan te vragen en in 
art. 7 en 9 IW 1845 was geregeld wat het gevolg van faillissement was (doorbreking betaal-
termijn van de aanslag met vordering onder de curator). In de MvT bij invoering van art. 9 
en 14bis IW 1845 werd daarom het volgende gesteld:536

‘En aangezien het conservatoir beslag niet tot die in de wet van 1845 ter 
beschikking gestelde middelen behoort, is de ontvanger thans op geen enkele 
wijze meer in staat te beletten, dat de belastingschuldige, hangende de in de 
voorlaatste alinea genoemde [betaal, HV]termijnen, de executie verijdelt.’

Vóór 1933 werd de betaaltermijn ingevolge art. 9 IW 1845 (oud) weliswaar doorbroken, 
maar onmiddellijke tenuitvoerlegging van een dwangbevel was niet mogelijk. De termijn 
van aanmaning en van het betalingsbevel moesten worden afgewacht. In de MvT bij invoe-
ring van art. 14bis IW 1845 wordt melding gemaakt van een ‘voorkeur boven een wellicht 
meer voor de hand liggende aanvulling van de Wet van 1845, waarbij de ontvanger uit-
drukkelijk de bevoegdheid tot het doen leggen van conservatoir beslag zou worden toege-
kend’.537 Als argument noemde de minister dat hiermee op eenvoudige wijze ‘volkomen 
aansluiting bereikt [wordt] aan de bepalingen van het fiscale executierecht’. Dit argument 
overtuigt tegenwoordig niet meer, nu op eenvoudige wijze conservatoir beslag kan wor-
den gelegd en de rechtbanken daaraan gewillig hun medewerking verlenen.538 In de prak-
tijk blijkt dat immers te werken. Ik verwijs naar onderdeel 2.5.2 hierboven.
Ook staat inmiddels art. 3, lid 2, IW 1990 de ontvanger toe om het faillissement van de 
belastingschuldige aan te vragen. Ondanks NJ 1932, 126 gebeurde dat in de praktijk onder 
de IW 1845 ook al. Ik verwijs naar onderdeel 2.5.2 hiervoor.
Tot slot moet art. 15 IW 1990 worden beschouwd als ‘het logische vervolg’ op de doorbre-
king van de betaaltermijn ex art. 10 IW 1990.539 Waar ik heb geconcludeerd dat de gron-
den voor die doorbrekingen inmiddels ofwel achterhaald zijn ofwel in het civiele recht 
zijn geregeld en bovendien kunnen worden ondervangen door conservatoir beslag te leg-
gen, is er wat mij betreft ook onvoldoende reden om de bijzondere regeling van art. 15 IW 
1990 te handhaven.

2.8.8 De belastingdeurwaarder

In het artikelsgewijze gedeelte van de MvT bij de IW 1990 is gesteld dat gelet op de mas-
saliteit van de aan de dwanginvordering verbonden werkzaamheden gebruik moet kun-
nen worden gemaakt van een eigen belastingdeurwaarder.540 De ontvanger moet volgens 
de MvT kunnen beschikken over eigen personeel gespecialiseerd in het betekenen van 
dwangbevelen en het leggen van beslag. Aangezien in het gewone recht gerechtsdeur-

534 Art. 9, aanhef en sub 1, jo. art. 7 IW 1845 (oud).
535 Kamerstukken II 1933/34, 187, nr. 3, p. 2.
536 Kamerstukken II 1933/34, 187, nr. 3, p. 2.
537 Kamerstukken II 1933/34, 187, nr. 3, p. 3.
538 L.P. Broekveldt, ‘Enige opmerkingen over de nieuwe Invorderingswet 1989 (beschouwingen over 

het fiscale invorderingsrecht in het algemeen en het open systeem in het bijzonder)’, MBB 
1988/10, p. 259.

539 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 51.
540 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 31.
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waarders met die werkzaamheden belast zijn, is een bijzondere regeling noodzakelijk om 
het bestaan van belastingdeurwaarders mogelijk te maken.

Ook de oorspronkelijke IW 1845 kende het instituut belastingdeurwaarder. Art. 20 van de 
oorspronkelijke IW 1845 droeg de betekening op aan ‘deurwaarders, voor eene of meer-
dere gemeenten daartoe aangesteld, en door den rechter van het kanton, waarin zij resi-
deren, kosteloos beëedigd’. Op grond van die bepaling werden – zo begrijp ik – gerechts-
deurwaarders beëdigd als ‘deurwaarder der directe belastingen’. Bij Wet van 17 maart 
1923, Stb. 1923, 91 is daarin wijziging gekomen. In de MvT op het voorstel dat tot die wij-
ziging heeft geleid, is gesteld dat men ertoe is overgegaan het korps deurwaarders der 
directe belastingen niet meer aan te vullen, doch bepaalde belastingambtenaren, te weten 
kommiezen en assistenten, ter voldoening aan art. 20 IW 1845 (oud) van de titel deurwaar-
der te voorzien.541 Zie ik het goed, dan heeft daarmee het instituut van de belastingdeur-
waarder, zoals wij dat thans kennen, zijn intrede gedaan.

De MvT bij de IW 1990 noemt slechts de doelmatigheid als reden voor handhaving van de 
belastingdeurwaarder. Zoals eerder opgemerkt, is het opvallend dat de ontvanger volgens 
die MvT moet kunnen beschikken over eigen personeel gespecialiseerd in het betekenen 
van dwangbevelen terwijl het voorstel juist tevens een bepaling voor invoering van de 
bureaubetekening bevatte. In geval van een bureaubetekening is niet de belastingdeur-
waarder maar de ontvanger, die het dwangbevel ter post bezorgt, met de betekening 
belast. De belastingdeurwaarder is dan ook slechts belast met de gewone, klassieke wijze 
van betekening, de betekening volgens Rv. Zo dient de belastingdeurwaarder een zoge-
noemd herhaald bevel tot betaling op de klassieke wijze te betekenen.542

Indien men de executie bij dwangbevel, zonder vonnis, toelaat (zie onderdeel 2.8.6 hier-
boven), is het logisch om de ontvanger die zelf de executie ter hand neemt met een eigen 
belastingdeurwaarder toe te rusten. Men dient daarbij te bedenken dat een deurwaarder 
ingevolge art. 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet als een openbaar ambtenaar is belast 
met een openbare taak.543 Als de belastingdeurwaarder in feite het publiek vertegenwoor-
digt, zie ik niet in waarom die Staatstaak niet ook door een belastingdeurwaarder als 
orgaan van de Staat kan worden uitgevoerd als dat orgaan ook zelf de executie ter hand 
mag nemen.

2.8.9 Uitsluitend girale uitbetaling

De girale uitbetaling was niet opgenomen in het wetsvoorstel dat tot de IW 1990 heeft 
geleid. Deze bijzonderheid is ingevoerd op 1 juni 2005.544 In de MvT op het voorstel dat 
tot die invoering heeft geleid, is gesteld dat het voorstel een einde beoogt te maken aan 
de betaling door de ontvanger per cheque.545 De belastingschuldenaar heeft op grond van 
het gewone recht de bevoegdheid te bepalen waar en hoe hij betaling wenst te ontvangen. 
Veel belastingschuldigen verkiezen girale uitbetaling, doch sommigen verkiezen een 
andere wijze van betaling. Aangezien de Belastingdienst de kassen op enig moment heeft 
afgeschaft, moest hij de betaling anders dan in baar geld regelen. De Belastingdienst had 
gekozen voor een chequeprocedure, hetgeen gelet op het bepaalde in art. 6:46, lid 1, BW 
betekende dat de belastingschuldige een hem bij wijze van betaling aangeboden (post) 
cheque in ontvangst nam.546 Met de invoering van de uitsluitend girale uitbetaling, is deze 
chequeprocedure afgeschaft.

541 Kamerstukken II 1922/23, 287, nr. 3, p. 4, rk.
542 Art. 14, lid 2, IW 1990.
543 Kamerstukken II 1991/92, 22 775, nr. 3, p. 2.
544 Wet van 28 april 2005, Stb. 2005, 227. Zie hierover H. Vermeulen, ‘Afschaffing chequeprocedure: 

betaling door Ontvanger voortaan uitsluitend giraal’, TFB 2005/2, p. 18-22.
545 Kamerstukken II 2004/05, 29 944, nr. 3, p. 1 en 2.
546 Zie in dit verband W.A.K. Rank, Geld, geldschuld en betaling (diss.), Deventer 1996, p. 149 e.v.
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In de MvT die tot invoering van de uitsluitende girale uitbetaling heeft geleid zijn twee 
argumenten genoemd.547 Ten eerste is gesteld dat het op grond van het NVB Convenant 
inzake een pakket primaire betaaldiensten 2001 voor iedere natuurlijke persoon mogelijk 
is om een bankrekening te openen en toegang te hebben tot het betalingsverkeer.548 Dit 
convenant is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken in overleg met het 
Ministerie van Financiën en het Leger des Heils. Het convenant wordt door de grote zoge-
noemde netwerkbanken onderschreven, waarmee 95% dekking is bereikt.549 Ook zij die 
geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, zoals zwervers, kunnen dus een bankrekening 
openen voor zogenoemde primaire diensten. Het primaire pakket omvat het uitvoeren 
van overschrijvingen, het verlenen van incassomachtigingen, het gebruik van een bank-
pas met pincode en het verkrijgen van rekeningafschriften.550 Dit convenant is in 2004 
geëvalueerd door de Nederlandse Verenging van Banken en Stichting Leger des Heils, en 
blijkt te werken.551

Voorts wegen volgens de MvT die tot invoering van de uitsluitend girale uitbetaling heeft 
geleid de kosten van de chequeprocedure, die ingevolge art. 6:111 BW ten laste van de ont-
vanger komen, niet op tegen de voordelen ervan.552 Afschaffing zou een kostenbesparing 
tot gevolg hebben.
Een verder nadeel is dat chartale geldstromen, hoewel laagdrempelig, fraudegevoelig zijn. 
Naast integriteitrisico’s (bijvoorbeeld bij de ambtenaren die op de kassen werkzaam zijn), 
wordt niet altijd goed geadministreerd dat en wanneer betaald is. Bovendien zijn er thans 
goede alternatieven denkbaar, zoals mobiele pinapparatuur.

Ik acht deze argumenten voor invoering van uitsluitend girale uitbetaling overtuigend, 
indien men bedenkt dat hiermee chartale geldstromen worden voorkomen en met een 
girale betaling altijd schriftelijk vaststaat dat en wanneer betaald is. Indien de belasting-
schuldige geen betaling op zijn bankrekening wil ontvangen, bijvoorbeeld omdat zijn 
bankrekening een debetstand vertoont of op die rekening derdenbeslag is gelegd553, kan 
hij bovendien een andere bankrekening of die van een andere persoon aanwijzen (art. 7a, 
lid 1, slot).554

2.8.10 Vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag

In het artikelsgewijze gedeelte van de MvT is in navolging van het algemene gedeelte 
gesteld dat de vordering in IW 1990 is gehandhaafd uit ‘efficiency-overwegingen om te 
voorkomen dat in een aantal in de praktijk vaak voorkomende gevallen de tijdrovende en 
kostbare weg van het executoriale derdenbeslag moet worden bewandeld’.555 Hieruit leid 
ik af dat de vereenvoudiging is gelegen in de volgende twee punten, die terug te leiden 
zijn tot de inmiddels afgeschafte gerechtelijke verklaringsprocedure:556

a. de vordering is niet tijdrovend omdat zij buiten de rechter om verloopt;
b. anders dan de gerechtelijke verklaringsprocedure is de vordering niet kostbaar.

547 Kamerstukken II 2004/05, 29 944, nr. 3, p. 1-3.
548 Kamerstukken II 2004/05, 29 944, nr. 3, p. 2.
549 Nederlandse Verenging van Banken en Stichting Leger des Heils, Welzijns- en Gezondheidszorg, 

Een bankrekening voor iedereen, Amsterdam 2004, p. 5. Dit evaluatierapport is gepubliceerd op de 
website van de Nederlandse Vereniging van Banken (www.nvb.nl).

550 Het convenant is gepubliceerd op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken 
(www.nvb.nl).

551 Nederlandse Verenging van Banken en Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, 
Een bankrekening voor iedereen, Amsterdam 2004.

552 Kamerstukken II 2004/05, 29 944, nr. 3, p. 3.
553 Vergelijk W.A.K. Rank, Geld, geldschuld en betaling (diss.), Deventer 1996, p. 197, die stelt dat de rede-

lijkheid en billijkheid kunnen vorderen dat girale betaling dan niet tot de mogelijkheden 
behoort.

554 Uit HR 28 februari 1997, NJ 1998, 218, volgt in dit verband ook dat een bedrag dat ter beschikking 
is gekomen van de schuldenaar – kort gezegd – voor verrekening in aanmerking komt.

555 Kamerstukken II 2005/06, 30 322, nr. 3, p. 55.
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Het is mijns inziens van belang dat de vordering als een vereenvoudigde vorm van execu-
toriaal derdenbeslag werd gekarakteriseerd ten opzichte van de regeling van het executo-
riaal derdenbeslag in Rv. vóórdat dit in 1992 werd vereenvoudigd. In die vereenvoudiging, 
die de belangrijkste bestaansreden voor de vordering wegneemt, is echter geen aanleiding 
gezien om de vordering te schrappen, althans van een horizonbepaling te voorzien, zoals 
Wattel heeft bepleit.557

Vóór de vereenvoudiging van de executie- en beslagregeling in Rv. diende de derde instem-
ming van de derde-beslagene te verkrijgen om aan het derdenbeslag mee te werken. Zon-
der instemming moest de beslaglegger de geëxecuteerde steeds in een civiele procedure 
voor de rechtbank betrekken teneinde zijn verklaring af te dwingen omtrent hetgeen hij 
aan de derde-beslagene verschuldigd was of moest afgeven. Deze gerechtelijke verkla-
ringsprocedure achtte de Staatscommissie van Burgerlijke Wetgeving tot herziening van 
derdenbeslag ‘zowel tijdrovend als omslachtig en kostbaar’.558 Daarom werd voorgesteld 
om die regeling te vervangen door een regeling waarin de derde verplicht werd om vrij-
willig aan de executie mee te werken (‘buitengerechtelijke verklaringsprocedure’).
De vereenvoudiging is, als gezegd, geëffectueerd per 1 januari 1992. De huidige regeling 
van het executoriaal derdenbeslag is aldus dat de derde verplicht wordt om vier weken na 
het beslag een onderhandse verklaring (in plaats van een gerechtelijke verklaring) 
omtrent hetgeen hij verschuldigd is of moet afgegeven, aan de executant te doen toeko-
men, waarna hij tevens verplicht wordt om wat volgens zijn verklaring aan de schulde-
naar toekomt, terstond aan de executant af te dragen.559 Behoudens bijzondere verwikke-
lingen speelt het huidige executoriale derdenbeslag zich thans dus buiten de rechter om 
af, omdat de gerechtelijke verklaringsprocedure is ingeruild voor een buitengerechtelijke 
verklaringsprocedure.
Wattel heeft in 1988 in het licht hiervan het standpunt verdedigd dat de vereenvoudiging 
van het executie- en beslagrecht het bestaansrecht aan de vorderingsregeling zou ontne-
men.560 Zijns inziens zouden de argumenten van tijdrovendheid en kostbaarheid door de 
vereenvoudiging geëcarteerd worden. Na de vereenvoudiging van het executoriaal der-
denbeslag in 1992 kan de vordering inderdaad bezwaarlijk nog als een vereenvoudigde 
vorm van executoriaal derdenbeslag gekarakteriseerd worden. Behoudens executiege-
schillen loopt ook thans het executoriaal derdenbeslag buiten de rechter om, juist omdat 
de wetgever de inschakeling van de rechter ‘zowel tijdrovend als omslachtig en kostbaar’ 
achtte. Door de afschaffing van de gerechtelijke verklaringsprocedure is het executoriaal 
derdenbeslag niet langer ‘tijdrovend’, omdat de derde-beslagene na vier weken dient af te 
dragen. Bovendien is het executoriaal derdenbeslag niet langer ‘kostbaar’, omdat de rech-
ter er niet meer aan te pas komt. Het kostenargument gaat volgens Schouten bovendien 
voor elke gewone schuldeiser op.561

Het kostenaspect komt thans nog neer op de vraag hoe kostbaar de weg van het executo-
riale derdenbeslag is, zonder gerechtelijke verklaringsprocedure. Uiteraard is een execu-
toriale titel vereist. De ontvanger kan zichzelf een executoriale titel bezorgen door een 
dwangbevel uit te vaardigen en deze te (laten) betekenen aan de belastingschuldige.562 

556 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 12: ‘In tegenstelling tot het executoriale derdenbeslag 
gaat het vereenvoudigd derdenbeslag [de vordering, HV] buiten de rechter om en is het kosteloos. 
(...) [D]e omslachtige weg en kostbare weg van de aan de executoriale derdenbeslag inherente ver-
klaringsprocedure voor de rechtbank, waarbij de derde voor de rechter moet verklaren wat hij 
van de schuldenaar onder zich heeft, bij een vorderingsprocedure blijft achterwege.’ Zie ook 
Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 55.

557 P.J. Wattel, ‘Het voorstel voor een nieuwe Invorderingswet; Enige Zwarigheden’, NJB 1988, 1110, 
lk.

558 Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5, en 6), p. 153. Rapport van de Staatscommissie van Bur-
gerlijke Wetgeving tot herziening van derdenbeslag, Den Haag 1973 (gepubliceerd door de Staats-
uitgeverij).

559 Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5, en 6), p. 153.
560 P.J. Wattel, ‘Het voorstel voor een nieuwe Invorderingswet; Enige Zwarigheden’, NJB 1988, 1110, 

lk.
561 J.D. Schouten, a.w., p. 264.
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Met een executoriale titel in de hand kan de belastingdeurwaarder vervolgens executori-
aal derdenbeslag onder de derde leggen, waarna hij dit beslag aan de belastingschuldige 
(over)betekent.563 Aangezien de ontvanger gebruikmaakt van een belastingdeurwaarder 
zijn de daarmee gepaard gaande kosten gering. Volgens art. 4, lid 1, Kostenwet invorde-
ring rijksbelastingen 1969 bedragen de kosten voor ‘het in beslag nemen van een goed en 
het deswege opmaken van proces-verbaal’ € 48. Voor de overbetekening wordt voorts € 14 
in rekening gebracht.564 Binnen vier weken legt de derde een verklaring af en betaalt hij 
– voor zover het beslag heeft ‘getroffen’ – vervolgens aan de ontvanger. Van de verklaring 
dient een afschrift aan de belastingschuldige te worden gezonden.565 Dat kan per gewone 
post geschieden. Zie ik het goed dan bedragen de kosten van executoriaal derdenbeslag 
aldus (€ 48 + € 14 =) € 62. Het kostenargument heeft wat mij betreft aldus zijn kracht ver-
loren. Bovendien zou men de bedragen in de Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969 
naar beneden kunnen doen bijstellen indien men € 62 te kostbaar vindt.
Het tijdsaspect komt thans neer op de vraag hoe snel of hoe langzaam de weg van het exe-
cutoriale derdenbeslag is zonder de gerechtelijke verklaringsprocedure. Met een executo-
riale titel in de hand kan de belastingdeurwaarder beslag leggen. Nadat het beslag is 
gelegd, moet de derde binnen vier weken een verklaring doen en vervolgens betalen. Afge-
zien van bijzonderheden neemt de weg van executoriaal derdenbeslag dus circa vier 
weken in beslag. In geval van een vordering moet een derde direct na het doen van de vor-
dering aan de ontvanger betalen. Het verschil bedraagt derhalve circa drie weken als men 
een week voor de vordering tot uitgangspunt neemt. Ik meen dat drie weken verschil geen 
grond kan zijn voor een afwijking van het gemene recht. Het tijdsaspect is een verouderd 
argument dat slechts opgeld deed vóórdat de beslagregeling in Rv. werd vereenvoudigd.
In het Voorlopig Verslag is door de leden van de SGP-fractie gevraagd om de vorderingsre-
geling in verband met de vereenvoudiging van het executie- en beslagregeling in Rv. aan 
een horizonbepaling te onderwerpen.566 In de MvA I is daarop geantwoord dat die vereen-
voudiging niet zo ver gaat dat de vordering kan worden gemist:567

‘Zo blijft noodzakelijk dat derdenbeslag geschiedt bij exploit van de deurwaar-
der en dat na het leggen van het beslag het beslagexploit aan de geëxecuteerde 
in casu de belastingschuldige moet worden betekend.’

Het is juist dat een beschikking per post (een vordering wordt bij beschikking gedaan) een-
voudiger is dan een persoonlijk te beteken exploot. Voorts is een bekendmaking per post 
evident eenvoudiger dan overbetekening bij deurwaarder.568

Mijn conclusie is dat de gehanteerde argumenten van kostbaarheid en tijdrovendheid niet 
meer overtuigen. Zij hebben hun kracht verloren met de vereenvoudiging van het execu-
tie- en beslagregeling in Rv., juist omdat de oude regeling ‘zowel tijdrovend als omslachtig 
en kostbaar’ was. Ik moet toegeven dat beschikkingen en mededelingen per post ontegen-
zeglijk eenvoudiger en goedkoper zijn dan betekeningen en overbetekeningen, maar 
daarentegen heeft de ontvanger nu juist de beschikking over eigen deurwaarders, waar-
mee dat argument weer de kracht van de andere argumenten vóór eigen deurwaarders 
aantast.

Bij de invoering van de loonvordering in 1923 is in de MvT, op het voorstel dat de invoe-
ring van de loonvordering gesteld dat gewoon loonbeslag zou leiden tot een procedure 
naar art. 741 e.v. Rv. (oud), hetgeen te bewerkelijk en te kostbaar werd geoordeeld.569 

562 Art. 12-14 IW 1990.
563 Art. 475i Rv.
564 Art. 3, lid 2, Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969.
565 Art. 476b, lid 3, Rv.
566 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 5, p. 24.
567 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 38.
568 Art. 19, lid 2, vierde volzin, IW 1990.
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Bedoeld is de eerdergenoemde gerechtelijke verklaringsprocedure te vermijden, waarin 
de werkgever als ‘derde gearresteerde’ moest worden betrokken ‘ten einde verklaring te 
doen van hetgeen hij van den gearresteerde onder zich heeft of aan hem verschuldigd is; 
voorts om te worden veroordeeld om dat, wat dienvolgens blijken zal aan de gearresteerde 
toe te komen, af te geven, of ter executie over te geven, ten behoeve van den arrestant, 
ten einde daaraan diens vordering te verhalen’.570 Ook de bezwaren tegen deze gerechte-
lijke verklaringsprocedure zijn mijns inziens met de vereenvoudiging van het beslagrecht 
in 1992 weggenomen. De grondslag die destijds voor de invoering van de loonvordering 
is genoemd, is daarmee inmiddels komen te vervallen. Wel blijft de doelmatigheid van de 
gewone verzending per post overeind.

De vordering moet – zoals de MvT bij de IW 1990 ook stelt – worden gezien in samenhang 
met het fiscale voorrecht.571 Het in die MvT vermelde oogmerk van de vordering, voorko-
ming dat betalingen aan de fiscus – die op grond van zijn hoge voorrecht in de meeste 
gevallen uiteindelijk toch aan hem zullen moeten worden betaald – worden getraineerd, 
is evenwel onjuist. Het is niet vanwege het hoge voorrecht dat aan de vordering moet wor-
den voldaan. Hofstra heeft immers aangetoond dat de oorspronkelijke betekenis van 
art. 7 IW 1845 (oud) geen andere kan zijn geweest, dan de huurders, pachters en andere 
in het artikel omschreven personen rechtstreeks aansprakelijk te stellen voor de belas-
tingschulden van een ander.572 De vordering was oorspronkelijk dus geen vorm van der-
denbeslag maar een rechtstreekse aansprakelijkheid. Dit verklaart waarom de vordering 
van oudsher niet als executie wordt gezien, zoals de MvT thans nog – mijns inziens inmid-
dels zonder goede grond – stelt:573

‘Ten slotte merken wij op dat de vordering niet een wijze van tenuitvoerlegging 
van het dwangbevel is.’

Deze redenering past slechts in een situatie waarin de vordering als rechtstreekse aanspra-
kelijkheid moet worden beschouwd. Echter, als de vordering inmiddels als vereenvoudigd 
fiscaal derdenbeslag moet worden beschouwd, dan moet de vordering wel degelijk als een 
wijze van tenuitvoerlegging van het dwangbevel worden opgevat. Het dwangbevel vervult 
in een vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag immers de rol van een executoriale titel, zoals 
een vonnis in gewone gevallen. Broekveldt lijkt dezelfde mening te zijn toegedaan.574

De oorspronkelijke betekenis van de vordering ex art. 7 IW 1845 (oud) als rechtstreekse 
aansprakelijkheid verklaart voorts dat zij was geplaatst vóór art. 14 e.v. IW 1845 (oud), 
waarin de vervolging was geregeld en dat zij slechts jegens bepaalde persoonen kon wor-
den gedaan.575

Als de derde rechtstreeks aansprakelijk is en het voorrecht dus ook jegens de derde-aan-
sprakelijke geldt, is er iets voor te zeggen dat hij zich niets aan de andere schuldeisers van 
de belastingschuldige gelegen moet laten liggen. In die zin is de vordering verklaarbaar, 
want al is er een concursus van schuldeisers, de fiscus kan de derde verplichten aan de fis-

569 Kamerstukken II 1922/23, 287, nr. 3, p. 3 rk.
570 Aldus was in art. 741 Rv. (oud) bepaald.
571 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 158: ‘Deze bepaling moet voorts worden gezien in 

samenhang met het voorrecht van de fiscus, dat in artikel 22 [thans art. 21 IW 1990, HV] is gere-
geld. Haar oogmerk is te voorkomen dat betalingen aan de fiscus – die op grond van zijn hoge 
voorrecht in de meeste gevallen uiteindelijk toch aan hem zullen moeten worden betaald – wor-
den getraineerd door een beroep te doen op een of meer van de evengenoemde omstandigheden.’

572 H.J. Hofstra, ‘De oorspronkelijke beteekenis van artikel 7 Invorderingswet’, Weekblad 1933/3232, 
p. 255.

573 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 59.
574 L.P. Broekveldt, Derdenbeslag (diss.), Deventer 2003, p. 816.
575 H.J. Hofstra, ‘De oorspronkelijke beteekenis van artikel 7 Invorderingswet’, Weekblad 1933/3230, 

p. 229.
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cus te betalen ‘zonder daartoe eene verificatie en beëediging van schuldvordering, eene 
rangregeling of regterlijke uitspraak te mogen afwachten’.576 Als het echter niet meer om 
een rechtstreekse aansprakelijkheid gaat en bovendien het voorrecht geen bestaansgrond 
(meer) heeft, zal de vordering eveneens moeten worden afgeschaft nu het civiele recht een 
meer uitgebalanceerde regeling van het middel van executoriaal derdenbeslag kent. In de 
MvA I bij de IW 1990 is ook gesteld dat na de herwaardering van de voorrechten ook de 
invloed daarvan op de vordering zal moeten worden bezien.577

Concluderend: van de argumenten voor de vordering blijft bij verwerping van de argu-
menten voor het fiscale voorrecht slechts over het argument dat zij hoogst eenvoudig en 
daarmee efficiënt is. Aldus verschilt het argument voor de vordering niet van het argu-
ment voor de bureaubetekening. Indien men dat argument verwerpt (zoals aanvankelijk 
zowel de Raad van State als het Parlement deed; zie onderdeel 2.8.6), dan moet men het 
ook verwerpen voor de vordering. Aanvaardt men het voor de bureaubetekening, zoals 
het Parlement dertien jaar later zonder duidelijke aanleiding alsnog deed (zie eveneens 
onderdeel 2.8.6), dan geldt het ook voor de vordering.
Hoe dan ook zal echter – bij verwerping van het fiscale voorrecht – de derde-beslagene (bij-
voorbeeld de bank) een rangregeling mogen afwachten indien de fiscus niet de enige is 
die aanspraak maakt op de penningen. Dan rijst wel de vraag welke zin de vordering nog 
heeft. Anders gezegd: het bestaansrecht van de vordering staat of valt met het bestaans-
recht van het voorrecht.

2.8.11 Lijfsdwang

Vreemd genoeg worden in het artikelsgewijze gedeelte van de MvT bij de IW 1990 geen 
argumenten genoemd voor handhaving van de lijfsdwang.578 In het algemene gedeelte 
worden evenmin argumenten voor handhaving genoemd. De lijfsdwang wordt pas in 
hoofdstuk IV (Rechtsbescherming) genoemd579, waar voorgesteld wordt de lijfsdwang aan 
een voorafgaande rechterlijke toetsing te onderwerpen, en in hoofdstuk V (Beschrijving 
van de invorderingsprocedure), waar gesteld wordt dat de lijfsdwang als ultimum reme-
dium geldt:580

‘Het middel van de lijfsdwang is een ingrijpende maatregel, dat met grote 
behoedzaamheid en slechts als uiterste dwangmiddel moet worden gehan-
teerd.’

Het is dan ook bevreemdend dat er geen argumenten zijn genoemd om dit paardenmiddel 
te handhaven. Waarschijnlijk kan deze afwezigheid worden verklaard uit het feit dat de 
ontvanger reeds onder de IW 1845 over het middel is komen te beschikken en de voor-
waarden voor toepassing werden verbeterd ten gunste van de belastingschuldige.581 In de 
MvT wordt namelijk steeds de nadruk gelegd op het feit dat de rechter er onder de IW 
1990 wel aan te pas komt, waar dat in de IW 1845 niet het geval was.582 Onder de IW 1845 
kon het dwangbevel immers zonder tussenkomst van de rechter door lijfsdwang ten uit-
voer worden gelegd mits gemachtigd door de minister van Financiën.583

In de oorspronkelijke IW 1845 bestond de lijfsdwang niet. Wel kende de wet de zoge-
noemde inlegering tot betaling ex art. 17 IW 1845 (oud) ofwel de invordering manu mili-
tari.584 Dit dwangmiddel hield in dat een krijgsman in het huis van de ‘achterlijke belas-

576 Het citaat is ontleend aan art. 7 van de oorspronkelijke IW 1845.
577 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 38.
578 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 59-61.
579 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 14.
580 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 60.
581 Art. 14, lid 1, en 15bis IW 1845.
582 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 60.
583 Art. 15bis IW 1845.
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tingschuldige’ werd geplaatst. De belastingschuldige was verplicht om de krijgsman 
onderdak, eten en daggeld te geven. Met de aanwezigheid van de krijgsman werd de belas-
tingschuldige gedwongen om zijn belastingschuld te voldoen. Dit zijdelingse dwangmid-
del werd toegepast voorafgaand aan de uitvaardiging van het dwangbevel, doch eerst na 
verkregen machtiging van de kantonrechter. De inlegering werd slechts tien volle dagen 
voortgezet. De weigering van de inlegering was strafrechtelijk gesanctioneerd.
Tegen deze inlegering hadden veel Tweede Kamerleden bezwaar.585 In de praktijk werd 
zij ook nauwelijks toegepast.586 Bij Wet van 17 maart 1923, Stb. 1923, 91 is de bevoegdheid 
tot inlegering ingetrokken. In de MvT op het voorstel, dat tot intrekking heeft geleid is 
gesteld, dat de ‘inlegering van een krijgsman bij nalatige belastingschuldigen een geheel 
verouderd executiemiddel [is], dat in de laatste tientallen jaren nimmer toepassing heeft 
gevonden’.587

Vervolgens is bij Wet van 7 augustus 1933, Stb. 1933, 431 de lijfsdwang overeenkomstig 
het wetboek van burgerlijke rechtsvordering ingevoerd. Destijds is de invoering van het 
middel gebaseerd op de goede ervaringen die zijn opgedaan bij de invordering van de oor-
logswinstbelasting.588 Er zouden ‘practijken’ bestaan, die slechts door toepassing van lijfs-
dwang zouden kunnen worden bestreden. Vervolgens noemt de MvT op het voorstel, dat 
tot invoering van de lijfsdwang heeft geleid, vier voorbeelden, waarin lijfsdwang ‘alleszins 
gerechtvaardigd’ is.589 Het eerste voorbeeld betreft het beleggen in voor de fiscus onvind-
bare effecten. Als tweede voorbeeld wordt genoemd een bouwondernemer die al zijn 
bezittingen heeft ondergebracht in naamloze vennootschappen, waarvan hij directeur en 
vermoedelijk enig aandeelhouder is. Het derde voorbeeld betreft het sluiten van contrac-
ten door een sportman met een ‘buitenslands wonend persoon’. Als vierde voorbeeld 
wordt genoemd een nalatige belastingschuldige die in België gaat wonen. In het Voorlopig 
Verslag is gesteld dat men verheugd is dat wanbetaling op meer afdoende wijze dan thans 
wordt tegengegaan.590 Wel is gesteld dat het middel lijfsdwang zeer voorzichtig moet wor-
den gehanteerd.
Het komt mij voor dat de invoering van het middel lijfsdwang in de tijd moet worden 
geplaatst. Ten eerste was er in de jaren dertig van de twintigste eeuw een grote crisis. 
Voorts was de gijzeling in die tijd ook nog mogelijk voor gewone geldschulden, niet alleen 
voor alimentatiebetalingsverplichtingen.591

De in de MvT op het voorstel, dat tot de invoering van de lijfsdwang heeft geleid, 
genoemde voorbeelden acht ik niet erg sterk. Ze komen in elk geval verouderd over. Zo 
komt het mij voor dat met de huidige informatieverplichtingen van financiële instellin-
gen en internationale samenwerking niet meer snel sprake zal kunnen zijn van het beleg-
gen in voor de fiscus onvindbare effecten. Tegen het afzonderen van vermogen in een 
naamloze vennootschap kan mijns inziens met de pauliana worden opgetreden; boven-
dien kunnen de aandelen beslagen worden. Tot slot is een EG-invorderingsbijstandricht-
lijn ingevoerd en zijn met vele landen verdragen gesloten op grond waarvan de invorde-
ring aldaar kan geschieden. Zo is met België en Luxemburg een invorderingsverdrag geslo-
ten.592 De destijds voor lijfsdwang aangevoerde rechtvaardigingen beschouw ik dan ook 
als achterhaald. De lijfsdwang zou moeten worden voorzien van een nieuwe rechtvaardi-
ging.

584 Ik ontleen deze term aan de memorie van beantwoording, Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 5, 
p. 884, lk.

585 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 4, p. 881 rk, Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 8, p. 890 en 
Hand. II 1844/45, p. 303 e.v.

586 L.W. Boogerman, a.w., p. 214.
587 Kamerstukken II 1922/23, 287, nr. 3, p. 3 lk.
588 Kamerstukken II 1933/34, 187, nr. 3, p. 3.
589 Kamerstukken II 1933/34, 187, nr. 3, p. 3.
590 Kamerstukken II 1933/34, 187, nr. 4, p. 5.
591 Art. 585 Rv. (oud).
592 Bijvoorbeeld het Benelux Invorderderingsverdrag.
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Dat de rechtsbescherming met de handhaving in 1990 is verbeterd, neemt niet weg dat 
een overtuigende argumentatie voor handhaving ontbreekt en niet kan worden gemist. 
Zelf meen ik dat lijfsdwang een nuttig middel kan zijn, omdat het bij bewezen onwil (en 
niet onmacht) een duidelijke en effectieve prikkel op de persoon van de belastingschul-
dige is, zonder dat daarmee rechten van medeschuldeisers in het gedrang raken, zoals bij 
het fiscale voorrecht en het fiscale bodemrecht het geval is. Wat mij betreft zou, indien 
elk ander invorderingsmiddel gefaald heeft en er bewezen vermogen is, van het middel 
bij bepaalde belastingschuldigen dan ook meer gebruik mogen worden gemaakt dan 
thans het geval is, terwijl bovendien de kosten ervan volledig aan die belastingschuldigen 
zouden moeten worden berekend.

2.8.12 Het voorrecht op motorrijtuigen

Dit voorrecht is ingevoerd in 2000.593 In de MvT op het voorstel dat tot invoering van 
art. 22a IW 1990 heeft geleid, wordt als doel de bestrijding van de katvangersconstructie 
genoemd.594 Onder katvangers worden volgens die MvT verstaan ‘insolvabele personen 
die tegen betaling het kenteken van een motorrijtuig op hun naam laten zetten. Te den-
ken valt aan zwervers en verslaafden: deze blijken op verzoek van malafide personen en 
tegen een veelal geringe vergoeding bereid tientallen of zelfs honderden kentekens op 
hun naam te stellen.’595 Deze ‘verschuilers’ ontlopen niet alleen motorrijtuigenbelasting, 
maar ook verkeersboeten en hun verzekeringsverplichtingen. Met het verhaalsrecht 
wordt bereikt dat de schulden van de verschuiler kunnen worden verhaald op het voer-
tuig, hoewel dat in het kentekenregister te naam is gesteld van de katvanger.
Het lijdt naar ik meen geen twijfel dat art. 22a IW 1990 een reëel doel nastreeft. De vraag 
is echter of deze afwijking van het civiele recht noodzakelijk is. De katvangersconstructie 
komt er volgens mij op neer, dat de katvanger slechts in het kentekenregister wordt opge-
nomen als houder van het oertuig, doch de verschuiler eigenaar en ook bezitter van het 
motorrijtuig blijft. Ook het civiele recht biedt mogelijkheden om tegen schijnconstructies 
op te treden. De fiscus heeft getuige de MvT op de invoering van dit voorrecht de civiel-
rechtelijke weg zelfs bewandeld.596 Met de invoering van art. 22a IW 1990 is er echter van 
afgezien ‘af te wachten in hoeverre een gelijk resultaat zou kunnen worden bereikt via de 
(civielrechtelijke) jurisprudentie’. Dat is betreurenswaardig te noemen, omdat daarmee 
niet kan worden vastgesteld of het civiele recht niet reeds voldoende remedie bevatte om 
op te treden tegen deze vorm van misbruik.
Niettemin is mijn conclusie dat – gezien het reële doel – het gerechtvaardigd is om het 
procesrisico in dezen op de misbruiker te leggen. Deze zal moeten bewijzen dat van mis-
bruik geen sprake is. Bovendien bergt deze bijzondere bevoegdheid het grote voordeel in 
zich dat degene die feitelijk de belastingschulden veroorzaakt wordt getroffen.

2.8.13 Het IB-voorrecht op in vruchtgebruik gegeven goederen

Het voorrecht voor verhaal van inkomstenbelasting op in vruchtgebruik gegeven goede-
ren (art. 23 IW 1990) is in 1990 nieuw ingevoerd. Het betrof echter geen nieuwe bepaling, 
maar de verplaatsing van een in de Wet op de vermogensbelasting voorkomende bepa-
ling, te weten art. 22 van die wet, naar de Invorderingswet. In het artikelsgewijze com-
mentaar van de MvT is als argument voor ‘handhaving’ van dit voorrecht genoemd, dat 
het nodig is om de regeling van art. 6 van de Wet op de vermogensbelasting tot zijn recht 
te laten komen en om misbruik daarvan te voorkomen.597 Daarin was bepaald dat bezit-
tingen belast met vruchtgebruik of recht van gebruik worden aangemerkt als bezittingen 

593 Wet van 22 december 1999, Stb. 1999, 579.
594 Kamerstukken II 1999/00, 26 820, nr. 3, p. 31.
595 Kamerstukken II 1999/00, 26 820, nr. 3, p. 31.
596 Kamerstukken II 1999/00, 26 820, nr. 3, p. 32.
597 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 68.
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van de vruchtgebruiker of de gebruiker. Aangezien de vruchtgebruiker (en niet de bloot-
eigenaar) belast wordt in de vermogensbelasting, kon volgens de MvT bij wanbetaling niet 
de zaak worden uitgewonnen, omdat een ander dan de vruchtgebruiker (bloot)eigenaar 
van de in vruchtgebruik gegeven zaak is. Met de regeling van art. 23 IW 1990 werd bereikt 
dat de executoriale koper van het goed de volledige eigendom krijgt. Thans is de regeling 
van de afgeschafte Wet op de vermogensbelasting in art. 5.22 Wet IB 2001 opgenomen.
Gezien het reële doel van het voorrecht (misbruik) acht ik de argumentatie voldoende. Ik 
neem hierbij in aanmerking dat het vruchtgebruik nauwelijks executabel is: geen enkele 
executoriale koper wil vastzitten aan een onwillige blote eigenaar. Voorts is het bewijs 
van misbruik door ‘samenspanning’ tussen de vruchtgebruiker en de blooteigenaar in het 
civiele recht te bewerkelijk.598 Het voorrecht op in vruchtgebruik gegeven goederen ont-
moedigt dit misbruik juist.

2.8.14 Het verrekeningsverbod en de uitbreiding van de 
verrekeningsbevoegdheid van de ontvanger

De verrekeningsbepaling van art. 24 IW 1990 bevat zowel een wettelijk verrekeningsver-
bod als een eigen verrekeningsregime.

2.8.14.1 Het verrekeningsverbod
Het verrekeningsverbod van art. 24, lid 1, IW 1990 is in 1990 nieuw ingevoerd. In de IW 
1845 was geen verrekeningsverbod op directe belastingschulden genomen. Ondanks HR 
11 april 1924, NJ 1924, 646, waarover onderdeel 2.5.4, werd verrekening van directe belas-
tingvorderingen met directe belastingschulden mogelijk geacht.599

De artikelsgewijze toelichting van de MvT bij de IW 1990 noemt als argument voor de 
afwijking van het civielrechtelijke verrekeningsregime dat de vereisten daarvan door de 
ontvanger ‘vaak als te knellend worden ervaren’.600 Het gewone civielrechtelijke regime 
zou daarom volgens de MvT bij de IW 1990 voor de ontvanger niet efficiënt zijn. Vooral 
de vermogensidentiteitseis dat partijen over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar 
zijn, zou problemen geven. Genoemde efficiëntieoverwegingen zijn volgens die MvT ech-
ter geen grond om af te wijken van het faillissementsrechtelijke verrekeningsregime.601

Aangezien de ontvanger niet alleen belast is met de invordering van rijksbelastingen, 
maar ook met andere belastingen en heffingen, geeft de vermogensidentiteitseis inder-
daad problemen, indien hij bijvoorbeeld een rijksbelastingvordering wil verrekenen met 
een ‘andere belasting’. Het is echter maar de vraag of het verrekeningsverbod een deug-
delijke oplossing biedt aan dat probleem.
In de artikelsgewijze toelichting van de MvT bij de IW 1990 is ten aanzien van het verre-
keningsverbod gesteld, dat de belastingschuldige door de wettelijke terzijdestelling van 
het civielrechtelijke regime en de invoering van een eigen verrekeningsregime niet in een 
nadeliger situatie zou komen te verkeren.602 Deze stellingen zal ik hieronder in 
onderdeel 2.8.14.2 behandelen, omdat zij zijn aangedragen als rechtvaardiging van de 
invoering van een eigen invorderingsrechtelijk verrekeningsregime.

Er is een klassiek, wetshistorisch argument op grond waarvan verrekening door de burger 
van vorderingen op de overheid met schulden aan de overheid werd verworpen. Dit argu-
ment is te vinden in het arrest van de Hoge Raad van 11 april 1924, NJ 1924, 646, waarin 
de belastingschuldige een onverschuldigd betaalde omslag in waterschapslasten kan ver-
rekenen met een schuld aan een Waterschap (waarover ook onderdeel 2.5.4 hierboven).603 
A-G Ledeboer wijst op de uit het Franse recht stilzwijgende uitzondering op het civielrech-

598 Dit geldt behalve voor de ontvanger uiteraard ook voor gewone schuldeiser.
599 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 69.
600 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 68.
601 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 69.
602 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 69.
603 HR 11 april 1924, na conclusie A-G Ledeboer, NJ 1924, 646.
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telijke verrekeningsregime, waarmee verrekening van ‘belastingschulden met welke vor-
dering ook op den Staat’ niet mogelijk werd geacht. A-G Ledeboer wijst er voorts op dat 
‘ook in ons Oud-Vaderlandsch recht, dat beginsel algemeen als geldend werd aange-
merkt’. Het is mijn mening dat een dergelijke redenering slechts past in een tijd waar een 
algeheel beslagverbod geldt voor publieke zaken. Dat verbod bestaat weliswaar nog in 
Frankrijk, maar is hier ten lande echter al lang niet meer algemeen. Thans bevatten 
art. 436 en 703 Rv. slechts de beperking dat beslag niet mag worden gelegd op goederen, 
bestemd voor de openbare dienst. De Hoge Raad heeft in latere arresten schuldvergelij-
king van directe belastingvorderingen met directe belastingschulden mogelijk geacht.604 
Om die reden acht ik een wettelijke terzijdestelling van het civielrechtelijke verreke-
ningsregime te draconisch en dus niet de juiste oplossing.
Dat de belastingvordering te bijzonder is om schuldvergelijking volgens het civiele recht 
toe te staan, is mijns inziens niet juist. Ik verwijs naar onderdeel 2.6.3 hierboven.
Ik zou de voorkeur willen geven aan een oplossing waarbij een uitkomst wordt geboden 
aan de vermogensidentiteitseis. Zo is denkbaar een bepaling waarin is geregeld dat de ont-
vanger wordt geacht aan die eis te voldoen voor alle vorderingen en schulden die aan hem 
zijn toevertrouwd, en dat zulks ook voor de burger geldt.605 Daarmee zou de werking van 
de verrekening kunnen worden uitgebreid tot alle belastingsoorten, maar ook tot zoge-
noemde toeslagen, zoals de huurtoeslag. Dat heeft naar mijn mening het voordeel dat de 
burger – zoals de Hoge Raad ook oordeelde – tot verrekening bevoegd blijft. Dat de belas-
tingvordering te bijzonder is om schuldvergelijking volgens het civiele recht toe te staan, 
is mijns inziens niet juist. Ik verwijs naar onderdeel 2.6.3 hierboven.
Mijn conclusie is dat het argument voor invoering van het verrekeningsverbod onvol-
doende is om deze maatregel te dragen, doch wel voldoende is om een minder vergaande 
oplossing te bieden aan de problemen met de vermogensidentiteitseis.

2.8.14.2 De uitbreiding van de verrekeningsbevoegdheid van de ontvanger
Met het verrekeningsverbod hangt samen de invoering van een eigen invorderingsrechte-
lijk verrekeningsregime. De artikelsgewijze toelichting van de MvT noemt de doelmatig-
heid als reden voor invoering.606 Daarbij is gesteld dat de belastingschuldige door de wet-
telijke terzijdestelling van het civielrechtelijke regime en de invoering van een eigen 
invorderingsrechtelijk verrekeningsregime niet in een nadeliger situatie zou komen te 
verkeren.607 Er worden drie redenen genoemd. Ten eerste kan de belastingschuldige de 
ontvanger verzoeken om te mogen verrekenen, terwijl de ontvanger een dergelijk ver-
zoek in bepaalde gevallen moet inwilligen. Ten tweede was volgens de MvT compensatie 
volgens het burgerlijk recht onder het oude regime slechts beperkt mogelijk, omdat de 
burger slechts directe belastingen met elkaar kon verrekenen. Ten derde wordt deze 
beperkte verrekening van directe belastingen uitgebreid tot de verrekening op verzoek 
van rijksbelastingen en andere belastingen en heffingen waarvan de invordering aan de 
ontvanger is opgedragen.

Ik vraag me af of terecht gesteld is dat de belastingschuldige niet in een nadeliger situatie 
is komen te verkeren. De essentie van verrekening is immers dat men compensatie zon-
der medewerking van de wederpartij kan afdwingen. Waar thans de medewerking van de 
ontvanger is vereist, wordt inbreuk gemaakt op dit grondbeginsel van de verrekening.
Voorts zijn er andere oplossingen denkbaar om de compensatie volgens het burgerlijk 
recht voor de burger uit te breiden. Dat de burger slechts directe belastingen met elkaar 
kon verrekenen houdt verband met genoemde vermogensidentiteitseis. Denkbaar is, 

604 HR 28 mei 1993, NJ 1994, 435. Zie ook Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 69.
605 Voor de ontvanger is het voorstel voor de Fiscale onderhoudswet 2007 (Kamerstukken II 2006/07, 

30 943, nr. 2) een stap in die richting. Zie daarover onderdeel 2.4.4.14.2.
606 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 12, 13, 68-73.
607 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 69.
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zoals gezegd, een bepaling waarin is geregeld dat de ontvanger en de burger worden 
geacht aan die eis te voldoen ten aanzien van bepaalde vorderingen en schulden.608

Mijn conclusie is dat een overtuigende argumentatie voor een eigen invorderingsrechte-
lijk verrekeningsregime ontbreekt. Zelf meen ik dan ook dat voor de ontvanger verreke-
ning volgens de regels van het privaatrechtelijke regime mogelijk zou moeten zijn en dat 
een meer proportionele oplossing om het hoofd te bieden aan knelpunten van de vermo-
gensidentiteitseis passender is.

2.8.15 Het cessieverbod

Het cessieverbod is geregeld in hetzelfde artikel waarin het verrekeningsverbod is neerge-
legd. De artikelsgewijze toelichting van de MvT bij de IW 1990 brengt de cessie van een 
(toekomstige) vordering op de fiscus uitdrukkelijk in verband met het verrekeningsver-
bod door er op te wijzen dat de cessie van het recht op belastingrestitutie tot gevolg heeft 
dat de schuldenaar (de ontvanger) niet meer kan verrekenen met ‘ontstane schulden’.609 
Gesteld werd dat de cessie zich in de praktijk van de laatste jaren veel had voorgedaan, in 
het bijzonder met zogenaamde negatieve WIR-aanslagen.610 Ondanks het feit dat de nega-
tieve WIR-aanslagen zijn afgeschaft in 1986 en cessie van belastingrestituties daardoor 
beperkt lijkt, is volgens de MvT bij de IW 1990 ‘een voorzichtige opstelling van de fiscus 
jegens dit verschijnsel toch geboden’ en wel omdat ‘een duidelijke uitbreiding van het ver-
schijnsel van de cessie van vorderingen op de fiscus waar te nemen’ is, met name met 
betrekking tot de omzetbelasting. Die MvT vervolgt:611

‘Het vierde lid van artikel 25 [thans 24, HV] bepaalt daarom dat verrekening 
door de ontvanger van een belastingaanslag met een door hem uit te betalen 
bedrag dat gecedeerd is alleen dan niet mogelijk is, indien de ontvanger met de 
cessie heeft ingestemd.’

Aldus worden in de artikelsgewijze toelichting van de MvT geen argumenten genoemd 
voor de invoering van het cessieverbod.612 Integendeel: opgemerkt wordt dat de WIR is 
afgeschaft. Er wordt verder slechts gesteld dat een cessie de mogelijkheid van verrekening 
beïnvloedt. Ten slotte wordt cessie van belastingrestituties een ‘verschijnsel’ genoemd.
Dat cessie van invloed is op de mogelijkheden tot verrekening, laat zich horen, omdat de 
cessie een vervanging van de schuldeiser van een verbintenis inhoudt: de passieve zijde 
wordt vervangen. De vervanging van de oorspronkelijk schuldeiser (‘cedent’) door een 
andere schuldeiser (‘cessionaris’) brengt inderdaad met zich mede, dat de schuldenaar 
(‘debitor cessus’) niet meer kan verrekenen met vorderingen op de oorspronkelijk schuld-
eiser. Deze is immers vervangen, zodat de debitor cessus (de ontvanger) kan verrekenen 
met vorderingen op de cessionaris (veelal een bank of andere financier). Dat is nu juist een 
van de logische en beoogde gevolgen van de cessie. Terecht stelt Schouten dan ook dat dit 
‘argument’ voor elke schuldeiser geldt.613

Anders dan de MvT suggereert is de cessie van vorderingen geen ‘verschijnsel’ dat aanlei-
ding geeft tot een voorzichtige opstelling. De cessie is een volkomen normale rechtsfiguur 
die reeds lange tijd in het burgerlijk recht geregeld is (art. 668 OBW; thans art. 3:94 BW). 
Het wordt in het privaatrecht als volstrekt normaal beschouwd dat de schuldeiser het 
recht heeft zich te laten vervangen. Hij kan zijn vordering overdragen, zonder dat hij de 

608 Daarin zou ook rekening gehouden kunnen worden met de verrekening binnen fiscale eenheid 
als bedoeld in art. 24, lid 2, tweede zin, IW 1990.

609 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 71.
610 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 72.
611 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 72.
612 In dezelfde zin: J.D. Schouten, a.w., p. 266.
613 J.D. Schouten, a.w., p. 266.
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medewerking van de schuldenaar nodig heeft. Die medewerking wordt niet nodig geacht, 
omdat het bij geldschulden voor een schuldenaar niet uitmaakt aan wie hij moet betalen.
Vervanging van de schuldenaar is een andere kwestie. De schuldeiser heeft er belang bij 
dat schuldenaar niet zomaar kan worden vervangen door een minder solvente schulde-
naar. Vandaar dat voor de vervanging van de schuldenaar (schuldoverneming) de toestem-
ming van de schuldeiser vereist is.614 Anders dan de schuldeiser heeft de schuldenaar dus 
niet het recht zich te laten vervangen. Een derde mag de schuld ingevolge art. 6:30 BW 
overigens wel voldoen.

Mijn conclusie is dat rechtvaardiging voor het cessieverbod in wezen geheel ontbreekt. Op 
geen enkele wijze wordt aannemelijk gemaakt dat de positie van de fiscus als schuldenaar 
anders zou zijn dan die van enige andere schuldenaar die zijn schuldeiser vervangen ziet 
worden. Het is niet uitgesloten dat er misbruik zou kunnen worden gemaakt van cessie 
door belastingteruggaven en belastingschulden opzettelijk uit elkaar te spelen om vervol-
gens die schulden opzettelijk niet te betalen, maar daarover wordt met geen woord 
gerept. Evenmin wordt aannemelijk gemaakt dat de cessie van WIR-aanspraken tot uithol-
ling van het fiscale voorrecht had geleid. Zelfs als dat wél zo zou zijn geweest, zou dat ove-
rigens geen rechtvaardiging zijn voor een cessieverbod, nu mijns inziens het voorrecht al 
onvoldoende gerechtvaardigd is (zie onderdelen 2.6.1 en 2.8.1).

2.8.16 De fiscale verjaring

De fiscale verjaring betreft niet een bijzondere bevoegdheid van de ontvanger. Wel is zij 
een invorderingsrechtelijke bijzonderheid, omdat afgeweken wordt van het civiele recht.
In de oorspronkelijke IW 1845 was reeds een bepaling omtrent verjaring opgenomen. 
Aldus wijkt het invorderingsrecht al sinds lange tijd van het civiele recht af. In art. 11 IW 
1845 (oud) was het volgende bepaald:

‘De directe belastingen, welke gedurende drie jaren, te rekenen van den dag der 
afkondiging van het kohier, of van de dagteekening van het bevelschrift in 
art. 5 vermeld, of sedert de laatste beteekende acte van vervolging oningevor-
derd zijn gebleven, zijn verjaard.’

Daarmee was de verjaring kort en duidelijk geregeld. Volgens Boogerman was aanvulling 
door het ‘gemeene recht’ daardoor uitgesloten.615 Op grond van deze bepaling kende de 
fiscale verjaring een harde werking in die zin dat de schuld tenietging. De belastingaan-
slag verjaarde volgens Boogermans immers.616 Voorts gold een verjaringstermijn van drie 
jaar. Tot de invoering van de IW 1990 heeft deze bepaling in min of meer dezelfde bewoor-
dingen gegolden. Wel was daaraan reeds op enig moment een lid 2 toegevoegd, waarin 
was bepaald dat de verjaringstermijn niet liep indien de belastingplichtige buiten Neder-
land woonde of gevestigd was of indien uitstel van betaling was verleend.

In de artikelsgewijze toelichting van de MvT bij de IW 1990 is gesteld dat de huidige ver-
jaringsregeling is ontleend aan art. 11 IW 1845.617 Als argument voor ‘handhaving’ van die 
verjaringsregeling wordt gesteld dat, gelet op het specifieke karakter van de belastingvor-
dering, een specifieke verjaringsregeling daarvoor nodig is.618 In het midden is gelaten 
wat de belastingvordering specifiek maakt.

614 Art. 6:155 BW.
615 L.W. Boogerman, a.w., p. 120, onder aanhaling van Van Nieuwkuijk.
616 L.W. Boogerman, a.w., p. 120. In dezelfde zin P.J. Wattel, ‘Het voorstel voor een nieuwe Invorde-

ringswet; Enige Zwarigheden’, NJB 1988, 1107, rk.
617 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 78.
618 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 78.
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2.8.16.1 De vervanging van de harde door de zachte werking van de verjaring
In de MvT bij de IW 1990 is niet benoemd waarom ervoor gekozen is om de ‘verjaring van 
de directe belastingen’ van art. 11 IW 1845 te vervangen door een ‘verjaring van de dwan-
ginvordering en het recht tot verrekening’ van art. 27 IW 1990. Deze wijziging van de 
harde verjaring (waarbij de belastingschuld en de -vordering tenietgaan) in een zachte ver-
jaring (waarbij de belastingschuld blijft bestaan en slechts de vordering tenietgaat) is op 
geen enkele wijze beargumenteerd. In de literatuur is dat nauwelijks gesignaleerd.619

Het komt mij voor dat in 1990 aansluiting is gezocht bij het civiele recht, dat eveneens 
een zachte verjaring kent.620 Ik meen dat dat een goed uitgangspunt is. Het invorderings-
recht zou immers zoveel mogelijk moeten aansluiten bij het civiele recht. Mij is echter 
niet duidelijk waarom dan een specifieke verjaringsregeling nodig is.

2.8.16.2 De vervanging van de driejaarstermijn door de vijfjaarstermijn
In de MvT bij de IW 1990 is evenmin benoemd waarom de driejaarstermijn is vervangen 
door een vijfjaarstermijn.621 Ook het algemene gedeelte van die MvT zwijgt. In het Voor-
lopig Verslag is naar de reden van die verlenging gevraagd.622 In de MvA I is gesteld dat de 
verlenging verband houdt met de aansluiting bij ‘de korte verjaringstermijn die is opge-
nomen in het [oude, HV] Burgerlijk Wetboek’.623 Voorts is gesteld dat in het nieuwe BW 
vrijwel alle opeisbare geldschulden in vijf jaar verjaren.624 Daarom wordt het volgens de 
MvA I niet nodig geacht voor belastingschulden een kortere termijn te hanteren. In de vol-
gende parlementaire stukken wordt verder geen aandacht meer besteed aan de verjarings-
regeling. Dit argument lijkt op het eerste gezicht passend. Echter, omdat de belastingvor-
dering volgens de MvT een specifiek karakter heeft, wordt juist een specifieke verjarings-
regeling in het leven geroepen.625 Dat is dan niet te rijmen met het toch willen aansluiten 
bij de civiele regeling. Het ziet ernaar uit dat, zoals op zoveel plaatsen in de parlementaire 
geschiedenis, het ‘specifieke’ van de belastingvordering wordt benadrukt als de regering 
c.q. de fiscus wil afwijken van de civiele regels, zulks ten gunste van de fiscus, en de aan-
sluiting bij het civiele recht juist wordt gezocht als dát de fiscus beter uitkomt.

De argumenten voor de verlenging van de verjaringstermijn zijn duidelijk. Er wordt thans 
aansluiting gezocht bij het civiele recht, waar dat voorheen niet het geval was.626 Ik meen 
dat dat een goed uitgangspunt is. Het invorderingsrecht zou immers zoveel mogelijk moe-
ten aansluiten met het civiele recht.

2.8.16.3 De stuiting en verlenging van de fiscale verjaring
Waar de werking van de verjaring en de verjaringstermijn aansluiten bij de civielrechte-
lijke verjaringsregeling, kent de fiscale verjaring een afwijkende regeling voor de stuiting 
en de verlenging van die verjaring.

De invorderingsrechtelijke stuiting van de verjaring is geregeld in art. 27, lid 1, IW 1990. 
Daar is bepaald dat een aan de belastingschuldige betekende akte van vervolging de 
lopende verjaring van de rechten tot verrekening en dwanginvordering stuit.627 In de MvT 
is toegelicht wat onder ‘akte van vervolging’ moet worden verstaan. Als zodanig kwalifi-
ceren slechts de betekening628 van een dwangbevel en de betekening van een beslag:629

619 P.J. Wattel, ‘Het voorstel voor een nieuwe Invorderingswet; Enige Zwarigheden’, NJB 1988, 1107, 
rk, noemt het wel.

620 Art. 3:306 e.v. BW.
621 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 62, 78-80.
622 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 5, p. 35.
623 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 61.
624 Hierover ook A.P.J.M. van der Linden, a.w., p. 100 e.v.
625 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 78.
626 L.W. Boogerman, a.w., p. 120.
627 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 79.
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‘Andere oorzaken leiden dus niet tot stuiting van de verjaring zoals wel het 
geval is in het burgerlijk recht.’

In het privaatrecht kan de rechtsvordering op vele manieren worden gestuit, zoals door 
iedere daad van rechtsvervolging (art. 3:316, lid 1, BW), door een schriftelijke aanmaning 
of door een schriftelijke mededeling (art. 3:317, lid 1, BW), door erkenning (art. 3:318 
BW). Op dit punt biedt het fiscale recht de schuldenaar dus meer bescherming. Deze afwij-
king bestond reeds onder de IW 1845, alwaar in art. 11 was bepaald dat de stuiting 
geschiede door middel van een ‘acte van vervolging’. Ik meen dat deze beperkte stuitings-
regeling te maken heeft met het feit dat op het moment dat het voorstel voor de IW 1845 
tot wet werd verheven, in het destijds geldende, in 1838 ingevoerde, BW was bepaald dat 
de verjaring wordt gestuit door een aanmaning, dagvaarding en elk daad van rechtsver-
volging, mits ‘in den vereischten vorm beteekend door eenen daartoe bevoegden ambte-
naar’.630 Hoewel het BW daarnaast ook andere stuitingshandelingen kende631, was vol-
gens Boogerman, gelet op de korte en duidelijke regeling in art. 11 IW 1845 (oud), aanvul-
ling door het gemene recht uitgesloten.632 De oude (en huidige) fiscale stuitingsregeling 
blinkt derhalve uit in eenvoud en duidelijkheid, aangezien in 1845 is gekozen voor een 
van het OBW afwijkende regeling. De precieze achtergrond van deze afwijking is niet dui-
delijk. Denkelijk houdt zij verband met een verbeterde bescherming van de burger. De 
MvT bij de IW 1845 zwijgt daarover. Indien men echter zoveel mogelijk aansluiting met 
het civiele recht wil zoeken, zoals kennelijk in 1990 is gedaan, dan zou deze beperking 
moeten worden afgeschaft.

De invorderingsrechtelijke verlenging van de verjaring is geregeld in art. 27, lid 2, IW 
1990. Daar worden gronden voor verlenging genoemd. Doet een bepaalde grond zich voor, 
dan houdt de verjaringstermijn op te lopen. Verdwijnt de grond, dan loopt de oorspron-
kelijke termijn voort. De fiscale verlenging heeft dus slechts onderbreking van de verja-
ring tot gevolg.633 Zodoende heeft zij in feite het karakter van ‘schorsing’ of ‘opschuiving’ 
van de verjaringstermijn. Onder de Invorderingswet 1845, die tot 1990 heeft gegolden, 
werd deze verlenging dan ook – mijns inziens terecht – schorsing genoemd.634

De in art. 27, lid 2, onderdeel a-e, IW 1990 limitatief opgesomde fiscale ‘verlengingsgron-
den’ wijken alle af van de privaatrechtelijke verlengingsgronden. Voorbeelden van verlen-
gingsgronden in het BW zijn te vinden in art. 2:23c, lid 2 (verlenging bij een rechtsper-
soon die heeft opgehouden te bestaan) en art. 3:321, lid 1, onderdelen a-g (verlenging tus-
sen niet van tafel en bed gescheiden echtgenoten enz.). Buiten het BW kan gewezen 
worden op art. 36, lid 6, Fw. (verlenging bij beëindiging faillissement). Doet zodanige 
grond zich voor, dan begint een nieuwe termijn van zes maanden te lopen na het verdwij-
nen daarvan.635 Daarentegen loopt bij de fiscale verjaring de oorspronkelijke termijn 
door, die langer of korter dan zes maanden kan zijn.

Ik kan in de MvT bij de IW 1990 geen argumenten vinden waarom voor de in art. 27, lid 2, 
onderdelen a-e, IW 1990, limitatief opgesomde fiscale van het civiele recht afwijkende ver-
lengingsgronden is gekozen. Indien men wederom aansluiting zoekt bij het civiele recht, 

628 Het ter post bezorgde dwangbevel zal de rechten tot verrekening en tot dwanginvordering waar-
schijnlijk eveneens stuiten, zie Kamerstukken II 2002/03, 29 035, nr. 3, p. 29.

629 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 79.
630 In art. 2016 OBW was het volgende bepaald: ‘Zij [de verjaring, HV] wordt mede gestuit door aan-

maning, dagvaarding en elke daad van regtsvervolging, alle in den vereischten vorm beteekend 
door eenen daartoe bevoegden ambtenaar, uit naam van den regthebbende aan dengenen, dien 
men beletten wil de verjaring te verkrijgen.’

631 Art. 2015 en 2017 e.v. OBW.
632 L.W. Boogerman, a.w., p. 120.
633 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 79.
634 W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, derde druk, Deventer 1978, p. 283, J.J. Vetter, Hoofdzaken 

invordering, eerste druk, Deventer 1988, p. 142.
635 Zie art. 3:320 BW.
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zoals in 1990 is gedaan, dan zou men een rechtvaardiging van die afwijking in die MvT 
verwachten. De wetgever zou mijns inziens een keuze moeten maken. Er wordt ofwel aan-
sluiting gezocht bij de civielrechtelijke verjaringsregeling, ofwel men treft een eigen ver-
jaringsregeling én beargumenteert die.

2.8.16.4 Conclusie
Mijn conclusie is dat een overtuigende argumentatie voor ‘handhaving’ van de verjarings-
regeling in de MvT bij de IW 1990 ontbreekt. In feite is geen sprake geweest van ‘handha-
ving’ maar van een wijziging, omdat de harde verjaring is vervangen door een zachte en 
de verjaringstermijn is verlengd van drie naar vijf jaren. Daarmee is aansluiting gezocht 
bij de civielrechtelijke verjaringsregeling hetgeen ik gerechtvaardigd acht. De niet-bear-
gumenteerde afwijkende regeling van de stuiting en de verlenging van de verjaring kan 
ik daarmee echter niet rijmen.

2.8.17 Invorderingsrente en bestuurlijke boeten voor betalingsverzuimen

Bij het vervallen van de betalingstermijn wordt niet alleen invorderingsrente maar kun-
nen ook bestuurlijke boeten wegens overschrijding van een betalingstermijn worden 
berekend. Zij verschillen van karakter. Waar de invorderingsrente schade beoogt te ver-
goeden, is de bestuurlijke boete een strafvervolging in de zin van art. 6, lid 1, EVRM.

2.8.17.1 Invorderingsrente
De invorderingsrenteregeling moet in samenhang worden gezien met de heffingsrentere-
geling zoals die in 1987 in de IW 1845636 – en later in de IW 1990637 – en de AWR zijn opge-
nomen.638 De oorspronkelijke IW 1845 bevatte geen regeling voor de berekening of ver-
goeding van rente bij vertraging in de betaling c.q. restitutie van een belastingbedrag. 
Wilde de belastingschuldige uitstel van betaling, dan diende hij zich bij civielrechtelijke 
overeenkomst tot betaling van rente te verbinden.639 Eerst bij Wet van 17 maart 1923, Stb. 
1923, 91 is de mogelijkheid in de IW 1845 opgenomen om rente te berekenen in geval van 
uitstel van betaling.640 Een wettelijke regeling voor vergoeding van rente bij restitutie van 
een belastingbedrag ontbrak echter.641 In zijn conclusie voor HR 2 september 2005, NJ 
2005, 573, met noot Zwemmer, BNB 2006/77, met noot IJzerman, karakteriseerde Wattel 
de voor 1987 bestaande regeling daarom als beperkt en onevenwichtig.642 Met de gecom-
bineerde regeling van de vergoeding van de heffings- en invorderingsrente is volgens de 
Hoge Raad vervolgens een algemene en wederkerige regeling getroffen ‘voor verschul-
digde schadevergoeding wegens vertraging in de voldoening van de (terug)betaling van 
een belastingbedrag en beoogt deze een eenvoudig, doelmatig en praktisch uitvoerbaar 
systeem van gefixeerde compensatie van deswege door de fiscus of de contribuabele gele-
den renteschade in het leven te roepen’.643 Aldus bevat zij een uitputtende regeling: daar-
naast is geen plaats voor acties tot schadevergoeding op civielrechtelijke grondslag 
wegens vertraging in de betaling c.q. restitutie van een belastingbedrag.

636 Art. 18, 18a, 18b en 18c IW 1845 (oud).
637 Hoofdstuk V IW 1990.
638 Wet van 26 maart 1987, Stb. 1987, 120.
639 Kamerstukken II 1922/23, 287, nr. 3, p. 3, lk, alsmede Kamerstukken II 1922/23, 287, nr. 5, p. 5, rk.
640 Art. 17, lid 2, IW 1845 (oud).
641 W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, tweede druk, Deventer 1971, p. 73. Daarover is wel gepro-

cedeerd, o.a. HR 9 mei 1986, met conclusie Van Soest, NJ 1987, 252, met noot Scheltema (Staat/
Papierfabrieken Van Gelder).

642 HR 2 september 2005, met conclusie A-G Wattel, NJ 2005, 573, met noot Zwemmer, BNB 2006/77, 
met noot IJzerman.

643 HR 2 september 2005, met conclusie A-G Wattel, NJ 2005, 573, met noot Zwemmer, BNB 2006/77, 
met noot IJzerman, r.o. 3.8.3.
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In de MvT bij de IW 1990 is gesteld dat de invorderingsrente wordt gehandhaafd.644 Noch 
in het artikelsgewijze noch in het algemene gedeelte van de MvT wordt die handhaving 
beargumenteerd.645 Men dient daarvoor te rade te gaan bij de parlementaire geschiedenis 
van de invoering van de gecombineerde heffings- en invorderingsrenteregeling.646 Vol-
gens die wetsgeschiedenis werd daarmee ‘gevolg gegeven aan een reeds lang gekoesterde 
wens belastingplichtigen rente te vergoeden indien zij lange tijd op teruggaven van belas-
ting moeten wachten’ en werd het ‘redelijk’ geacht ‘ook tot rentevergoeding over te gaan 
wanneer betaalde belasting aan belastingplichtigen wordt teruggegeven’.647 Aldus werd 
volgens de Hoge Raad, die A-G Wattel volgde, een specifieke en uitsluitend voor het belas-
tingrecht toepasselijke regeling in het leven geroepen voor vergoeding van renteverlies 
van de belastingplichtige of de Staat, ongeacht de oorzaak van de vertraging in de betaling 
c.q. restitutie van een belastingbedrag.

De afwijking van het civiele recht is daarmee mijns inziens voldoende gerechtvaardigd. 
De combinatie van heffings- en invorderingsrecht, met aanslag- en aangiftebetalingen, 
vernietigingen en ambtshalve verminderingen, noopt tot een afwijking van het civiele 
recht, waar met de wettelijke renteregeling (art. 6:119 BW) eveneens een gefixeerde com-
pensatie van door vertraging in de betaling geleden renteschade in het leven is geroepen. 
Het karakter van de wettelijke rente en de invorderingsrente is dus vergelijkbaar.648

Bij de invoering in 1987 van de invorderingsrenteregeling was de invorderingsrente gelijk 
aan de wettelijke rente.649 Nadat het zogenoemde sparen bij de fiscus in zwang was 
geraakt, zijn de wettelijke rente en de invorderingsrente in 1992 ontkoppeld.650 Aange-
zien de wettelijke rente hoger was dan de marktrente betaalden belastingschuldigen hun 
te hoge voorlopige aanslagen prompt om jaren later het verschil tussen deze rentevoeten 
over het te veel betaalde bedrag te incasseren. Niettemin is thans de invorderingsrente 
hoger dan de wettelijke rente.651 De regering heeft nog een wetsvoorstel ingediend om de 
rentevoet van de door de ontvanger te vergoeden invorderingsrente lager te stellen dan 
de rentevoet van de aan de ontvanger te vergoeden invorderingsrente.652 Na commentaar 
van onder meer Wattel is dat echter ingetrokken.653 In 2005 hebben de Tweede Kamerle-
den Bakker, Dezentjé Hamming en Van Vroonhoven-Kok de staatssecretaris verzocht de 
renteregeling in dit opzicht te heroverwegen654, doch daarop heeft de staatssecretaris 
negatief gereageerd.655 Een ander verschil is dat de wettelijke rente samengesteld en de 
invorderingsrente enkelvoudig wordt berekend. Dit verklaart wellicht (mede) het verschil 
in rentevoet.

Mijn conclusie is dat de MvT bij de IW 1990 geen rechtvaardiging noemt voor de handha-
ving van de invorderingsrenteregeling, maar dat de afwijking van het civiele recht 
gerechtvaardigd is.

644 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 81, 82 en 83.
645 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 23, 80-83.
646 Hierover uitvoerig A-G Wattel in zijn conclusie voor HR 2 september 2005, NJ 2005, 573, met noot 

Zwemmer, BNB 2006/77, met noot Ijzerman.
647 Kamerstukken II 1985/86, 19 557, nr. 3, p. 2.
648 A-G Ilsink in zijn conclusie voor HR 1 februari 2002, BNB 2002/320.
649 Art. 18a IW 1845 (oud).
650 Wet van 30 september 1992, Stb. 508.
651 Zie A-G Wattel in onderdeel 3.2 van zijn conclusie voor HR 2 september 2005, NJ 2005, 573, met 

noot Zwemmer, BNB 2006/77, met noot IJzerman.
652 Voorstel van wet, Kamerstukken II 1993/94, 23 411, nr. 2.
653 P.J. Wattel, ‘Het Ongelijkheidsbeginsel’, WFR 1993/6079, p. 1723-1724.
654 Kamerstukken II 2004/05, 29 767, nr. 51.
655 Brief van de staatssecretaris 3 oktober 2005 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, met ken-

merk WDB 2005-0471M (gepubliceerd op www.minfin.nl).
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2.8.17.2 Bestuurlijke boeten voor betalingsverzuimen
De bestuurlijke boeten wegens overschrijding van de betaaltermijn zijn niet opgenomen 
in de Invorderingswet, doch in de (art. 67c en 67f van de) Algemene wet inzake Rijksbelas-
tingen. Vanuit dogmatisch oogpunt acht ik deze sanctie echter wel een invorderingsrech-
telijke bijzonderheid, omdat deze boete een gevolg is van een betalingsverzuim of -ver-
grijp. Deze boete verschilt van de invorderingsrente. De invorderingsrente beoogt schade 
te vergoeden, vloeit rechtstreeks uit de wet voort en er is geen rol weggelegd voor het 
schuldverband. Daarentegen moet de betalingsverzuimboete worden aangemerkt als een 
strafrechtelijke vervolging in de zin van art. 6 EVRM, moet de boete door de inspecteur 
worden opgelegd en speelt het schuldverband volgens § 10 Besluit Bestuurlijke Boeten 
Belastingdienst 1998 wel een rol.656 Afwezigheid van alle schuld (avas) leidt tot niet beboe-
ting.657

Aangezien deze bestuurlijke boeten in een andere wet dan de Invorderingswet zijn gere-
geld, zwijgt de parlementaire geschiedenis van de IW 1845 en IW 1990 op dit punt.
De strekking van de bestuurlijke boete wegens betalingsverzuim is, als gezegd, de voldoe-
ningsplichtige tot tijdige en juiste betaling van de door hem ingehouden en af te dragen 
inhoudingsbelastingen aan te moedigen.658 In de MvT bij de herziening van het stelsel van 
administratieve boeten is gesteld dat de boete ‘is gericht op het inscherpen van een gebod 
tot medewerking aan het nakomen van verplichtingen’.659 Het ‘gaat om lichte, feitelijke 
overtredingen welke worden bestraft met een bedrag dat wordt gerelateerd aan het aantal 
malen dat de overtreding (...) eerder is begaan’.660 Zij vormen aldus een prikkel om de 
schuldenaar tot correcte nakoming aan te sporen in het geval deze de belasting uit eigen 
beweging op aangifte moet betalen. Deze boeten zijn dan ook enkel van toepassing op 
zogenoemde aangiftebelastingen, dat wil zeggen belastingen die de inhoudingsplichtige 
of belastingplichtige zelf moet berekenen en op aangifte moet voldoen. Bij de zoge-
noemde aanslagbelastingen wordt de boete wegens betalingsverzuimen niet toegepast, 
omdat bij die belastingen betaling pas na aanslagoplegging verplicht is. Alleen bij aangif-
tebelastingen is de fiscus afhankelijk van de belastingschuldige om de belastingschuld 
eigener beweging te voldoen. Bij aanslagbelastingen staat de aanslagregeling voorop, bij 
aangiftebelastingen de betaling (voldoening of afdracht). Teneinde de belastingschuldige 
aan te sporen op deze wijze te voldoen zijn de bestuurlijke boeten in het leven geroepen. 
Hieruit volgt dat de bestuurlijke boeten wegens betalingsverzuimen min of meer zijn 
ingebakken in het systeem van de heffing van aangiftebelastingen. In dit systeem wordt 
de ondernemer gebruikt als onbezoldigd ontvanger van de belastingen. De aangiftebelas-
tingen zijn immers alle zogenoemde zakelijke belastingen, zoals loon- en omzetbelasting. 
Dit zijn belastingen die de ondernemer moet inhouden en afdragen c.q. moet voldoen en 
desgewenst doorberekenen. De loonbelasting is in feite verschuldigd door de loongenie-
ter. Zij vormt dan ook een voorheffing op de door de loongenieter uiteindelijk te betalen 
inkomstenbelastingschuld, waarmee de loonbelasting wordt verrekend. Het is – in theorie 
althans – dan ook mogelijk om de loonbelasting af te schaffen en te volstaan met de hef-
fing van inkomstenbelasting over het inkomen van de loongenieter. Echter, om de inning 
van de inkomstenbelasting naar voren te halen, is de loonbelasting ingevoerd, de uitvoe-
ring waarvan volledig op de ondernemer drukt. De wetgever is zich hiervan bewust. In de 
MvT op het voorstel dat tot invoering van de Wet op de loonbelasting 1964 heeft geleid, 
is het volgende gesteld:661

‘Tegenover deze voordelen staat onmiskenbaar dat, zo men de loonbelasting 
van de zijde van de werkgevers beziet en daarbij mede let op de verplichtingen 

656 Besluit van 19 december 1997, Stcrt. 248.
657 Zie § 22, lid 2, Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998.
658 Kamerstukken II 1988/89, 21 058, nr. 3, p. 7, 17, 27 en 28, waarover P.J. Wattel, Fiscaal commentaar. 

Algemeen belastingrecht 1999, Deventer, art. 67c, aant. 1 en art. 67f, aant. 1.
659 Kamerstukken II 1988/89, 21 058, nr. 3, p. 7.
660 Kamerstukken II 1988/89, 21 058, nr. 3, p. 17.
661 Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 7, p. 7.
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die ingevolge de sociale-verzekeringswetten op hen rusten, de medewerking, 
welke de Overheid in dezen van hen vraagt, een zware last op de schouders van 
de werkgevers vormt. Dit aan de heffing verbonden nadeel legt op de Overheid 
de taak om door het scheppen van een zo eenvoudig mogelijke regeling de 
administratieve last voor het bedrijfsleven tot een minimum te beperken.’

In de MvT bij de invoering van de boeten wegens betalingsverzuimen is gesteld dat het 
voor de aanslagbelastingen van essentieel belang is dat de verplichtingen tot het doen van 
aangifte en betaling op tijd geschiedt.662 Daarnaast geldt dat het niet voldoen aan de beta-
lingsverplichting leidt tot concurrentievervalsing tussen de ondernemers die wel en de 
ondernemers die niet tijdig betalen.

De betalingsverzuimen zijn mijns inziens dan ook gerechtvaardigd. Men kan daar wel 
tegen inbrengen dat juist omdat de werkgever gedwongen wordt op te treden als ‘onbe-
zoldigd ontvanger’, het dan geen pas geeft als hij bij een te late betaling behalve rente ook 
een bestuurlijke boete verschuldigd is. Voorts leert de praktijk dat betalingsverzuimen 
cumuleren in het geval een onderneming betalingsproblemen heeft en zich telkens bij te 
late betaling met een boete geconfronteerd ziet.663 Aangezien ook de boeten bevoorrecht 
zijn, worden de medeschuldeisers de dupe van deze cumulatie. Zij betalen dan in feite de 
rekening van de fiscus. Met de 100%-boete betalingsvergrijpboeten heb ik wel problemen, 
aangezien ik deze straf niet in relatie vind staan tot het vergrijp.

2.8.18 Buiten toepassing verklaring Algemene termijnenwet

De invorderingsrechtelijke bijzonderheid dat de Algemene termijnenwet niet van toepas-
sing is op de bepaling van de laatste dag van de betaaltermijn, de dies ad quem, was niet 
opgenomen in de oorspronkelijke IW 1845, noch in de oorspronkelijke IW 1990. Dat bij 
de invoering van de IW 1990 de Algemene termijnenwet uitdrukkelijk toepasselijk werd 
geacht, volgt uit de volgende passage uit het artikelsgewijze gedeelte van de MvT.664

‘Indien de termijn vervalt op een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende 
feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag, 
aldus bepaalt de Algemene termijnenwet.’

De afwijking van de Algemene termijnenwet is vervolgens eerst op 1 januari 1993 in de 
wet opgenomen.665 Als argument voor deze afwijking van het gewone recht is in de MvT 
van genoemde wet gesteld dat zij noodzakelijk is om de betaling van aangiftebelastingen 
in het juiste tijdvak comptabel te kunnen verantwoorden.666 Indien deze aangiftebelastin-
gen door middel van een zogenoemde primacheque op de laatste dag van de betalingster-
mijn zouden worden betaald, zou de betaling in een onjuist tijdvak kunnen worden ver-
antwoord.667 De bankrekening van de ontvanger zou immers een dag later worden gecre-
diteerd. Bij een jaarwisseling zou dit ertoe kunnen leiden dat de betaling in een later jaar 
wordt verantwoord.668 De buiten toepassing verklaring van de Algemene termijnenwet 
zou ‘een onrustig verloop in de comptabele verslaglegging en de verantwoording van het 
financieringstekort voorkomen’ en was kennelijk van belang voor het stabiliteitspact.669

662 Kamerstukken II 1993/94, 23 470, nr. 3, p. 40.
663 Op grond van beleid kan matiging geboden zijn, zie § 10 Besluit Bestuurlijke Boeten Belasting-

dienst 1998. Over de cumulatie zie men E.A. Laman en K. Dijkstra, ‘De heffingsrenteregeling in 
de omzetbelasting: de fiscus verstrikt in de strekking?’, WFR 1989/1276, p. 1282 en 1283.

664 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 37.
665 Art. 9, lid 10, IW 1990.
666 Kamerstukken II 1992/93, 22 873, B, p. 8, rk.
667 Kamerstukken II 1992/93, 22 873, B, p. 8 en 9, en Kamerstukken II 1992/93, 22 873, nr. 3. p. 24.
668 Kamerstukken II 1992/93, 22 873, nr. 3. p. 25.
669 Kamerstukken II 1992/93, 22 873, nr. 6. p. 42.
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De Raad van State was niet gecharmeerd van het voorstel tot buiten toepassing verklaring 
van de Algemene termijnenwet. Hij heeft opgemerkt dat het probleem rond de verant-
woording en de toerekening aan een bepaald tijdvak dient te worden opgelost door wijzi-
ging van de comptabiliteitswetgeving.670 Volgens de Raad zou het voorstel heroverwogen 
moeten worden. Niettemin heeft de regering haar voorstel doorgezet. In de Tweede Kamer 
is geprotesteerd671, maar desondanks is het voorstel tot wet verheven.

Mij valt op dat de buiten toepassing verklaring van de Algemene termijnenwet algemeen 
is gesteld672, terwijl het in de bedoeling lag om haar slechts uit te sluiten voor aangiftebe-
lastingen en dan nog slechts die aangiftebelastingen die door middel van een zogenoemde 
primacheque werden voldaan. Wat dat betreft schiet de terzijdestelling haar doel voorbij. 
Immers, niet alleen vallen ook de betalingstermijnen van aanslagbelastingen onder de 
werking van de terzijdestelling, maar ook vallen andere betalingswijzen dan betaling 
door middel van een zogenoemde primacheque er onder.
Reeds om deze reden zou het bereik van deze bepaling wat mij betreft moeten worden 
ingeperkt. Bovendien vraag ik mij af of de betaling per primacheque nog wel in zwang is. 
Met de huidige stand van elektronisch bankieren en internetbankieren lijkt me deze wijze 
van betaling verouderd. Als dat zo is, dan is de buiten toepassing verklaring van de Alge-
mene termijnenwet achterhaald en dient zij te worden afgeschaft.

Wat betreft het doel van de bepaling kan met de Raad van State worden gesteld dat het 
doel bereikt behoort te worden door de comptabiliteitswetgeving aan te passen. Dit geldt 
temeer in een geval waarin de afwijking van de Algemene termijnenwet voor de belasting-
schuldige grote gevolgen kan hebben. Immers, de buiten toepassing verklaring van de 
Algemene termijnenwet heeft tot gevolg dat betaaltermijnen die eindigen op een zater-
dag, zondag of een feestdag niet worden verlengd tot de volgende werkdag, doch verkort 
tot de werkdag gelegen vóór die zaterdag, zondag of een feestdag. Dit kan tot gevolg heb-
ben dat een betaaltermijn die in het gewone recht op dinsdag zou eindigen in het invor-
deringsrecht al op vrijdag eindigt. Als men daarbij bedenkt dat de overschrijding van de 
betaaltermijn administratieve boeten tot gevolg kan hebben, acht ik het gehanteerde 
praktische argument te licht om deze afwijking te rechtvaardigen.
De stelling dat het comptabel verantwoorden tot afwijking noopt komt mij overigens in 
deze tijd van automatisering als achterhaald voor. Mijns inziens zou het mogelijk moeten 
zijn om betalingen door middel van een primacheque van een kenmerk te voorzien, zodat 
zij in het juiste tijdvak kunnen worden verantwoord.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de buiten toepassing verklaring van de Algemene ter-
mijnenwet te algemeen gesteld is, inmiddels wellicht als achterhaald kan worden 
beschouwd, en goed beschouwd onvoldoende ratio heeft.

2.8.19 Buiten toepassing verklaring Algemene wet bestuursrecht

De invorderingsrechtelijke bijzonderheid dat bepaalde delen van de Algemene wet 
bestuursrecht 1994 niet van toepassing zijn voor het invorderingsrecht, was uiteraard niet 
opgenomen in de oorspronkelijke IW 1845, noch in de oorspronkelijke IW 1990. Het spe-
ciale van deze afwijking is er in gelegen dat het invorderingsrecht als bijzonder bestuurs-
recht zowel afwijkt van het civiele recht (bijzondere bevoegdheden en andere afwijkin-
gen) als van het algemene bestuursrecht, hoewel het er, als het zo uitkomt, juist wél weer 
mee spoort (open stelsel, alsmede gedeeltelijke toepasselijkheid van de Awb). Gesteld kan 

670 Kamerstukken II 1992/93, 22 873, B, p. 9, lk.
671 Kamerstukken II 1992/93, 22 873, nr. 5, p. 25 en 26, en Kamerstukken II 1992/93, 22 873, nr. 9, 

p. 15 en 16.
672 In art. 9, lid 10, IW 1990, is het volgende bepaald: ‘De Algemene termijnenwet is niet van toepas-

sing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.’
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worden dat er twee gescheiden stelsels zijn: een administratief- en een civielrechtelijk 
stelsel, die elk gelden voor hun eigen terreinen. Met behulp van schakelbepalingen kan 
de werkingssfeer van een bepaald stelsel vervolgens worden uitgebreid. Zo is in art. 3:15 
BW bepaald dat de algemene beginselen van goede trouw, redelijkheid en billijkheid en 
misbruik van bevoegdheid buiten het vermogensrecht toepassing vinden, voor zover de 
aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet. Omgekeerd is in art. 3:1, lid 2, 
Awb bepaald dat de bepalingen uit de Awb van overeenkomstige toepassing zijn op 
andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten, voor zover de aard van de hande-
lingen zich daartegen niet verzet. Aangezien het begrip handeling ook besluit, andere 
rechtshandeling en feitelijke handeling omvat, zijn die Awb-bepalingen dus ook van toe-
passing op privaatrechtelijke rechtshandelingen. Art. 3:1, lid 2, Awb vormt derhalve ten 
minste gedeeltelijk het spiegelbeeld van genoemde schakelbepaling uit het BW.673

Op grond van tekst en systeem van het bestuursrecht is de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing op het handelen van de ontvanger. Als bestuursorgaan dient de ontvanger 
zich te houden aan de in het algemeen bestuursrecht ontwikkelde normen omtrent de uit-
oefening van bevoegdheden.674 De Algemene wet bestuursrecht is dus uit de aard der zaak 
van toepassing. Wil de Algemene wet bestuursrecht in civielrechtelijke verhoudingen gel-
den, dan is een schakelbepaling of ander wettelijke grondslag vereist. Wil men andersom 
dat de Algemene wet bestuursrecht niet in invorderingsrechtelijke verhoudingen geldt, 
dan is een bijzondere wettelijke bepaling vereist die haar toepasselijkheid beperkt. Dat nu 
is geschied in art. 1, lid 2, IW 1990.

In de MvT op het voorstel dat tot invoering van art. 1, lid 2, IW 1990 heeft geleid, is de bui-
ten toepassing verklaring van Algemene wet bestuursrecht als volgt gerechtvaardigd:675

‘In de Invorderingswet zijn bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshan-
delingen sterk met elkaar verweven. Het zou dan onoverzichtelijk zijn voor 
bepaalde – bestuursrechtelijke rechtshandelingen de hoofdstukken 4, 6 en 7 
wel te laten gelden, terwijl deze uit hun aard niet op privaatrechtelijke van toe-
passing zijn. Om deze reden worden de genoemde drie hoofdstukken buiten 
toepassing verklaard; dit is in overeenstemming met hetgeen hierover is opge-
merkt op pagina 14 van het nader rapport bij de eerste tranche van de Awb.’

In het in het citaat genoemde nader rapport, waarmee de regering dus naar zichzelf ver-
wijst, is het volgende gesteld:676

‘Zo zullen de bepalingen over de beschikking (hoofdstuk 4 van de Awb) en over 
bezwaar en beroep (de hoofdstukken 6 en 7) in en voor de invorderingswetge-
ving buiten toepassing worden verklaard. Deze uitzondering vindt haar reden 
goeddeels in het feit dat in de invorderingswetgeving privaatrechtelijke en 
bestuursrechtelijke rechtshandelingen sterk met elkaar verweven zijn. Het zou 
dan onoverzichtelijk zijn voor bepaalde – bestuursrechtelijke – rechtshandelin-
gen deze hoofdstukken wel te laten gelden, terwijl deze uit hun aard niet op de 
privaatrechtelijke van toepassing zijn. Een en ander zal in de aanpassingswet-
geving geregeld worden.’

De betreffende MvT en het genoemde nadere rapport zijn dus elkaars kopie.

673 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 16.
674 R.J. Koopman, ‘Het belastingrecht en de vierde tranche Awb’, NJB 2000, p. 1192.
675 Kamerstukken II 1990/91, 22 061, nr. 3, p. 89.
676 E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, Parlementaire Geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht, Eerste 

tranche (wet van 4 juni 1992, Stb. 315), Alphen aan de Rijn 1993, p. 64.
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De gegeven rechtvaardiging acht ik om twee redenen niet overtuigend. Ten eerste houdt 
de wettelijke terzijdestelling op geen enkele wijze rekening met het feit dat in het invor-
deringsrecht de overheid tegenover de burger staat. Die relatie tussen een machtig 
bestuur enerzijds en een gewone burger anderzijds rechtvaardigt in mijn ogen juist regels 
die rekening houden met die machtsverschillen. Ook al zijn privaatrechtelijke en 
bestuursrechtelijke rechtshandelingen met elkaar verweven en ook al bedient de ontvan-
ger zich – gegeven het open systeem – van gewone bevoegdheden, de overheid kan nim-
mer haar publieke kleed afleggen. Daarom is er nu juist bestuursrecht. Het geeft dan geen 
pas dat bestuursrecht buiten toepassing te verklaren omdat het niet uitkomt, als dat niet 
uitkomen een gevolg is van het opportunistisch ten gunste van de overheid laten cumu-
leren van civielrechtelijke bevoegdheden (open stelsel) en bestuurlijke bevoegdheden 
(IW 1990). Indien de wetgever de ontvanger wenst uit te rusten met deze cumulatie van 
bevoegdheden uit beide stelsels, behoort hij de ontvanger ook te onderwerpen aan de 
waarborgen en procedureregels ter bescherming van de burger/schuldenaar van beide 
stelsels.
Voorts meen ik dat het onoverzichtelijkheidsargument geen hout snijdt. Afgezien van de 
vraag voor wie de toepasselijkheid van de Awb onoverzichtelijk zou zijn, kan met dat 
argument niet worden gerijmd dat ondanks de wettelijke terzijdestelling van de alge-
mene wet bestuursrecht 1994 in de Leidraad Invordering 1990 is bepaald dat de ontvanger 
zoveel mogelijk Awb-conform moet handelen.677 Daarmee wordt – in de woorden van 
Koopman – via de pseudowettelijke achterdeur van de Awb het fiscale invorderingsrecht 
weer binnengehaald.678 De wettelijke terzijdestelling is aldus via beleidsregels ongedaan 
gemaakt. Voor de burger is dat juist onoverzichtelijk te noemen. De gedachte dring zich 
op dat de ontvanger zich alleen pseudowettelijk aan de Awb wil houden, omdat hij dan 
zonder mee- of tegenwerking van het parlement op elk gewenst moment zelf kan bepalen 
of Awb-conformiteit hem uitkomt of niet, en dat het parlement zich buitenspel heeft 
laten zetten door de regering.

Ook Wattel679 en Feteris680 menen dat de gronden voor de terzijdestelling van de Awb aan-
vechtbaar zijn.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat van enige noodzaak voor, laat staan rechtvaardiging 
van de buiten toepassing verklaring van de Awb in het invorderingsrecht niet is gebleken.

2.8.20 Vervolgingskosten

Al in de oorspronkelijke IW 1845 was de regeling van de vervolgingskosten bijzonder. Het 
salaris van de deurwaarder zou ‘bij bijzondere tarieven, zoo matig mogelijk, worden 
bepaald’.681 Op grond van art. 18 IW 1845 (oud) en de MvT op het voorstel, dat tot die wet 
heeft geleid, was het dus de bedoeling om de vervolgingskosten – anders dan de kosten 
van de waarschuwing en de aanmaning die in de wet zelf waren opgenomen682 – in een 
bijzondere regeling neer te leggen, en hen zo laag als mogelijk te doen zijn. In het oor-
spronkelijke wetsvoorstel IW 1845 was het de bedoeling van de regering om de kosten – 
behalve die van de waarschuwing en de aanmaning – bij algemene maatregel van bestuur 
te regelen.683 De Tweede Kamer wenste echter dat de vervolgingskosten in de wet zelf zou-
den worden bepaald.684 De regering was van oordeel dat zulks nog niet mogelijk was, 

677 § 1, Inleidende opmerkingen, lid 6, Leidraad Invordering 1990.
678 R.J. Koopman, ‘Het belastingrecht en de Vierde tranche Awb’, NJB 2000, p. 1192.
679 P.J. Wattel, ‘De algemene wet bestuursrecht en het belastingrecht’, NTB 1992/4, p. 127.
680 M.W.C. Feteris, Formeel belastingrecht, Deventer 2007, p. 9, noot 31.
681 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 3, p. 879, lk.
682 Art. 13, lid 2, IW 1845 (oud).
683 Voorstel van wet, Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 2, art. 20: ‘Voor de berekening der verschul-

digde kosten van vervolging, waarvan het bedrag niet reeds bij deze wet is bepaald, zullen door 
Ons tarieven worden vastgesteld.’
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omdat het moeilijk was een tarief vast te stellen ‘voor eene wet, wier werking in de onder-
scheiden deelen des Rijks’ niet bekend is.685 Men wilde eerst ervaring opdoen. Daarom is 
het voorstel in die zin gewijzigd dat het tarief van de vervolgingskosten binnen vijf jaar 
in een wet zou worden bepaald. Die bijzondere wet is de oude Kostenwet, voluit: de Wet 
van 1 juni 1850, betrekkelijk de kosten van vervolging inzake directe belastingen.686 Die 
wet stemde grotendeels overeen met de regeling voor civielrechtelijke vervolgingen. Die 
laatste regeling was eveneens neergelegd in een Wet van 28 augustus 1843 betrekkelijk 
tarief van justitie-kosten en salarissen in burgerlijke zaken.687

Na overschrijding van de betaaltermijn ontving de belastingschuldige vroeger eerst een 
waarschuwing om binnen drie dagen te betalen.688 Bleef betaling uit, dan volgde een aan-
maning met een nieuwe termijn van eveneens drie dagen.689 Voor beide herinneringen 
werden kosten in rekening gebracht. Aanvankelijk vijf (gulden)cent voor de waarschu-
wing en tien (gulden)cent voor de aanmaning.690 Bij Wet van 24 december 1921, Stb. 1410, 
zijn de kosten van de waarschuwing verhoogd naar 15 (gulden)cent voor de waarschuwing 
en 25 (gulden)cent voor de aanmaning. Vervolgens is bij Wet van 21 november 1924, Stb. 
1924, 526 de waarschuwing komen te vervallen en is de termijn van de aanmaning ver-
lengd naar tien dagen.691 Deze afschaffing was ingegeven door de wens de administratieve 
voorschriften te vereenvoudigen.692 Volgens de MvT op het voorstel dat tot afschaffing van 
de waarschuwing heeft geleid, zou het zenden van twee vervolgingsstukken, dat wil zeg-
gen een waarschuwing en een aanmaning, geringe waarde hebben.693 Bovendien was het 
praktisch niet mogelijk om deze stukken met ‘eene tijdsruimte van slechts drie dagen op 
elkaar te doen volgen’. Daarom zouden volgens genoemde MvT velen met betaling wach-
ten totdat een dwangbevel werd ontvangen.694 De kosten voor de aanmaning van 25 (gul-
den)cent werden gehandhaafd. Pas bij invoering van de nieuwe Kostenwet in 1969 zijn de 
kosten van de aanmaning verhoogd en wel tot een gulden.695 Daarbij is opgemerkt dat de 
werkelijke kosten van een aanmaning 60 (gulden)cent bedroegen.696

Met name de lage kosten van de aanmaning, die in de periode van 1845 tot 1969 slechts 
eenmaal waren verhoogd van tien (gulden)cent naar 25 (gulden)cent, zijn bij de verschil-
lende begrotingsbehandelingen in de jaren zestig van de twintigste eeuw steeds een punt 
van bespreking geweest.697 Dit heeft ertoe geleid dat de staatssecretaris van Financiën in 
1965 heeft toegezegd een nieuwe kostenwet te zullen ontwerpen ter vervanging van de 
oude.698 In 1966 is vervolgens een voorstel voor een nieuwe wet aan de Tweede Kamer 
gezonden met daarin een voorstel voor kosten van vervolging van alle rijksbelastingen.699 
In de MvT op het voorstel, dat tot de nieuwe kostenwet heeft geleid, is gesteld dat ‘over 
het geheel genomen de kosten welke zijn verbonden aan de door de belastingadministra-
tie genomen maatregelen tot invordering van niet op tijd betaalde bedragen, bij de 

684 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 4, p. 882, lk.
685 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 5, p. 884, lk.
686 Wet van 1 juni 1850, Stb. 1850, 26, gewijzigd bij Wet van 24 december 1921, Stb. 1410.
687 Vastgesteld bij wetten van 28 augustus 1843 en 29 december 1843, Stb. 1843, 37, 38, 39, 40, 41, 

66, en 67.
688 Art. 13, lid 1, IW 1845 (oud).
689 Art. 13, lid 1, IW 1845 (oud).
690 Dat was het stedelijk tarief: ‘ten platten lande’ werd het dubbele gerekend, art. 13, lid 2, IW 1845 

(oud).
691 Recent heeft de staatssecretaris toegezegd om een kosteloze herinnering aan de aanmaning te 

laten voorafgaan, doch dat is er nog niet van gekomen. Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 035, nr. 6, 
p. 17.

692 Kamerstukken II 1923/24, 423, nr. 3, p. 1 en 2.
693 Kamerstukken II 1923/24, 423, nr. 3, p. 2.
694 Kamerstukken II 1923/24, 423, nr. 3, p. 2.
695 Art. 2 Kostenwet invordering rijksbelastingen (oud).
696 Kamerstukken II 1967/68, 8910, nr. 5, p. 4.
697 Kamerstukken II 1966/67, 8910, nr. 3, p. 3.
698 Kamerstukken II 1966/67, 8910, nr. 3, p. 3, lk.
699 Voorstel van wet, Kamerstukken II 1966/67, 8910, nr. 2.
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bestaande tarieven slechts voor een deel op de nalatige contribuabelen worden ver-
haald’.700 Tevens is daar gesteld dat, door het achterblijven van het tarief van de vervol-
gingskosten bij de ontwikkeling van het prijspeil, de stimulans tot het tijdig voldoen van 
de belastingschuld in grote mate aan betekenis heeft ingeboet of geheel is verdwenen. Om 
die redenen wordt een verhoging van de tarieven voorgesteld, ‘waarbij ernaar is gestreefd 
de in rekening te brengen kosten zodanig te bepalen dat zij enerzijds een passende stimu-
lans vormen de belasting tijdig te betalen, anderzijds niet onevenredig hoog worden in 
vergelijking met het bedrag van de niet betaalde belasting’.701 Op grond van die laatste 
overweging blijven de kosten van het dwangbevel voor kleine bedragen beneden de wer-
kelijke kosten, maar zal er bij de betekening van dwangbevelen voor grotere bedragen 
een overschot zijn. Het tarief zal naar verwachting als geheel kostendekkend zijn:702

‘De voorgestelde tarieven blijven, evenals van oudsher het geval is geweest, in 
het algemeen beneden het niveau van de tarieven voor de ambtsverrichtingen 
van de gerechtsdeurwaarders.’

Ik leid uit deze passage de bedoeling van de wetgever af om de kosten van de fiscale ver-
volgingen beneden die van gewone vervolgingen te houden. Dit was in overeenstemming 
met de gedachte die aan de IW 1845 ten grondslag lag. In de MvT op het voorstel, dat tot 
de IW 1845 heeft geleid, is immers gesteld, dat de vervolgingskosten ‘zoo matig mogelijk’ 
moesten worden bepaald.703

Op grond van de nieuwe Kostenwet werd voor de betekening van een dwangbevel voor 
een bedrag minder dan ƒ 100 aan kosten ƒ 5 in rekening gebracht. Voor elke ƒ 100 werd 
vervolgens ƒ 1 in rekening gebracht. Voor een dwangbevel met een gevorderde som van 
ƒ 50.000 werd aldus (ƒ 5 + (499 x ƒ 1) =) ƒ 504 in rekening gebracht. Inmiddels wordt voor 
een dwangbevel met een gevorderde som van € 22.689 echter (€ 34 + (503 x € 3) =) € 1.543 
in rekening gebracht.
Voor beide bedragen kan niet gesteld worden dat zij blijven beneden het niveau van de 
tarieven voor de ambtsverrichtingen van de gerechtsdeurwaarders. Immers, een gerechts-
deurwaarder zou slechts € 68,20 (2007) in rekening brengen. Wel kan vastgesteld worden 
dat het tarief met de loop der jaren sterk is gestegen. Van 1969 tot heden is sprake van een 
stijging van meer dan 600%.
Een redelijke verklaring van het verschil tussen gewone en fiscale vervolgingskosten is 
niet te geven. De ‘overschottheorie’ doet naar ik meen geen opgeld meer. Het minimum-
bedrag van de kosten van de betekening van een dwangbevel bedraagt immers € 34.704 
Hoewel deze lager zijn dan de kosten van een gerechtsdeurwaarder moeten deze mijns 
inziens kostendekkend worden geacht, indien men bedenkt dat in nagenoeg alle gevallen 
de dwangbevelen door middel van gewone terpostbezorging worden ‘betekend’. Ik ver-
wijs kortheidshalve naar onderdeel 2.4.4.6. De kosten van de verzending van een gewone 
brief, die in de praktijk centraal en geautomatiseerd, en derhalve niet voorzien van een 
handtekening wordt verstuurd, kunnen niet hoger zijn dan € 34. Mijn conclusie is dan 
ook dat er geen tekorten meer zijn bij dwangbevelen voor kleine bedragen, zoals dat wel-
licht het geval was bij de kosten van een dwangbevel van ƒ 5. Dan gaat het ook niet aan 
om een overschot te creëren voor grotere bedragen. Bovendien is er een belangrijk psy-
chologisch effect, dat door de leden van de vaste commissie van Financiën reeds is 
genoemd.705 Niet-verklaarbare hoge vervolgingskosten roepen bij de contribuabelen sterk 
antifiscale prikkels op. Zij hebben de staatssecretaris dan ook in overweging gegeven om 
een systeem te ontwerpen waarbij de belastingplichtige zonder kosten wordt herinnerd 
aan de op hem rustende betalingsverplichtingen. Erkennende dat een kosteloze waar-

700 Kamerstukken II 1966/67, 8910, nr. 3, p. 3.
701 Kamerstukken II 1966/67, 8910, nr. 3, p. 3.
702 Kamerstukken II 1966/67, 8910, nr. 3, p. 3.
703 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 3, p. 879, lk.
704 Art. 3, lid 1, Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969.
705 Kamerstukken II 1967, 8910, nr. 4, p. 2.
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schuwing antifiscale prikkels zou kunnen voorkomen, heeft hij deze suggestie echter van 
de hand gewezen, omdat er volgens hem belangrijke bezwaren aan kleven.706 Zo zouden 
de goedwillende belastingbetalers opdraaien voor de kosten van de wanbetalers. Boven-
dien zouden de belastingbetalers de in de kosteloze aanmaning gestelde termijn afwach-
ten. Tot slot zou het leiden tot een grotere werkbelasting.

De vraag die nog niet beantwoord is, is de vraag waarom er een aparte regeling moet zijn 
voor fiscale vervolgingskosten. In de MvT op het voorstel, dat tot de huidige kostenwet 
heeft geleid, is op dit punt niet ingegaan. Wellicht heeft de aparte regeling te maken met 
het feit dat de fiscale vervolgingskosten lager waren dan de civielrechtelijke en er dus 
bewust is gekozen voor afwijking van het civiele recht ten gunste van de burger/schulde-
naar. Waarom zou men anders voorstellen om de vervolgingskosten ‘bij bijzondere tarie-
ven, zoo matig mogelijk’ te regelen?707

De civielrechtelijke vervolgingskosten waren destijds geregeld in de Wet van 28 augustus 
1843 betrekkelijk tarief van justitie-kosten en salarissen in burgerlijke zaken.708 De vijfde 
titel van die wet (‘Van de deurwaarders’), met daarin zeven artikelen, was gewijd aan een 
regeling voor de kosten van de deurwaarderswerkzaamheden.709 Deze wettelijke regeling 
is thans echter in een algemene maatregel van bestuur neergelegd. Onderwerpt men die 
regeling aan een beschouwing, dan moet men vaststellen dat de daarin opgenomen kos-
ten inderdaad hoger waren, althans gelijk aan de kosten volgens de Kostenwet 1850. Zo 
bedroegen de kosten van het doen van een exploot ingevolge art. 1, sub c, Kostenwet 1850 
vijftig guldencent. Dat was gelijk aan het tarief van het doen van een exploot in kanton-
rechterszaken van vijftig guldencent.710 Voor exploten met betrekking tot een geding 
voor een rechtbank, hof of Hoge Raad werd echter vijfenzeventig guldencent gerekend.711 
Dat tarief was meteen het maximale tarief voor de betekening van een dwangbevel. Inge-
volge art. 1, sub c, Kostenwet 1850 konden de fiscale vervolgingskosten afhankelijk van 
het bedrag van de gevorderde som oplopen tot maximaal vijfenzeventig guldencent. Het 
fiscale schrijfloon per driehonderd lettergrepen bedroeg in gewone zaken veertig gulden-
cent en in fiscale zaken tien guldencent.712

Ik leid hieruit af dat de fiscale tarieven in het algemeen beneden het niveau van de tarie-
ven voor de ambtsverrichtingen van de gerechtsdeurwaarders bleven. Dat was dus in over-
eenstemming met de bedoeling van de wetgever om de vervolgingskosten ‘zoo matig 
mogelijk’ te bepalen.713 Wel werd in een aantal gevallen een bedrag in rekening werd 
gebracht dat hoger was dan de werkelijk door de Belastingdienst gemaakte kosten. Men 
dient hierbij in aanmerking te nemen dat de belastingdruk in de negentiende eeuw veel 
lager was dan thans het geval is. De kleinere bedragen waren regel en de grotere bedragen 
waren uitzondering.
Met het toenemen van de belastingdruk is thans de omgekeerde situatie regel geworden. 
De fiscale kostenregeling is daarmee niet langer in lijn. Ten eerste wordt in welhaast geen 
enkel geval meer een bedrag in rekening gebracht dat lager is dan de werkelijk gemaakte 
kosten. Bovendien zijn de fiscale tarieven ver boven het niveau van de tarieven voor de 
ambtsverrichtingen van de gerechtsdeurwaarders uit gestegen. Al bij gevorderde bedra-
gen vanaf € 600 worden hogere kosten in rekening gebracht dan de gerechtsdeurwaarder 
in rekening brengt. Bij een gevorderde som van € 100.000 wordt zelfs € 6.697 in rekening 
gebracht. Dit verschil is buitensporig en kan op geen enkele wijze worden gerechtvaar-

706 Kamerstukken II 1967/1968, 8910, nr. 5, p. 2.
707 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 3, p. 879, lk.
708 Vastgesteld bij wetten van 28 augustus 1843 en 29 december 1843, Stb. 1843, 37, 38, 39, 40, 41, 

66, en 67.
709 Art. 53-59 Wet tarief van justitie-kosten en salarissen in burgerlijke zaken.
710 Art. 53, lid 2, Wet tarief van justitie-kosten en salarissen in burgerlijke zaken.
711 Art. 53, lid 3, Wet tarief van justitie-kosten en salarissen in burgerlijke zaken.
712 Art. 53, lid 4, Wet tarief van justitie-kosten en salarissen in burgerlijke zaken, respectievelijk 

art. 1, sub c, Kostenwet 1850.
713 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 3, p. 879, lk.
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digd. Ik meen dan ook dat er geen rechtvaardiging is om de Kostenwet te handhaven, 
zeker niet naast de invorderingsrente en de betalingsverzuimboeten.

De wetgever is van mening dat in het tarief van de fiscale vervolgingkosten – ook voor 
zover het een kostenbedrag vordert dat de werkelijke kosten te boven gaat – niet een 
administratieve boete kan worden gezien.714 Het is echter maar de vraag of men door toe-
passing van het tarief voor het betekenen van een dwangbevel conform art. 3, lid 1, 
Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969 niet gestraft wordt voor het niet nakomen 
van een wettelijke betalingsverplichting op een wijze die valt binnen het bereik van art. 6 
EVRM. De redenering die daarbij gevolgd wordt is dat de hoogte van de in rekening 
gebrachte ‘kosten’ volstrekt disproportioneel is ten opzichte van de portokosten. Daarin 
is een verkapt ‘strafelement’ in de zin van art. 6 EVRM terug te vinden, waarbij ‘de straf’ 
niet strookt met de ernst van ‘het vergrijp’ (proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel). 
Feteris meent echter dat het strafkarakter onvoldoende is om art. 6 EVRM in werking te 
zetten.715 Tot nu toe is in de rechtspraak geen strijd met het Europese recht aangeno-
men.716

2.8.21 Toerekening van betalingen

De MvT bevat geen expliciete rechtvaardiging voor handhaving van de invorderingsrech-
telijke toerekeningsbepaling van art. 4 IW 1845 in art. 7, lid 1 en 2, IW 1990. Wel is in het 
artikelsgewijze gedeelte van de MvT gesteld dat met de toerekeningbepaling wordt 
bereikt dat de schulden die het verst verwijderd staan van de oorspronkelijke hoofdschuld 
het eerst worden afgeboekt bij betaling op een belastingaanslag, waardoor de oorspron-
kelijke belastingschuld tot en met de laatste betaling de zichtbare schuld is die wordt 
ingevorderd.717

Naar mijn mening is dit noch een doelmatigheidsargument noch een versterkingsargu-
ment, maar een simpele gevolgtrekking uit het feit dat het invorderingsrecht in plaats van 
het civielrechtelijke begrip ‘hoofdsom’ het begrip belastingaanslag gebruikt en men 
voorts de zogenoemde betalingskorting kent. Het begrip belastingaanslag is ruimer dan 
het begrip hoofdsom omdat het niet alleen de enkelvoudige belasting omvat, maar ook 
toeslagen, opcenten en verhogingen.718 De betalingskorting is een soort beloning vóór de 
betaling voor de betalingstermijn en vormt aldus een tegemoetkoming voor het eerder ter 
beschikking stellen van gelden.719 Deze bijzondere elementen van de belastingschuld 
rechtvaardigen mijns inziens een afwijking van het civiele recht. De afwijking is overigens 
minimaal: de hoofdlijn in de toerekening is dezelfde: de hoofdschuld als laatste.

Als gezegd geeft de huidige toerekeningsbepaling slechts een antwoord op de vraag hoe 
toegerekend moet worden als een deel van de schuld wordt betaald. In de Invorderingswet 
1990 is niet (meer) bepaald, hoe een ongerichte betaling moet worden afgeboekt indien 
er meer schulden zijn. De toerekeningsbepaling van art. 4 IW 1845 regelde dat wel.720 In 
art. 4, aanhef en sub 3, IW 1845 was het volgende bepaald:

‘De toerekening en afschrijving der betalingen geschiedt (...) op de oudste der 
openstaande aanslagen of vervallen termijnen.’

De MvT bij de IW 1990 geeft niet expliciet aan waarom deze bepaling niet in het voorstel 
voor de nieuwe wet is overgenomen.721 Wel is in het artikelsgewijze gedeelte van de MvT 

714 Kamerstukken II 1967/68, 8910, nr. 5, p. 2.
715 M.W.C. Feteris, Fiscale administratieve sancties en het recht op een behoorlijk proces (diss.), p. 276.
716 Hof Den Bosch 17 juni 2004, V-N 2004/54.22.
717 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 32.
718 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 32 en 33.
719 Art. 27a IW 1990.
720 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 32.
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gesteld dat indien de belastingschuldige gericht betaalt, zijn betaling zal worden afge-
boekt op de belastingaanslag waarvan hij heeft aangegeven die te willen betalen. Voorts 
is er het volgende gesteld:722

‘Geeft een belastingschuldige geen bestemming aan (een zogenaamde onge-
richte betaling), dan zal hij in beginsel in de gelegenheid worden gesteld alsnog 
een bestemming aan te geven. Doet hij zulks niet, dan zal in beginsel afboeking 
plaatsvinden op de oudste openstaande belastingaanslag of verschenen termij-
nen. Een en ander zal ook in de Leidraad Invordering worden aangegeven.
Mocht een betaling geschieden op een belastingaanslag die reeds is betaald, ter-
wijl nog diverse andere aanslagen open staan, dan zal afboeking van die “teveel-
betaling” geschieden als ware sprake van een ongerichte betaling.’

Onder de huidige wet is dus gebroken met de onder de IW 1845 geldende regel dat dwin-
gend toegerekend werd aan de oudste van de openstaande schulden. In plaats daarvan 
geldt wat in het civiele recht ingevolge art. 6:43, lid 1, BW hoofdregel is: de toerekening 
geschiedt aan de verbintenis welke de schuldenaar aanwijst. De MvA I bij de IW 1990 
bevestigt dit:723

‘Door de ontvanger wordt van zijn bevoegdheid uit de huidige Invorderingswet 
om betalingen, in afwijking van de bestemming die de betaler daaraan geeft, af 
te boeken op de oudste der openstaande aanslagen gebruik gemaakt om het 
bestand van oude aanslagen op te schonen en om verjaring van belastingaansla-
gen te voorkomen. Wij zijn van oordeel dat deze argumenten voor de onderha-
vige bevoegdheid niet toereikend zijn om van het bepaalde in artikel 1432 van 
het Burgerlijk Wetboek af te wijken. In het geval van dreigende verjaring 
beschikt de ontvanger namelijk ook over de mogelijkheid, ter stuiting van de 
verjaring, een akte van vervolging te betekenen. Deze handelwijze is onzes 
inziens te prefereren boven afboeking van een betaling in afwijking van de 
bedoeling van de betaler.
Gelet op het vorenstaande hebben wij dan ook in de nieuwe Invorderingswet 
niet overgenomen de van het Burgerlijk Wetboek afwijkende bevoegdheid van 
de ontvanger om betalingen af te boeken op de oudste der openstaande aansla-
gen.’

Met deze redenering kan ik geheel instemmen. Er is op dit punt geen noodzaak om af te 
wijken van het civiele recht. In zoverre is het met ingang van 1 januari 2005 in art. 7, § 1, 
lid 2, Leidraad Invordering 1990 zonder voorbehoud gestelde, dat indien geen bestem-
ming is aangegeven, afgeboekt wordt op de oudste schuld, in strijd met de bedoeling van 
de wetgever. Zijn bedoeling was immers dat de belastingschuldige die ongericht betaalt, 
eerst in de gelegenheid moet worden gesteld alsnog een bestemming aan te geven.
Er is wel een noodzaak om af te wijken van het civiele recht in het geval een schuldenaar 
een bepaalde verbintenis tot betaling van een geldschuld jegens een schuldeiser heeft en 
gedeeltelijk betaalt. De in het civiele recht gegeven regeling is onvoldoende om de toere-
keningsvraag in het invorderingsrecht te beantwoorden, omdat in het fiscale recht het 
begrip belastingaanslag ruimer is dan het begrip hoofdsom en het bovendien de zoge-
noemde betalingskorting kent, zodat de desbetreffende afwijking gerechtvaardigd is.

2.8.22 Conclusie specifieke rechtvaardiging voor de afzonderlijke bijzonderheden

In dit onderdeel heb ik de in het artikelsgewijze commentaar gegeven specifieke recht-
vaardigingen voor de afzonderlijke bijzondere bevoegdheden en andere bijzonderheden 

721 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 33.
722 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 33.
723 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 49 en 50.
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van de positie van de Staat als belastingschuldeiser behandeld.724 Mijn conclusies zijn de 
volgende:
1. De argumenten voor handhaving van het fiscale voorrecht overtuigen niet meer. Met 

name is het soepelheidsargument, waaraan de commissie Houwing in 1974 nog bete-
kenis toekende, inmiddels achterhaald. Afschaffing van het fiscale voorrecht lijkt mij 
dan ook wenselijk.

2. De in de MvT bij de IW 1990 genoemde argumenten voor handhaving van het bodem-
recht overtuigen niet (meer). Bovendien zijn er goed functionerende alternatieven voor 
de ontvanger om op te komen tegen de verkorting van zijn verhaalsrecht in de vorm 
van de actio pauliana en de onrechtmatige daadsactie. Als het voorrecht zou worden 
afgeschaft, zou het bodemrecht evenmin meer nodig zijn om er voor te zorgen dat dat 
voorrecht niet wordt gefrustreerd.

3. Aan de in de MvT bij de IW 1990 genoemde argumenten voor invoering van de infor-
matieverplichtingen kan geen waarde worden toegekend. De onspecifieke verwijzing 
naar een niet overgelegde ambtelijke wensenlijst en ongespecificeerde verwijzing 
naar ‘ISMO-debatten’ kunnen daarvoor niet dienen.

4. De in de MvT bij de IW 1990 genoemde argumenten van massaliteit en de met vol-
doende waarborgen omklede rechtsgang in de heffingssfeer voor handhaving van de 
executie bij dwangbevel, zonder vonnis, zijn overtuigend indien men bedenkt dat de belas-
tingschuldige over een eenvoudig middel beschikt om die executie te schorsen.

5. De in de MvT bij de IW 1990 genoemde argumenten kunnen de bureaubetekening niet 
dragen. Juist vanwege de massaliteit beschikt de ontvanger over eigen belastingdeur-
waarders. Daarnaast levert onspecifieke verwijzing naar een niet overgelegde ambte-
lijke wensenlijst geen rechtvaardiging op. De aan de bureaubetekening verbonden 
hoge betekeningskosten dragen daar evenmin aan bij.

6. De argumenten voor doorbreking van de betalingstermijnen zijn inmiddels ofwel ach-
terhaald ofwel reeds in het civiele recht geregeld en kunnen bovendien ondervangen 
worden door het leggen van conservatoir beslag. Daarmee ontvalt tevens de grond aan 
de versnelde executie als het logische vervolg op die doorbreking.

7. Het argument van massaliteit voor handhaving van de belastingdeurwaarder is overtui-
gend, indien men zich bedenkt dat de ontvanger tevens – op goede gronden – de 
bevoegdheid is gegeven om zelf een executoriale titel uit te vaardigen en die executie 
zelf ter hand te nemen.

8. De argumenten voor uitsluitend girale uitbetaling zijn overtuigend. Het is doelmatig en 
bovendien wordt fraude zoveel mogelijk voorkomen. Is beslag gelegd op een bankre-
kening, of vertoont die een debetstand, dan kan de schuldeiser een andere rekening 
aanwijzen.

9. De in de MvT bij de IW 1990 genoemde argumenten van kostbaarheid en tijdrovend-
heid voor handhaving van het vereenvoudigde fiscaal derdenbeslag (de vordering) overtui-
gen niet meer. De vorderingsregeling moet mijns inziens vooral bestaansrecht wor-
den gegeven door het fiscale voorrecht van de ontvanger. Dan moet de ontvanger zich 
niets aan de andere schuldeisers van de belastingschuldige gelegen laten liggen. Ech-
ter, als het voorrecht geen bestaansgrond (meer) heeft, zal de vordering eveneens 
moeten worden afgeschaft en zal de ontvanger zijn toevlucht moeten nemen tot civiel 
derdenbeslag.

10. De MvT bij de IW 1990 noemt geen argumenten voor handhaving van de lijfsdwang.
11. Het voorrecht op motorrijtuigen is gegeven het reële doel om misbruik tegen te gaan 

gerechtvaardigd, mede gelet op het feit dat degene die feitelijk de belastingschulden 
veroorzaakt wordt getroffen.

12. Het IB-voorrecht op in vruchtgebruik gegeven goederen is gezien zijn doel (misbruik) 
gerechtvaardigd. Ik heb hierbij in aanmerking genomen dat het vruchtgebruik nau-
welijks executabel is.

724 De specifieke rechtvaardigingen voor de aansprakelijkheidsbepalingen heb ik niet beoordeeld, 
omdat zij – zoals gezegd – buiten het kader van mijn onderzoek vallen.
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13. De argumenten voor invoering van het verrekeningsverbod en het eigen invorderings-
rechtelijk verrekeningsregime zijn onvoldoende om deze maatregelen te dragen, 
doch wel voldoende om een minder vergaande oplossing te bieden aan de problemen 
met de vermogensidentiteitseis.

14. De MvT bij de IW 1990 noemt geen argumenten voor de invoering van het cessieverbod.
15. De handhaving van de fiscale verjaringsregeling is in feite geen handhaving maar een wij-

ziging geweest, omdat de harde verjaring is vervangen door een zachte en de verja-
ringstermijn is verlengd van drie naar vijf jaren. Aangezien daarmee is aangesloten bij 
de civielrechtelijke verjaringsregeling acht ik die wijziging niettemin gerechtvaar-
digd. De niet-beargumenteerde afwijkende regeling van de stuiting en de verlenging 
van de verjaring kan ik daarmee echter niet rijmen.

16. De MvT bij de IW 1990 noemt geen rechtvaardiging voor de handhaving van de invor-
deringsrenteregeling noch voor de bestuurlijke boete wegens betalingsverzuimen. Niettemin 
meen ik dat afwijking van de civiele wettelijke renteregeling alleszins gerechtvaar-
digd is. De bestuurlijke boete wegens betalingsverzuimen zijn mijns inziens eveneens 
onontbeerlijk om juiste werking van het heffingsstelsel te waarborgen en om concur-
rentievervalsing tegen te gaan. De betalingsvergrijpboeten acht ik evenwel niet 
gerechtvaardigd.

17. De terzijdestelling van de Algemene termijnenwet is te algemeen gesteld, kan inmiddels wel-
licht als achterhaald worden beschouwd en heeft onvoldoende ratio. Het probleem 
rond de verantwoording en de toerekening aan een bepaald tijdvak dient mijns 
inziens te worden opgelost door wijziging van de comptabiliteitswetgeving.

18. De voor de terzijdestelling van de Awb gegeven rechtvaardigingen, het verwevenheids- en 
onoverzichtelijkheidsargument, zijn weinig overtuigend. Aangezien de wettelijke ter-
zijdestelling via beleidsregels ongedaan is gemaakt, komt het bovendien wat opportu-
nistisch over.

19. Er is geen rechtvaardiging om de bijzondere vervolgingskostenregeling in de vorm van de 
Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969 te handhaven, naast de invorderings-
rente en de betalingsverzuimboeten, waar de kosten van betekening van een dwang-
bevel, zelfs die door middel van ter postbezorging is betekend, kunnen oplopen tot 
€ 10.151 en een gerechtsdeurwaarder slechts € 68,20 (2007) in rekening zou brengen.

20. In de MvT bij de IW 1990 is geen rechtvaardiging gegeven voor de bijzondere toereke-
ningsbepaling. Niettemin is er noodzaak om af te wijken van het civiele recht in het 
geval een schuldenaar een bepaalde verbintenis tot betaling van een geldschuld 
jegens een schuldeiser heeft en gedeeltelijk betaalt, omdat in het fiscale recht het 
begrip belastingaanslag ruimer is dan het begrip hoofdsom en het bovendien de zoge-
noemde betalingskorting kent. Daarom is de bijzondere toerekeningsbepaling 
gerechtvaardigd.

2.9 RECHTSBESCHERMING725

2.9.0 Inleiding; beoordelingscriteria

In de MvT bij de IW 1990 wordt hoog opgegeven over de door het voorstel te bieden ver-
beterde rechtsbescherming.726 In de MvT is gesteld dat bij het bereiken van het doel van 
de Invorderingswet 1990 (het voorzien in een regelmatige geldstroom naar de overheid 
ter financiering van haar publieke taak) de rechtsbescherming van de belastingschuldigen 
en de aansprakelijkgestelden ‘voldoende’ moet worden gewaarborgd.727 De bedoeling zou 

725 Het gaat hier om de zgn. procedurele rechtsbescherming, door Groeneveld gedefinieerd als een 
rechtsingang bij de rechter. Zie Th.S. Groeneveld, ‘Face-lift voor honderdvijfenveertig-jarige: de 
Invorderingswet 1990 (II)’, TVVS 1990, nr. /90/10, p. 252, lk.

726 Hierover M.L.B. van der Lande, ‘De rechtsbescherming van de belastingschuldige in het ontwerp 
Invorderingswet 1989’, MBB 1988/10, p. 280 e.v.

727 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 3.
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zijn een regeling te verkrijgen die deze twee belangen in evenwicht brengt. Het eerste 
belang, de regelmatige geldstroom, zou volgens de MvT de bijzondere positie van de fiscus 
rechtvaardigen. Die bijzondere positie noopt er vervolgens toe de rechtsbescherming van 
de belastingschuldige en de aansprakelijkgestelde zeer zorgvuldig te waarborgen. In het 
algemene gedeelte is dan ook een apart hoofdstuk aan rechtsbescherming gewijd, dat in 
hoofdstuk II van het algemene gedeelte MvT bij de IW 1990 als volgt wordt ingeleid:728

‘De aandacht voor de positie van de fiscus noopt er tegelijkertijd toe zeer zorg-
vuldig na te gaan hoe de rechtsbescherming van de belastingschuldige (en in 
voorkomende gevallen de aansprakelijkgestelde) is gewaarborgd. Wij zijn 
namelijk sterk doordrongen van het besef dat er sprake moet zijn van een even-
wicht tussen enerzijds de positie van de fiscus en anderzijds de belastingschul-
dige.
In dit verband merken wij op dat de rechtsbescherming van de belastingschul-
dige in de eerste plaats al voor een zeer belangrijk deel is gewaarborgd door de 
omstandigheid dat de belastingschuld die wordt ingevorderd, uit de wet voort-
vloeit, en dat de fiscus bij het opleggen van aanslagen aan wettelijke voorschrif-
ten is gebonden. Zo gelden bij de vaststelling van de omvang van de belasting-
schuld en bij geschillen daaromtrent duidelijke regels van rechtsbescherming 
die ook goed functioneren. De rechtsmiddelen waarin de AWR en de Wet admi-
nistratieve rechtspraak belastingzaken voorzien, geven hiervoor voldoende 
waarborgen. Dit heeft tot gevolg dat de invordering niet hoeft te worden belast 
met (discussie over) geschillen over de vaststelling van de omvang van de belas-
tingschuld.
Vervolgens is de positie van de belastingschuldige in de verdere procedure mini-
maal gelijk aan die van een schuldenaar die wordt aangesproken op grond van 
burgerlijke rechtsvordering. Daarenboven bevat het wetsvoorstel op tal van 
plaatsen aanvullende bepalingen die de positie van de belastingschuldige moe-
ten versterken. Voorts is daarbij van belang dat er thans een duidelijke ontwik-
keling waarneembaar is in de invorderingssfeer, welke inhoudt dat in toene-
mende mate handelingen van de ontvanger, in het bijzonder die waartegen 
geen afzonderlijke rechtsgang bestaat, kunnen worden getoetst door de burger-
lijke rechter. De beginselen van behoorlijk bestuur hebben ook op dit terrein 
hun intrede gedaan.
Op al deze facetten van de rechtsbescherming van de belastingschuldige zal in 
hoofdstuk IV uitgebreid worden ingegaan.’

Hieruit kunnen vier argumenten worden afgeleid waarom de rechtsbescherming van de 
belastingschuldige en de aansprakelijkgestelde volgens de MvT voldoende gewaarborgd 
is:
a. De schuld vloeit uit de wet voort en tegen de vaststelling ervan door de belastinginspec-

teur bestaan reeds voldoende rechtswaarborgen in de heffingsfase;
b. De positie van de belastingschuldige in de invorderingsprocedure is minimaal gelijk 

aan die van een schuldenaar die wordt aangesproken op grond van burgerlijke rechts-
vordering;

c. De Invorderingswet versterkt de rechtsbescherming van de belastingschuldigen en de 
aansprakelijkgestelden; onduidelijk is echter of dat zo is ten opzichte van een persoon 
die wordt aangesproken op grond van burgerlijke rechtsvordering of ten opzichte van 
het oude invorderingsstelsel van de IW 1845;

d. De restrechter biedt aanvullende rechtsbescherming door niet-appellabel handelen 
van de ontvanger te toetsen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De MvT gaat uit van de gedachte dat deze argumenten op feitelijke grond berusten. Ik zal 
hierna toetsen of dat het geval is. Zou de conclusie zijn dat de vooronderstelling feitelijke 

728 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 6 en 7.
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grondslag missen, dan kan niet worden gezegd dat de rechtsbescherming van de belas-
tingschuldige en de aansprakelijkgestelde zorgvuldig is gewaarborgd, tenzij er andere 
afdoende argumenten zijn. In dat geval is er reden om aanvullende rechtsbescherming te 
bieden.

2.9.1 De heffingssfeer is met waarborgen omgeven

De eerste vooronderstelling, dat de heffingssfeer met voldoende waarborgen is omgeven, 
is in haar algemeenheid juist. In de heffingssfeer bestaat thans immers altijd de mogelijk-
heid om een aanslag in bezwaar door de fiscus of in beroep door een rechter te laten toet-
sen.
Van uit de optiek van de belastingschuldige zijn in de heffingssfeer echter twee knelpun-
ten te noemen, waarin de toegang tot de rechter in onvoldoende mate is gewaarborgd. 
Van uit de optiek van de uit onrechtmatige daad aangesprokene is voorts één knelpunt te 
noemen.
In de eerste plaats vergunt de AWR de inspecteur een termijn van een jaar om te beslissen 
op een bezwaar tegen een aanslag.729 Deze termijn kan zelfs worden verlengd met nog een 
jaar.730 Gedurende een periode van twee jaar kan de burger in onzekerheid gelaten wor-
den over de grondslagen van een belastingaanslag, die wel kan worden ingevorderd.731 
Een verzoek om een voorlopige voorziening waarin om schorsing van de belastingaanslag 
wordt verzocht (art. 8:81 Awb) kan de burger in dit geval echter helpen. De belastingrech-
ter kan sinds 1 september 1999 een voorlopige voorziening treffen. Indien de belasting-
rechter de aanslag schorst, dienen alle invorderingsmaatregelen op basis daarvan te wor-
den geschorst.732 De voortzetting van de invordering is in geval van schorsing onrechtma-
tig en leidt tot een schadevergoedingsplicht van de ontvanger.733 Daarmee is de pijn van 
dit knelpunt in grote mate verzacht.734

In de tweede plaats zijn er gevallen waarin ambtshalve aanslagen worden opgelegd naar 
een geschat bedrag. Daarbij wordt nog al eens de bewijslast omgedraaid, inhoudende dat 
de belastingschuldige moet aantonen dat die schatting te hoog is. Behalve dat de bewijs-
last wordt omgedraaid, wordt de bewijslast verzwaard.735 De belastingschuldige moet 
doen blijken dat de schatting te hoog is. Daardoor wordt aan zijn tegenbewijs zeer zware 
eisen gesteld, waarmee volgens de redactie van Vakstudie-Nieuws ‘de fiscus de belangheb-
bende in de bewijsrechtelijke houdgreep kan nemen’.736 In zijn proefschrift heeft Koop-
man dan ook de afschaffing van de omkering van de bewijslast bepleit.737 De rechter heeft 
in dat geval weinig ruimte om in te grijpen, omdat art. 27e AWR hem gebiedt deze bewij-
seisen te eerbiedigen. Wel dient de rechter een evenredigheidstoets aan te leggen bij de 
beoordeling of de sanctie moet worden toegepast of niet.738

729 Art. 25, lid 1, AWR.
730 Art. 25, lid 2, AWR.
731 Inmiddels is er een wetsvoorstel ingediend om de beslistermijn van een jaar te verkorten tot der-

tien weken met de mogelijkheid van verlenging met een jaar, Voorstel van wet, Kamerstukken II 
2005/06, 30 322, nr. 2. Hierover S.F. van Immerseel, ‘Verkorting fiscale beslistermijnen?’, WFR 
2006/6667, p. 439-442.

732 Hof Den Haag 12 maart 2003, V-N 2003/19.3 en Hof Amsterdam 12 december 2001, V-N 2002/17.10, 
waarover A.J.H. van Suilen, a.w., p. 4 en 5.

733 HR 13 januari 1995, nr. 15.558, V-N 1995/7.31.
734 Vetter signaleert echter belastingrechters die menen dat dan sprake is van een (verkapt) invorde-

ringsgeschil en zich uit dien hoofde onbevoegd achten. J.J. Vetter, P.J. Wattel en M.H.M. van Oers, 
Invordering van belastingen, Deventer 2005, nr. 1505.

735 Art. 25, lid 6, AWR.
736 Aantekening redactie Vakstudie-Nieuws onder V-N 2006/39.6.
737 Koopman heeft in zijn proefschrift dan ook haar afschaffing bepleit, R.J. Koopman, Bewijslast in 

belastingzaken (diss.), Deventer 1996, p. 268.
738 Hierover A-G Wattel in onderdeel 9 van de bijlage van zijn conclusie voor HR 27 januari 2006, BNB 

2006/191 met noot De Bont.
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Deze knelpunten komen vooral tot uitdrukking wanneer de invordering wordt geopend 
voordat de heffing is afgesloten. Zou de heffing zijn afgerond voordat de invordering 
wordt opgestart, dan zou het eerste knelpunt, de lange beslistermijn, geen problemen 
moeten geven. Het tweede knelpunt, de omkering en verzwaring van de bewijslast, zal 
problemen blijven geven. Dat is echter iets wat in de heffingssfeer opgelost moet worden 
omdat die bewijslastverdeling en -verzwaring onderdeel is van het heffingssysteem.
Vanuit de optiek van de uit onrechtmatige daad aangesprokene kan in de praktijk voorts 
een knelpunt worden genoemd en dat is de zogenoemde leer van de formele rechtskracht. 
De leer van de formele rechtskracht in de verhouding tot de burgerlijke rechter houdt in 
dat de burgerlijke rechter moet uitgaan van de geldigheid van een beschikking, wanneer 
daartegen een met voldoende waarborgen omklede administratieve rechtsgang heeft 
opengestaan waarvan de belanghebbende geen gebruik heeft gemaakt.739 Daarnaast zijn 
er gevallen waarin de belanghebbende weliswaar gebruik heeft gemaakt van een met vol-
doende waarborgen omklede administratieve rechtsgang, doch op een onjuiste of onvol-
komen wijze. In beide gevallen is sprake van een belastingaanslag, die formeel vaststaat, 
doch materieel onjuist is.
Mijn conclusie is dan ook dat in zijn algemeenheid wel kan worden gesteld dat de hef-
fingssfeer met voldoende waarborgen is omgeven. Er zijn echter knelpunten te noemen, 
namelijk waar de heffingssfeer onvolkomenheden bevat die tot volle uitdrukking komen 
wanneer de invordering ter hand wordt genomen. In de eerste plaats gaat het dan om de 
invordering van niet onherroepelijke aanslagen waarvan de materiële juistheid wordt 
betwist en de rechter zich daarover nog niet of nog niet (in laatste instantie) gebogen 
heeft. In de tweede plaats gaat het om de aansprakelijkheid voor schade bestaande uit te 
hoge niet ingevorderde onherroepelijke aanslagen, die door de hoofdschuldenaar, de 
belastingschuldige, te laat, niet of onvoldoende zijn betwist en onherroepelijk vast zijn 
komen te staan en als gevolg daarvan formele rechtskracht hebben gekregen. Ondanks 
die formele rechtskracht zou de uit onrechtmatige daad aangesproken derde de materiële 
juistheid van die aanslagen moeten kunnen betwisten, doch die mogelijkheid wordt hem 
niet geboden. Dat de wetgever dit niet kan hebben gewild, kan mijns inziens uit de vol-
gende passage worden afgeleid.740

‘Naar onze overtuiging is het in het belang van elke belastingschuldige dat de 
ontvanger over die bevoegdheden beschikt die het mogelijk maken dat de belas-
tingaanslagen over de materiële juistheid waarvan geen verschil van mening 
bestaat daadwerkelijk worden ingevorderd.’

Met deze gedachte kan ik mij verenigen, omdat ‘de belastingaanslagen over de materiële 
juistheid waarvan geen verschil van mening bestaat’ behoudens kwijtschelding mijns 
inziens moeten worden ingevorderd. Echter, ‘de belastingaanslagen over de materiële juist-
heid waarvan verschil van mening bestaat’ zouden mijns inziens in zoverre niet moeten 
worden ingevorderd. Dit gebeurt in de praktijk echter wel.

Mijn conclusie is dan ook dat de eerste vooronderstelling, dat de heffingssfeer met vol-
doende waarborgen is omgeven, grotendeels, maar niet geheel op feitelijke grondslag 
berust.

739 De derde kamer van de Hoge Raad meent echter dat de civiele rechter over de hoogte dient te oor-
delen als de aanslag is opgelegd aan een derde. Zie HR 1 oktober 2004, BNB 2004/421, met noot 
Zwemmer, TFB 2004/8, p. 26-28.

740 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 5 en 6.
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2.9.2 De positie van de belastingschuldige is gelijk aan die van een gewone 
schuldenaar

De tweede vooronderstelling, dat de positie van de belastingschuldige in de invorderings-
procedure minimaal gelijk is aan die van een schuldenaar die wordt aangesproken op 
grond van burgerlijke rechtsvordering, is onjuist. Ik wijs op drie punten.
Ten eerste kan de belastingschuldige in verzet niet klagen over de omvang van de belas-
tingschuld. In een civiele procedure kan over de hoogte van de schade wél worden gede-
batteerd, zij het dat de ontvanger als eiser zich daar nog wel eens beroept op de formele 
rechtskracht. Zo geeft Rechtbank Amsterdam de stellingen daaromtrent van de ontvanger 
als volgt weer:741

‘De Ontvanger stelt (...) dat de hoogte van de door hem gevorderde schadever-
goeding vaststaat, omdat de aan DNA opgelegde aanslag, inclusief heffingsrente 
en boete, onherroepelijk is geworden. De aanslag is naar het aan de Ontvanger 
bekende adres van DNA gestuurd. DNA heeft geen bezwaar tegen de aanslag 
gemaakt en De Nooij heeft op grond van de wet geen mogelijkheid deze aan te 
vechten. De aanslag heeft dus formele rechtskracht gekregen.’

In deze zaak volgde de rechtbank de ontvanger niet in deze stelling. Hof Arnhem 7 juni 
2005, V-N 2005/34.25, deed dat wél, overwegende als volgt:

‘Indien de naheffingsaanslagen onherroepelijk zijn geworden dan staat daar-
mee vast dat de naheffingsaanslagen rechtsgeldig aan de fiscale eenheid zijn 
opgelegd. De naheffingsaanslagen hebben daarmee dan formele rechtskracht ver-
kregen voor zover het de fiscale eenheid betreft. Dit betekent dat er dan van 
moet worden uitgegaan dat in dat geval de Ontvanger tegenover de fiscale een-
heid een onherroepelijke aanspraak heeft tot betaling van het bedrag van de 
naheffingsaanslagen. Voor de beantwoording van de vraag of de Ontvanger 
schade heeft geleden doordat verhaal op de fiscale eenheid niet mogelijk is 
gebleken, is dan ook niet relevant of ook tegenover R geldt dat de naheffings-
aanslagen terecht en voor het juiste bedrag aan de fiscale eenheid zijn opgelegd. 
Immers, ook indien de juistheid van de stelling van R dat de naheffingsaansla-
gen ten onrechte aan de fiscale eenheid zijn opgelegd, in deze procedure zou 
komen vast te staan, zou dit geen gevolgen hebben voor de aanspraken die de 
Ontvanger tegenover de fiscale eenheid geldend kan maken (vgl. HR 30 januari 
2004, rov. 3.12, NJ 2004, 197).’

De hier door het hof gevolgde redenering leidt ertoe dat belastingaanslagen over de mate-
riële juistheid waarvan verschil van mening bestaat tegenover een persoon die ze niet kan 
betwisten, worden ingevorderd. Dit is in strijd met hetgeen in de MvT is opgemerkt. Ove-
rigens doet het hof mijns inziens ten onrechte een beroep op HR 30 januari 2004, NJ 2004, 
197. Het hof trekt hier immers kort gezegd de conclusie dat de materiële onjuistheid niet 
van invloed kan zijn op de omvang van de vordering van de ontvanger op de belasting-
schuldige, omdat die vordering onherroepelijk vaststaat. Zie ik het goed, dan heeft de 
Hoge Raad dat niet zo algemeen gesteld. Hij heeft in die zaak slechts aangenomen dat de 
formele rechtskracht (ook) aan de belastingplichtige D en R kan worden tegengeworpen, 
nu de aansprakelijkgestelde Heerenbeek geen klacht op dit punt tegen het hofoordeel had 
gericht (onderstreping van mij, HV):

‘De ontvanger heeft zijn vordering gegrond op de stelling dat hij schade heeft 
geleden doordat hij, ten gevolge van onrechtmatig handelen van Heerenbeek, 
de aanslag vennootschapsbelasting 1995 niet op D en R heeft kunnen verhalen. 
Met zijn hiervoor in 3.3 (d) weergegeven rechtsoverwegingen 4.5.2 tot en met 

741 Rechtbank Amsterdam 9 april 2003, V-N 2003/21.17, TFB 2003/7, p. 25 e.v.
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4.5.4 heeft het hof het door Heerenbeek gevoerde verweer dat geen sprake is 
van een rechtsgeldig aan D en R opgelegde aanslag vennootschapsbelasting 
1995, verworpen. Nu Heerenbeek hiertegen in cassatie geen klacht heeft aange-
voerd, is in de onderhavige procedure komen vast te staan dat aan D en R rechts-
geldig een belastingaanslag is opgelegd. Het oordeel van het hof dat deze belas-
tingaanslag formele rechtskracht heeft, is dan ook in elk geval juist voorzover 
het ziet op de formele rechtskracht die geldt tegenover D en R, in aanmerking 
genomen dat door deze vennootschap, zoals het hof kennelijk en in cassatie 
onbestreden heeft aangenomen, niet tijdig tegen die aanslag is opgekomen. Dit 
betekent dat in de onderhavige procedure ervan moet worden uitgegaan dat de 
ontvanger tegenover D en R een onherroepelijke aanspraak heeft tot betaling 
van het bedrag van de belastingaanslag. Voor de beantwoording van de vraag of 
de ontvanger schade heeft geleden doordat verhaal op D en R niet mogelijk is 
gebleken, is dan ook niet relevant of ook tegenover Heerenbeek geldt dat de 
aanslag terecht en voor het juiste bedrag aan D en R is opgelegd. Immers, ook 
indien de juistheid van de stelling van Heerenbeek dat de aanslag ten onrechte 
aan D en R is opgelegd, zou komen vast te staan, zou dit geen gevolgen hebben 
voor de aanspraken die de ontvanger op grond van die aanslag tegenover D en 
R geldend kan maken. Uit dit alles volgt dat Heerenbeek in zoverre geen belang 
heeft bij haar klacht dat het hof ten onrechte is uitgegaan van de ook tegenover 
haar geldende formele rechtskracht van de aan D en R opgelegde aanslag ven-
nootschapsbelasting 1995.’

Zou Heerenbeek daartegen wel een klacht hebben gericht, zo lees ik het arrest althans, 
dan zou jegens Heerenbeek niet hebben vastgestaan dat de formele rechtskracht aan D en 
R kon worden tegengeworpen. Naar mijn mening moet dan ook de vraag beantwoord wor-
den of een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang ook voor de uit onrechtmatige 
daad aangesprokene heeft opengestaan. Dat is hier niet het geval geweest. Bezwaar en 
beroep bij de belastingrechter is immers enkel mogelijk voor de dochtervennootschap D 
en R, aan wie de aanslag is opgelegd. Dit als gevolg van het feit dat de moedermaatschappij 
Heerenbeek, althans naar de huidige definitie, niet als belanghebbende kan worden aan-
gemerkt.742 Dan kan niet worden gezegd dat voor de moedermaatschappij een administra-
tieve rechtsgang heeft opengestaan.743 Hieruit kan naar mijn mening worden afgeleid dat 
de formele rechtskracht van een belastingaanslag niet aan de moedermaatschappij kan 
worden tegengeworpen.744 A-G Langemeijer lijkt dezelfde mening te zijn toegedaan, nu 
hij in onderdeel 2.30 van zijn conclusie voor HR 30 januari 2004, NJ 2004, 197 de klacht 
over de formele rechtskracht gegrond oordeelt. Wat hier ook van zij, in de rechtspraktijk 
kan mijns inziens niet worden gesteld dat de positie van de belastingschuldige/aansprake-
lijkgestelde in de invorderingsprocedure minimaal gelijk is aan die van een schuldenaar 
die wordt aangesproken op grond van burgerlijke rechtsvordering.
Ten tweede worden aan de belastingschuldige (veel) hogere vervolgingkosten in rekening 
gebracht dan in het geval hij wordt aangesproken op grond van burgerlijke rechtsvorde-
ring. Het verschil kan oplopen tot meer dan € 10.000. Ik volsta te verwijzen naar 
onderdeel 2.8.20 hierboven, waarin ik op dat verschil ben ingegaan.
Ten derde moet niet alleen gekeken worden naar de positie van de belastingschuldige 
maar juist ook naar die van derden, zoals aansprakelijken en derden die niets met het fis-
cale gedrag van de belastingplichtige te maken hebben: de medeschuldeisers. Die laatsten 
komen er in de invorderingsprocedure bekaaid van af. Zij worden vanwege het hoge voor-
recht ten achter gesteld en niet alleen voor enkelvoudige belasting, maar ook voor rente, 

742 Vergelijk de conclusie van A-G Spier voor HR 2 mei 2003, NJ 2003, 485 (Gemeente Nunspeet/Bouw-
bedrijf Mulder Elspeet).

743 Men zie bijvoorbeeld CBB 1 november 2001, AB 2001, 32, Scheltema in zijn noot onder HR 27 mei 
1994, NJ 1997, 158 (Sprangers/Staat) en HR 8 september 1995, AB 1996, 57 (Utrecht/Budinovski en 
Pejkovski).

744 Zie ook M.W.C. Feteris, Fiscale administratieve sancties en het recht op een behoorlijk proces (diss.), 
Deventer 1993, p. 741.
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kosten en boeten. Die boeten lopen soms op tot 100%. Daardoor komt de boete niet ten 
laste van de belastingplichtige, maar ten laste van personen die part noch deel hebben aan 
eventueel fiscaal wangedrag van de belastingplichtige. Voorts ontneemt art. 22 IW 1990 
de medeschuldeiser de mogelijkheid om in rechte verzet aan te tekenen tegen het beslag 
op zogenoemde bodemzaken. Op grond van het burgerlijk procesrecht zou de derde zich 
wél kunnen verzetten op de voet van art. 456 Rv. De IW 1990 ontneemt hem die bevoegd-
heid, zodat zijn positie niet minimaal gelijk is aan die van een schuldenaar die wordt aan-
gesproken op grond van burgerlijke rechtsvordering.745

Mijn conclusie is dan ook dat de tweede vooronderstelling, dat de positie van de belasting-
schuldige in de invorderingsprocedure minimaal gelijk is aan die van een schuldenaar die 
wordt aangesproken op grond van burgerlijke rechtsvordering, onjuist is.

2.9.3 De rechtsbescherming van de belastingschuldigen en de 
aansprakelijkgestelden is versterkt

De derde vooronderstelling, dat de Invorderingswet de rechtsbescherming van de belas-
tingschuldigen en de aansprakelijkgestelden versterkt ten opzichte van het oude invorde-
ringsstelsel van de IW 1845, acht ik slecht deels juist. De positie van de aansprakelijkge-
stelde is ten opzichte van de situatie vóór 1990 inderdaad minder zwak. De positie van de 
belastingschuldige is op twee punten versterkt, namelijk op het punt van de gijzeling 
(rechterlijk vonnis vereist) en het verzet (schorsende werking). Echter, het was nimmer de 
bedoeling van de regering dat het verzet schorsende werking zou hebben en dat was in de 
MvT dan ook niet voorzien. Die schorsende werking is op aandringen van de Tweede 
Kamer in de wet terecht gekomen. Van die versterkingen was dus slechts gijzeling 
bedoeld. Op andere punten is de positie van de belastingschuldige eerder verslechterd. Ik 
wijs bijvoorbeeld op de verlenging van de verjaringstermijn van drie naar vijf jaar, de 
(latere) invoering van de bureaubetekening en de vervanging van harde verjaring door 
zachte verjaring.
Zoals gezegd, kan worden gesteld dat bij de invoering van de IW 1990 in art. 49 en 50 IW 
meer aandacht is besteed aan de positie van de aansprakelijkgestelde dan voordien het 
geval was.746 Met de wijziging van de wijze van aansprakelijkstelling per 1 december 2002 
is aan deze positie nog meer tegemoet gekomen.747 Waar tot 1 december 2002 de burger-
lijke rechter bevoegd was te oordelen over de aansprakelijkstelling, is thans de fiscale 
rechter bevoegd. De ontvanger stelt thans aansprakelijk bij voor bezwaar vatbare beschik-
king, waarbij zowel de aansprakelijkheidsgrond als de hoogte van de aanslag – na bezwaar 
– bij de belastingrechter kan worden getoetst. Vordert de ontvanger echter schadevergoe-
ding – bijvoorbeeld wegens verkorting van zijn verhaalsrecht – dan zal hij zijn vordering 
bij de civiele rechter moeten aanbrengen. In de oorspronkelijke opzet van herziening zou 
één rechtsgang worden ingevoerd.748 In het artikelsgewijze gedeelte van de MvT is dat als 
volgt verwoord:749

745 Wel kan mijns inziens gebruik worden gemaakt van art. 435, lid 3, Rv. Op grond van die bepaling 
kan de derde binnen tot binnen acht dagen na het bodembeslag bewerken dat het beslag jegens 
hem een conservatoir karakter krijgt. De derde dient de beslagleggende belastingdeurwaarder 
schriftelijk in kennis te stellen dat hij eigenaar van de beslagen goederen is. Het gevolg van die 
schriftelijke mededeling is dat het beslag jegens die derde slechts als conservatoir geldt en de exe-
cutie jegens hem slechts kan plaatsvinden uit hoofde van een tegen hem verkregen executoriale 
titel om deze executie te dulden. Anders Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 25: ‘Er zij ove-
rigens op gewezen dat (...) artikel 435, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring niet van toepassing is.’

746 De IW 1990 vormde wel een verslechtering in die gevallen waarin het beroep in volle omvang op 
de belastingrechter voor de aansprakelijkgestelde werd afgeschaft. Zie art. 32a Wet LB (oud).

747 Wet van 12 september 2002, Stb. 2002, 478, waarover H. Vermeulen, ‘Aansprakelijkstelling voor 
belastingschulden’, TFB 2003/2, p. 38 e.v.

748 Kamerstukken II 2001/02, 28 183, nr. 3, p. 1.
749 Kamerstukken II 2001/02, 28 183, nr. 3, p. 5.
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‘De nieuwe regeling van het procesrecht inzake aansprakelijkstelling is opgeno-
men in één, nieuw, artikel 49 IW. Het huidige artikel 50 IW vervalt. Het eerste 
lid van het voorgestelde artikel 49 IW is ontleend aan het bestaande artikel 49, 
eerste lid, IW. Op een aantal punten heeft echter een belangrijke wijziging 
plaatsgevonden. In de eerste plaats is in het eerste lid bepaald dat aansprakelijk-
stelling voortaan plaatsvindt bij voor bezwaar vatbare beschikking. Gelezen in 
verband met het nieuwe derde lid wordt daardoor aan alle aansprakelijkgestel-
den, ongeacht de aard van de aansprakelijkheid waarop de ontvanger zich 
beroept, de toegang verschaft tot de rechtsmiddelen van bezwaar, beroep en 
beroep in cassatie.’

Het gebruik van het woorden ‘ongeacht de aard van de aansprakelijkheid waarop de ont-
vanger zich beroept’ suggereerde dat die ene rechtsgang zou gelden zowel voor aanspra-
kelijkheden gegrond op fiscale aansprakelijkheidsbepalingen als die gegrond op civiele 
aansprakelijkheidsbepalingen. In de nota naar aanleiding van het verslag is de staatssecre-
taris van Financiën hierop teruggekomen:750

‘In het verlengde hiervan kan ik opmerken dat artikel 49 Invorderingswet 1990, 
ook ná de wetswijziging, niet van toepassing zal zijn op een door de ontvanger 
ingestelde actie uit onrechtmatige daad. Immers, de Hoge Raad heeft uitge-
maakt in zijn arrest van 28 juni 1996 (V-N 1996, blz. 2733, punt 28) dat, indien 
de vordering van de ontvanger niet strekt tot invordering bij een derde van de 
belastingschulden van een ander, op de grond dat de derde naast die ander hoof-
delijk aansprakelijk is voor die schulden, artikel 49 Invorderingswet 1990 niet 
van toepassing is. Met betrekking tot de op onrechtmatig handelen gebaseerde 
vordering moet ook niet bij de in artikel 49 Invorderingswet 1990 vervatte waar-
borgen aansluiting worden gezocht, aldus de Hoge Raad. Dit standpunt blijft 
ook ná de wetswijziging overeind.’

Een actie op grond van het civiele recht moet dan ook niet bij aansprakelijkheidsbeschik-
king worden ingeleid.751 Ook na de herzieningen van de wijze van aansprakelijkstelling 
zijn er nog onvolkomenheden aan te wijzen. Ik wijs bijvoorbeeld op het voortdurende pro-
bleem van de formele rechtskracht van de belastingaanslag jegens de derde die hem niet 
altijd kan bestrijden en het feit dat bepaalde aansprakelijkheidsbepalingen werken met 
bewijsvermoedens, zoals art. 36 IW 1990, waardoor de aansprakelijkgestelde in een posi-
tie komt te verkeren waarin hij zijn gelijk in de praktijk niet kan bewijzen. Dat dit niet 
de opzet van de regeling is geweest, heeft Booij aangetoond.752 Men wilde misbruik 
bestrijden en niet onnozelaars, die slechts niet tijdig betalingsonmacht melden, aanspra-
kelijk houden.753 In de praktijk lijkt het omgekeerde het geval.

Mijn conclusie is dan ook dat de derde veronderstelling, dat de Invorderingswet de rechts-
bescherming van de belastingschuldigen en de aansprakelijkgestelden versterkt, slechts 
ten dele juist is.

2.9.4 De restrechter biedt voldoende bescherming

Ten aanzien van de vierde vooronderstelling, dat de restrechters rechtsbescherming biedt 
door het handelen van de ontvanger te toetsen aan de algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur, moet ten eerste worden opgemerkt dat deze vorm van rechtsbescherming 
door de wetgever genoemd is voor die gevallen waarin ‘expliciete regelingen ter bescher-
ming van de belastingschuldige ontbreken’, waarin dus in feite niet voorzien is in rechts-

750 Kamerstukken II 2001/02, 28 183, nr. 5, p. 5.
751 Rechtbank Breda 11 december 2006, NTFR 2007/272.
752 J.A. Booij, a.w., p. 320.
753 J.A. Booij, a.w., p. 356.
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bescherming754, maar de mogelijkheid van quasi-administratief beroep755 is gegeven in de 
zin van klagen bij de directeur.756 Volgens Van der Lande blijft het beroep op de directeur 
‘een bijzonder zwak element in de rechtsbescherming’.757 In de MvT is niettemin het vol-
gende gesteld:758

‘Deze toetsing van de invorderingshandelingen van de ontvanger aan de begin-
selen van behoorlijk bestuur is de afgelopen jaren een goed begaanbare weg 
gebleken.’

Vervolgens noemt de MvT een aantal rechterlijke uitspraken, namelijk Hof Amsterdam 
4 maart 1976, NJ 1977, 443, HR 23 november 1984, NJ 1985, 605 en Hof Den Haag 
21 november 1986, NJ 1987, 587, om vervolgens de conclusie te trekken ‘dat door de ont-
wikkelingen op het terrein van de toetsing van het handelen van de ontvanger aan de 
beginselen van behoorlijk bestuur een adequate rechtsbescherming wordt geboden aan 
de belastingschuldige’.759

Ik meen echter dat die conclusie niet houdbaar is omdat de toetsing van de invorderings-
handelingen van de ontvanger aan de beginselen van behoorlijk bestuur slechts voor de 
ontvanger een goed begaanbare weg is gebleken en niet voor de burger die de rechtsbe-
scherming nodig heeft.
In het door de MvT genoemde arrest HR 23 november 1984, NJ 1985, 605 heeft de Hoge 
Raad het handelen van de ontvanger rechtstreeks getoetst aan de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur. Volgens Broekveldt hebben deze beginselen daarmee hun intrede 
gedaan in het invorderingsrecht.760 Daarmee leek de rechtspraktijk een grote wending te 
krijgen. Dat is echter niet geschied. Broekveldt heeft erop gewezen dat in Hof Amsterdam 
4 maart 1976, NJ 1977, 443, de burgerlijke rechter zich in een geding tegen de ontvanger 
voor het eerst bevoegd achtte om de aan de executie ten grondslag liggende aanslag mar-
ginaal te toetsen.761 Hij wijst er voorts op dat Hof Den Haag 21 november 1986, NJ 1987, 
587, dat eveneens in de MvT is genoemd, dit arrest heeft gevolgd. Vervolgens wijst hij erop 
dat het belang van deze twee uitspraken is ingeperkt door Hof Amsterdam 31 oktober 
1985, NJ 1986, 786.762 Uit dat arrest kan worden afgeleid dat thans een ‘uiterst beperkt 
toetsingscriterium’ wordt aangelegd: alleen als de aanslag zonder enige grond of tot een 
willekeurig bedrag is vastgesteld, dan wel klaarblijkelijk op een feitelijke of juridische 
misslag berust, is er grond voor ingrijpen door de burgerlijke rechter, aldus ook Van der 
Lande.763 Broekveldt wijst erop, dat deze maatstaf letterlijk is ontleend aan HR 22 april 
1983, NJ 1984, 145.764 Deze door Broekveldt gesignaleerde lijn heeft zich voortgezet. De 

754 Volgens redactie Vakstudie-Nieuws ‘een niet op de wet gebaseerde en gekunstelde rechtsgang’, 
redactie Vakstudie-Nieuws onder Rechtbank Den Bosch 6 september 2006, V-N 2006/52.25.

755 M.L.B. van der Lande, a.w., p. 282.
756 Hierover R.H. Happé, P.M.F. van Loon en J.P.F. Slijpen, Algemeen fiscaal bestuursrecht, Deventer 2005, 

p. 179 e.v. en Ch.J. Langereis en I. de Roos, Hoofdlijnen fiscaal procesrecht, Deventer 2006, p. 307 en 
308.

757 M.L.B. van der Lande, a.w., p. 282: ‘Van een werkelijke beroepsmogelijkheid is geen sprake (...).’
758 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 15.
759 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 15 en 16.
760 L.P. Broekveldt, ‘Enige opmerkingen over de nieuwe Invorderingswet 1989 (beschouwingen over 

het fiscale invorderingsrecht in het algemeen en het open systeem in het bijzonder)’, MBB 
1988/10, p. 256.

761 L.P. Broekveldt, ‘Enige opmerkingen over de nieuwe Invorderingswet 1989 (beschouwingen over 
het fiscale invorderingsrecht in het algemeen en het open systeem in het bijzonder)’, MBB 
1988/10, p. 254.

762 L.P. Broekveldt, ‘Enige opmerkingen over de nieuwe Invorderingswet 1989 (beschouwingen over 
het fiscale invorderingsrecht in het algemeen en het open systeem in het bijzonder)’, MBB 
1988/10, p. 255.

763 M.L.B. van der Lande, a.w., p. 281.
764 L.P. Broekveldt, ‘Enige opmerkingen over de nieuwe Invorderingswet 1989 (beschouwingen over 

het fiscale invorderingsrecht in het algemeen en het open systeem in het bijzonder)’, MBB 
1988/10, p. 255.
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burgerlijke rechter blijkt in de praktijk weinig genegen om de aanslag anders dan zeer 
marginaal aan willekeurverbod en op eenvoudig kenbare misslagen met betrekking tot de 
feiten of het recht te beoordelen. Naar zijn mening is juist daarvoor de bezwaar- en 
beroepsprocedure in het leven geroepen. Volgens Van der Lande zal de burgerlijke rechter 
de ontvanger slechts ‘in extreme situaties’ een halt toeroepen.765

Mijn conclusie is dan ook dat de vierde veronderstelling, dat de restrechter voldoende 
bescherming biedt, slechts beperkt geldig is. De toetsing aan de algemene beginselen is 
een ‘uiterst beperkt toetsingscriterium’ gebleken.

2.9.5 Conclusie

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de in de MvT genoemde vier vooronderstellingen niet 
steeds opgaan. De eerste vooronderstelling, dat de heffingssfeer met waarborgen is omge-
ven, is slechts beperkt geldig, omdat in de praktijk ook belastingaanslagen over de mate-
riële juistheid waarvan verschil van mening bestaat worden ingevorderd. De tweede voor-
onderstelling, dat de positie van de belastingschuldige in de invorderingsprocedure mini-
maal gelijk is aan die van een schuldenaar die wordt aangesproken op grond van 
burgerlijke rechtsvordering, is onjuist, omdat de belastingschuldige in verzet niet kan kla-
gen over de omvang van de belastingschuld, aan de belastingschuldige hogere vervolging-
kosten in rekening worden gebracht dan in het geval hij wordt aangesproken op grond 
van burgerlijke rechtsvordering en niet alleen moet worden gekeken naar de positie van 
de belastingschuldige maar ook naar die van derden, zoals aansprakelijken en mede-
schuldeisers. De derde vooronderstelling, dat de invorderingswet de rechtsbescherming 
van de belastingschuldigen en de aansprakelijkgestelden versterkt, acht ik slecht deels 
juist, omdat van de belastingschuldige de positie slechts in geval van gijzeling en verzet 
is versterkt en op andere punten juist is verslechterd, zoals de verlenging van de verja-
ringstermijn van drie naar vijf jaar, de invoering van de bureaubetekening en de vervan-
ging van de harde verjaring door een zachte verjaring. Van de vierde vooronderstelling, 
dat de civiele rechters rechtsbescherming bieden door het handelen van de ontvangers te 
toetsen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, is te veel verwacht, omdat die 
toetsing een ‘uiterst beperkt toetsingscriterium’ is gebleken. Met Van der Lande766 meen 
ik dan ook dat nog steeds tekorten in rechtsbescherming bestaan en er reden is de rechts-
bescherming te verbeteren. De navolgende in de MvT bij de IW 1990 getrokken conclusie 
kan ik niet onderschrijven:767

‘Het geheel overziende zijn wij van mening dat aan de rechtsbescherming van 
zowel de belastingschuldige als de aansprakelijkgestelde in het wetsvoorstel op 
evenwichtige wijze vorm is gegeven.’

Uit de wijziging van de wijze van aansprakelijkstelling in 2002 volgt overigens dat de rege-
ring er zelf bij nader inzien evenmin van overtuigd was. De reactie van de leden van de 
VVD-fractie in het Voorlopig Verslag op het voorstel is in dit verband treffend te noe-
men:768

‘De uitgangspunten van het wetsvoorstel zijn:
a. versterking van de positie van de ontvanger;
b. vergroting van de doelmatigheid van het invorderingsproces;
c. versterking van de rechtspositie van de belastingschuldigen en de aansprake-
lijkgestelden.

765 M.L.B. van der Lande, a.w., p. 281.
766 M.L.B. van der Lande, a.w., p. 284.
767 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 19.
768 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 5, p. 5.
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Vooropgesteld moet worden, dat het onderhavige wetsvoorstel geslaagd is te 
noemen daar waar het gaat om de versterking van de positie van de ontvanger 
en de doelmatigheid van het invorderingsproces, zo oordeelden deze leden. Zij 
betreurden echter te moeten constateren dat aan het derde uitgangspunt min-
der evenwichtig is vorm gegeven dan de memorie van toelichting doet vermoe-
den.’

Ook Groeneveld is van mening dat het slecht gesteld is met de rechtsbescherming.769 Hij 
acht het niet invoeren van een aparte procedure voor invorderingsgeschillen een groot 
gebrek.770 Hij wenst een procedure die informeel is en met een laag kostenpatroon. 
Bovendien wijst hij op de gebreken in de rechtsbescherming bij verzoeken om uitstel van 
betaling. Volgens hem eist een correcte rechtsbescherming dat er een rechtsingang bij de 
rechter is. De mogelijkheid van beroep op een ambtelijke instantie bijvoorbeeld in geval 
van afwijzing van een verzoek om uitstel van betaling of kwijtschelding voldoet daar niet 
aan.771 De gang naar de restrechter is in die gevallen veel te duur.

2.10 EINDCONCLUSIE RECHTVAARDIGING OPEN SYSTEEM EN 
BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN

Ik kom tot de conclusie dat de in de MvT gegeven rechtvaardigingen voor de invoering van 
het open systeem, de handhaving van de bestaande bijzondere bevoegdheden en de invoe-
ring van nieuwe bijzondere bevoegdheden pover te noemen zijn.
Het door de MvT genoemde argument voor invoering van het open systeem, namelijk het 
voorkomen dat de fiscus bij een gewone schuldeiser ten achter komt te staan, is ten 
onrechte opgevoerd. De praktijk wees immers uit dat de IW 1845, anders dan de MvT sug-
gereerde, geenszins was verworden tot een regeling die aan de fiscus rechten onthoudt die 
wel aan iedere andere crediteur toekomen. De door de MvT geschetste onzekerheid over 
de vraag of de ontvanger conservatoir beslag kon leggen772, de actio pauliana kon toepas-
sen, cessies tot zekerheid mocht bedingen en ontvangen of andere zekerheden mocht 
accepteren zoals hypotheken en bankgaranties, was er niet.773 Er bestond vóór 1985 
slechts onzekerheid op één punt, namelijk over de vraag of de ontvanger het faillissement 
van zijn belastingschuldige kon aanvragen. In 1985 maakte de Hoge Raad een einde aan 
die praktijk, waarmee de ontvangers ondanks de gesloten stelsel-doctrine waren doorge-
gaan.774 Wel kan gesteld worden dat de wet werd aangepast aan die praktijk: de aanvraag 
van het faillissement werd van een wettelijke legitimatie voorzien. Dat de ontvanger zijn 
vordering niet bij gewone dagvaarding van de belastingschuldige mocht innen, was geen 
nadeel: de ontvanger kon zichzelf een dwangbevel bezorgen dat de kracht van een vonnis 
heeft.
De door de MvT aangedragen algemene argumenten voor de handhaving van de bijzon-
dere bevoegdheden overtuigen niet volledig meer. Het eerste argument, dat het burgerlijk 
procesrecht ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar zou zijn, is inmiddels deels achterhaald 
met de vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht en toepassing van het Landelijk 
rolreglement. Ook gaat het uit van de gedachte dat de omvang van de belastingvordering 

769 Th.S. Groeneveld, ‘Face-lift voor honderdvijfenveertig-jarige: de Invorderingswet 1990 (II)’, TVVS 
1990, nr. /90/10, p. 252, lk.

770 Th.S. Groeneveld, ‘Face-lift voor honderdvijfenveertig-jarige: de Invorderingswet 1990 (II)’, TVVS 
1990, nr. 90/10, p. 252, rk.

771 Th.S. Groeneveld, ‘Face-lift voor honderdvijfenveertig-jarige: de Invorderingswet 1990 (II)’, TVVS 
1990, nr. 90/10, p. 252, lk.

772 Volgens Broekveldt bestond er wel onduidelijkheid over de vraag of conservatoir beslag mogelijk 
was als er nog geen aanslag was opgelegd maar de belasting wel al materieel verschuldigd was. 
L.P. Broekveldt, ‘Enige opmerkingen over de nieuwe Invorderingswet 1989 (beschouwingen over 
het fiscale invorderingsrecht in het algemeen en het open systeem in het bijzonder)’, MBB 
1988/10, p. 259.

773 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 7.
774 HR 13 december 1985, na conclusie Van Soest, NJ 1986, 245, met noot Van der Grinten.
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in de civiele procedure moet worden vastgesteld. Dat is niet zo omdat de belastingaanslag 
eerst in een procedure door de belastingrechter wordt vastgesteld en de burgerlijke rech-
ter juist weigert anders dan zéér marginaal op de juistheid van de aanslag in te gaan als 
een administratieve rechtsgang openstaat of openstond. Het tweede argument, dat het 
niet doelmatig zou zijn om de belastingvorderingen te innen volgens het burgerlijk pro-
cesrecht, nu de ontvanger zeer veel vorderingen int, geldt voor alle repeat players en bouwt 
voort op de eerste veronderstelling, dat het burgerlijk procesrecht ingewikkeld, tijdro-
vend en kostbaar is. Dat bleek niet langer het geval, zodat aan het daaraan gekoppelde 
argument geen afzonderlijke waarde meer kan worden toegekend. Daar komt bij dat de 
regering het burgerlijke procesrecht, dat dus ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar zou 
zijn, wél goed genoeg acht om de burger (belastingschuldige of aansprakelijkgestelde) 
mee lastig te vallen in alle gevallen waarin het gesloten stelsel van de fiscale rechtsbe-
scherming de burger geen rechtsingang biedt en in alle gevallen waarin de IW 1990 niet 
in met voldoende waarborgen omklede procedures voorziet, zoals bij uitstel van betaling 
en kwijtschelding. Als het burgerlijke procesrecht te duur en moeilijk is voor de ontvan-
ger, behoort het zeker te duur en moeilijk gevonden te worden voor de belastingschuldige 
en aansprakelijkgestelde, die dan evenzeer recht heeft op een simpele en goedkope 
rechtsingang. Het derde argument, dat de ontvanger een bijzondere positie heeft, is geba-
seerd op oude en nieuwe argumenten. De oude argumenten, die bij de invoering van de 
IW 1845 naar voren zijn gebracht, hebben inmiddels ook volgens de commissie Houwing 
en Stein hun waarde vrijwel verloren. De nieuwe argumenten, die bij de invoering van de 
IW 1990 naar voren zijn gebracht, kunnen de bijzondere positie van de fiscus in het alge-
meen niet dragen, althans kunnen niet als algemene omni-rechtvaardiging voor alle bij-
zondere bevoegdheden en andere bijzonderheden gelden.
De twee door de MvT aangedragen argumenten voor de invoering van nieuwe bevoegdhe-
den c.q. uitbreiding van de bestaande bijzondere bevoegdheden overtuigen evenmin. Aan 
een blote verwijzing naar een heroverwegingsrapport afkomstig van een niet onafhanke-
lijke ambtelijke werkgroep kan weinig waarde worden gehecht. Aan een blote verwijzing 
naar de ISMO-debatten kan evenmin argumentatieve waarde worden gehecht, nog daar-
gelaten dat de nieuwe bevoegdheden geenszins slechts tegen misbruik gericht zijn.
Wel kunnen sommige specifieke bevoegdheden en bijzonderheden gerechtvaardigd wor-
den door specifieke rechtvaardigingen, zoals bij de fiscale toerekeningsbepaling het geval 
is. Zo acht ik voldoende gerechtvaardigd de specifieke rechtvaardigingen voor de executie 
bij dwangbevel, zonder vonnis, de belastingdeurwaarder, de girale uitbetaling, het voor-
recht op motorrijtuigen, het IB-verhaalsrecht op in vruchtgebruik gegeven goederen, de 
invorderingsrenteregeling, de bestuurlijke boete wegens betalingsverzuimen en de invor-
deringsrechtelijke toerekeningsbepaling. De specifieke rechtvaardigingen voor het fiscale 
voorrecht, het bodemrecht, de informatieverplichtingen, de bureaubetekening, de door-
breking van de betaaltermijnen, de versnelde executie, het vereenvoudigd fiscaal derden-
beslag, de lijfsdwang, het verrekeningsverbod, het invorderingsrechtelijke verrekenings-
regime, het cessieverbod, de fiscale verjaringsregeling, de buiten toepassing verklaring 
van de Algemene termijnenwet, de buiten toepassing verklaring van de Algemene wet 
bestuursrecht en de fiscale regeling voor vervolgingskosten acht ik echter onvoldoende. 
De specifieke rechtvaardigingen voor de aansprakelijkheidsbepalingen heb ik niet beoor-
deeld, omdat zij buiten het kader van mijn onderzoek vallen. Zij zijn gedeeltelijk al onder-
zocht en beoordeeld door Booij.775

Ik ben dan ook tot de conclusie gekomen dat de in de MvT bij de IW 1990 voor de drie 
thema’s, open systeem, afwijkingen van het algemene civiele recht en bestuursrecht en 
rechtsbescherming, genoemde argumenten niet kunnen overtuigen. In feite was al sprake 
van een open systeem, zodat de motivering voor de invoering ervan onvolledig is geweest. 
Voorts is niet altijd voldoende rechtvaardiging gegeven voor afwijking van het gewone 
recht en het administratieve recht. Tot slot kan niet worden gezegd dat de rechtsbescher-

775 J.A. Booij, a.w., Deventer 2003.
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ming in alle gevallen voldoende is gewaarborgd of dat die stelling op voldoende feitelijke 
gronden berust, zodat aanvullende rechtsbescherming in bepaalde gevallen geboden kan 
zijn.

2.11 SAMENVATTING

Het Nederlandse invorderingsrecht is thans hoofdzakelijk te vinden in de Invorderings-
wet 1990. Deze bijzondere wet is ingevoerd ter vervanging van de Invorderingswet 1845, 
die op haar beurt de door de Franse bezetter ingevoerde (wettelijke) regelingen voor de 
invordering van directe belastingen verving. Voorts zijn de Kostenwet invordering rijks-
belastingen 1969 voor de vervolgingskosten en de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
voor de administratieve boeten wegens betalingsverzuimen van belang.
Met deze regelingen heeft het invorderingsrecht een bijzondere regeling gekregen, die 
afwijkt van het gemene recht. Inmiddels is het algemene bestuursrecht tot ontwikkeling 
gekomen, maar ook daarvan wijkt het invorderingsrecht op bepaalde punten af. De daar-
voor aangevoerde reden is dat het invorderingsrecht in grote mate civielrechtelijke trek-
ken heeft. Opmerkelijk hieraan is dat de afwijkingen van het civiele recht gerechtvaar-
digd worden met verwijzing naar de bijzondere taak en positie van de ontvanger als 
publiekrechtelijke schuldeiser, terwijl het niet aansluiten bij de Awb wordt gerechtvaar-
digd met verwijzing naar het civielrechtelijke karakter van invordering van schulden.

In mijn analyse spelen drie thema’s een rol. Ten eerste is in de Invorderingswet 1990 een 
zogenoemd open systeem ingevoerd. Voorts heb ik de afwijkingen ten opzichte van de 
civiele dan wel algemene bestuursrecht bestudeerd. Tot slot heb ik een onderdeel gewijd 
aan de rechtsbescherming onder de Invorderingswet 1990.

Als grote wijziging ten opzichte van de oude wet is in de nieuwe wet gekozen voor een 
zogenoemd open systeem ter vervanging van het volgens de regering wel maar in de prak-
tijk niet bestaande gesloten systeem. Ik heb vastgesteld dat de invoering van het open 
systeem is voorgesteld omdat de IW 1845 zou zijn verworden tot een regeling die aan de 
fiscus rechten onthoudt die wel aan iedere andere crediteur toekomen. Ik ben tot de con-
clusie gekomen dat die stelling niet juist is. In de praktijk onthield de IW 1845 geen 
gewone schuldeisersbevoegdheden aan de ontvanger. Ofschoon de Hoge Raad in 1931 had 
beslist dat de ontvanger de bevoegdheid miste om het faillissement van zijn schuldenaar 
aan te vragen776, waren de ontvangers daarmee in de praktijk gewoon doorgegaan. De bur-
gerlijke rechter verleende voorts gewoon verlof om conservatoir beslag te leggen en 
achtte een beroep op de actio pauliana mogelijk. Voorts werd op grond van de Leidraad 
Invordering zekerheid geëist. Bij de behandeling in de jaren vijftig van de vorige eeuw van 
het voorstel voor de Algemene wet inzake rijksbelastingen is het niet nodig geacht om in 
die wet een nieuwe Invorderingswet op te nemen. Erasmus meldt in dat verband dat in de 
Eerste Kamer ‘ondeugend’ is opgemerkt of daaruit moet worden afgeleid dat de fiscus bij 
vernieuwing van de oude Invorderingswet vreest iets van zijn uitgebreide bevoegdheden 
te zullen verliezen.777 Ook in 1968 bleek er nog geen aanleiding om de IW 1845 te vervan-
gen. De minister en de staatssecretaris van Financiën hebben toen bij de parlementaire 
behandeling van de vervanging van Kostenwet invordering 1850 nog gesteld dat bezien 
uit een oogpunt van invordering van belastingschulden voorshands geen grote behoefte 
bestaat aan vernieuwing van de Invorderingswet:778

‘De toepassing van die wet geeft namelijk ondanks – of misschien wel dank zij 
– haar respectabele ouderdom, slechts weinig moeilijkheden.’

776 HR 21 december 1931, na conclusie Tak, NJ 1932, 126, met noot Meijers.
777 W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, tweede druk, Deventer 1971, p. 204.
778 Kamerstukken II 1967/68, 8910, nr. 5, p. 1.
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Pas toen de Hoge Raad in 1985 wederom oordeelde dat de ontvanger op grond van de IW 
1845 de bevoegdheid miste om het faillissement van zijn schuldenaar aan te vragen779, 
heeft men de praktijk van een wettelijke basis willen voorzien, zo meen ik. In plaats van 
die bevoegdheid in de wet op te nemen, heeft men een geheel nieuwe Invorderingswet 
ingevoerd met daarin het open systeem en een uitbreiding van de bevoegdheden van de 
ontvanger ten opzichte van de burger (belastingschuldige, aansprakelijkgestelde, derde 
én medeschuldeiser).

Ik heb in totaal tweeëntwintig afwijkingen van het gemene recht en van het algemene 
bestuursrecht geconstateerd. Dit zijn: het fiscale voorrecht, het bodemrecht, de fiscale 
aansprakelijkheidsbepalingen, de informatieverplichtingen, executie bij dwangbevel zon-
der vonnis, de bureaubetekening, de doorbreking van de betaaltermijnen en versnelde 
executie, de belastingdeurwaarder, de girale uitbetaling, het vereenvoudigd fiscaal der-
denbeslag, de lijfsdwang, het voorrecht op motorrijtuigen, het IB-verhaalsrecht op in 
vruchtgebruik gegeven goederen, het verrekeningsverbod, het eigen invorderingsrechte-
lijke verrekeningsregime, het cessieverbod, de fiscale verjaring, de invorderingsrente, de 
bestuurlijke boeten voor betalingsverzuimen, de buiten toepassing verklaring van de 
Algemene termijnenwet, de buiten toepassing verklaring van de bepaalde delen van de 
Algemene wet bestuursrecht, de fiscale regeling voor vervolgingskosten en de fiscale toe-
rekeningsbepaling.
Een groot deel van deze bijzonderheden was reeds in de IW 1845 dan wel de Kostenwet 
1850 vervat. Zij zijn alle in de IW 1990 dan wel in de Kostenwet 1969 gehandhaafd, waar-
bij vele, zoals het voorrecht en het bodemrecht, zijn uitgebreid ten gunste van de ontvan-
ger. Slechts bij twee bijzonderheden, de lijfsdwang en de schorsende werking van het ver-
zet, is de positie van de burger verbeterd. Daarnaast zijn bij de vervanging van de oude 
wet in de IW 1990 nieuwe bevoegdheden opgenomen, zoals de informatieverplichtingen 
en bijbehorende strafbedreigingen. Daarmee is de machtspositie van de ontvanger verder 
uitgebreid. Tot slot zijn na de invoering van de IW 1990 nieuwe bijzonderheden ingevoerd 
ten gunste van de ontvanger, zoals de buiten toepassingverklaring van de Algemene ter-
mijnenwet, de bureaubetekening en de uitsluitend girale uitbetaling.
De argumenten voor handhaving c.q. uitbreiding van de onder de IW 1845 reeds 
bestaande bijzonderheden heb ik ten eerste gezamenlijk onderzocht. Ik heb bezien of de 
door de regering aangevoerde algemene argumenten de handhaving c.q. uitbreiding 
rechtvaardigen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit vaak niet het geval is. Voor de 
handhaving en uitbreiding zijn argumenten gebruikt die deels nooit overtuigend waren 
en die deels inmiddels achterhaald zijn. Niet langer kan simpelweg gesteld worden dat het 
burgerlijk procesrecht te ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar is voor de ontvanger, met 
name nu de burger daar wél naar verwezen wordt. Het daarmee samenhangende argu-
ment dat de ontvanger zeer veel vorderingen int heeft daarmee zijn waarde eveneens ver-
loren. De op de ‘bijzondere positie’ van de fiscus gebaseerde argumenten leveren in het 
algemeen evenmin een omni-rechtvaardiging op voor alle bijzondere bevoegdheden.
Voorts heb ik onderzocht of de door de regering genoemde argumenten voor de invoering 
in 1990 van nieuwe bijzonderheden (informatievorderingsbevoegdheden en bureaubete-
kening) voldoende rechtvaardiging opleveren. Ik ben ook daar tot de conclusie gekomen 
dat dit niet het geval is. De regering heeft slechts verwezen naar een ambtelijk rapport en 
zogenoemde ISMO-debatten, zonder de inhoud daarvan weer te geven. Dat kan geen over-
tuigende motivering opleveren, met name niet nu de nieuwe bevoegdheden geenszins uit-
sluitend tegen misbruik gericht zijn.
Tot slot heb ik de specifieke gegeven rechtvaardigingen voor de handhaving van elke oude 
c.q. invoering van elke nieuwe bijzonderheid apart beoordeeld.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat bepaalde bijzonderheden gerechtvaardigd zijn, zoals 
de executie bij dwangbevel, zonder vonnis, de belastingdeurwaarder, de uitsluitend girale 
betaling, het voorrecht op motorrijtuigen, het IB-verhaalsrecht op in vruchtgebruik gege-

779 HR 13 december 1985, na conclusie Van Soest, NJ 1986, 245, met noot Van der Grinten.
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ven goederen, de invorderingsrenteregeling, de bestuurlijke boete wegens betalingsver-
zuimen en de bijzondere toerekeningsbepaling.
Ik ben echter ook tot de conclusie gekomen dat veel van de gehanteerde argumenten niet 
meer kunnen overtuigen. Zo zijn de argumenten voor handhaving van het fiscale voor-
recht, het bodemrecht, het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag (de vordering) en de bui-
ten toepassing verklaring van de Algemene termijnenwet inmiddels achterhaald. Ik meen 
dan ook dat die bijzonderheden moeten worden afgeschaft en ter zake gebruik moet wor-
den gemaakt van het civiele recht.
Verder ben ik tot de conclusie gekomen dat bepaalde bijzonderheden onvoldoende 
gerechtvaardigd zijn, zoals de informatieverplichtingen, de bureaubetekening, het verre-
keningsverbod en de daarmee samenhangende invoering van een eigen verrekeningsre-
gime, de stuiting en verlenging van de verjaring, de buiten toepassing verklaring van de 
Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere vervolgingskostenregeling. Ook die bijzon-
derheden zouden wat mij betreft moeten worden afgeschaft.
Tot slot ben ik tot de conclusie gekomen dat voor bepaalde bijzonderheden een rechtvaar-
diging geheel ontbreekt, zoals de lijfsdwang en het cessieverbod.
De specifieke gegeven rechtvaardigingen voor de aansprakelijkheidsbepalingen heb ik 
niet beoordeeld.

Het derde thema is de rechtsbescherming. De invoering van het open systeem, de hand-
having van de reeds onder de IW 1845 bestaande bijzonderheden en de uitbreiding daar-
van wordt namelijk mede door de regering gerechtvaardigd met de stelling dat de rechts-
bescherming van de belastingschuldige en de aansprakelijkgestelde onder de IW 1990 
gewaarborgd is. Ik heb vastgesteld dat de vier vooronderstellingen waarop deze stelling is 
gebaseerd, niet altijd opgaan en dat de rechtsbescherming van de belastingschuldige en 
de aansprakelijkgestelde niet steeds voldoende gewaarborgd is. Bovendien is verzuimd 
aandacht te besteden aan de rechtsbescherming van derden, zoals de persoon aan wie de 
vordering wordt gedaan of op wiens zaken bodembeslag is gelegd, en alle medeschuldei-
sers.
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3 Het invorderingsrecht na invoering van de Vierde 
tranche Awb

3.0 INLEIDING

In dit hoofdstuk zal ik het toekomstige invorderingsrecht, zoals aanhangig in de voorge-
stelde Vierde tranche van de Awb, aan een beschouwing onderwerpen. Dat komende 
recht zal in de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de Awb worden neergelegd. 
Deze bestuursrechtelijke geldschuldenregeling geeft een algemene regeling van de beta-
ling en invordering van geldschulden aan en van de overheid. Naast deze bestuursrechte-
lijke regeling zal niettemin een aparte Invorderingswet moeten blijven bestaan. Dit heeft 
twee oorzaken. Ten eerste is de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling een algemene 
regeling die niet met alle bijzonderheden van het fiscale invorderingsrecht rekening 
houdt en daarom uitdrukkelijk ruimte laat om in een bijzondere wet een afwijkende rege-
ling te treffen. Maar ook zonder dat de Awb uitdrukkelijk ruimte laat, kan de bijzondere 
wetgever van de Awb afwijken, zoals in art. 1, lid 2, IW 1990 bepaalde (dwingend 
bedoelde) onderdelen van de Awb in het invorderingsrecht zijn uitgesloten (zie 
onderdeel 2.4.4.19). De Awb-wetgever is zich daarvan terdege bewust, zoals in 
onderdeel 3.3.0 zal blijken.780 Ten tweede bestrijkt het invorderingsrecht een groter ter-
rein dan het terrein dat door de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling zal worden 
bestreken. Zo bevat de Invorderingswet 1990 een regeling voor aansprakelijkheidsschul-
den, welke regeling niet in de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling is opgenomen.
Ik zal in onderdeel 3.1 eerst het komende recht beschrijven, zoals dat is neergelegd in het 
wetsvoorstel voor de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht.781 Dat wetsvoorstel is 
gebaseerd op het voorstel van de Commissie wetgeving algemene regels van bestuurs-
recht, kortweg de commissie Scheltema genoemd.782 Ik geef het komende recht tamelijk 
neutraal weer. Het draait in dat voorstel om de verplichting tot betaling, welke verplich-
ting zowel kan rusten op het bestuur als op de burger. In zoverre is de insteek geheel 
anders dan die van de Invorderingswet 1990. Daarin draait het in feite om de verplichting 
tot betaling van de belastingschuld, die rust op de burger, en zijn eenzijdige bepalingen 
opgenomen om de positie van het bestuur (de ontvanger) te versterken ten gunste van de 
burger door af te wijken hetzij van het civiele recht, hetzij van het algemene bestuurs-
recht.783

Het voorstel van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling is neergelegd in een aparte 
titel in het vierde boek. De Raad van State heeft nog de suggestie gedaan om in de Awb 
een apart hoofdstuk te wijden aan financiële betrekkingen met het bestuur. Daarin zou-
den dan de bepalingen over bestuurlijke geldschulden en subsidies kunnen worden 

780 E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, Parlementaire Geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht, Eerste 
tranche (wet van 4 juni 1992, Stb. 315), Alphen aan de Rijn 1993, p. 64.

781 Voorstel van wet, Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 2. Hierover B.J. Schueler, ‘Geldschulden 
tussen publiekrecht en privaatrecht. Schadebesluiten onder de vierde tranche’, O&A 2005, 1, 
p. 2-9, G.J. van der Heide, ‘Bestuursrechtelijke geldschulden: enkele kanttekeningen bij titel 4.4 
van het wetsontwerp Vierde tranche Awb’, O&A 2005, 1, p. 10-19, M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke 
geldschulden, Deventer 2005, M.W. Scheltema, ‘Publiekrechtelijke geldschulden’ NJB 2005, 
p. 1333-1335, H. Vermeulen, ‘De geldschuldenregeling in de vierde tranche Awb voor het belas-
tingrecht’, WFR 2005/6607, p. 39-48, H. Vermeulen, ‘De bevrijdende verjaring in het invorderings-
recht en de vierde tranche Awb’, NTB 2005/20, p. 146-151 en Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, 
Hoofdstukken van bestuursrecht, dertiende druk, Den Haag 2005, nr. 8.18.
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ondergebracht.784 De ministers bleken daar niet toe genegen, overigens louter om prakti-
sche redenen.785

Het is de bedoeling van de Awb-wetgever om een aparte regeling te geven voor bestuurs-
rechtelijke verhoudingen. Hij acht de civielrechtelijke regeling onvoldoende, omdat deze 
is gegeven voor privaatrechtelijke verhoudingen en daardoor onvoldoende rekening 
houdt met de specifieke context van bestuursrechtelijke verhoudingen. Naast het civiel-
rechtelijke systeem wordt derhalve een bestuursrechtelijk systeem gecreëerd. Daarmee 
wordt de zogenoemde gemene rechtsleer786 (het privaatrecht is het algemene recht, dat 
steeds van toepassing is, tenzij de wetgever een uitzondering heeft gemaakt) verlaten787, 
maar de zogenoemde gemengde rechtsleer788 (overheidshandelen kan, en onder omstan-
digheden, moet gelijktijdig door privaatrecht én publiekrecht worden beheerst) lijkt nog 
steeds te gelden. Wel geldt als uitgangspunt dat de regels van het bestuursrecht niet node-
loos van die van het privaatrecht mogen afwijken, aldus de MvT:789

‘Indien de eigen aard van het bestuursrecht geen argumenten oplevert voor een 
andere regeling moet in beginsel bij het BW worden aangesloten.’

De afwijkingen van het civiele recht en hun ratio zal ik in onderdeel 3.2 beschrijven. 
Voorts zal ik in dat onderdeel beschrijven waar juist aansluiting bij het civiele recht is 
gezocht en de daaraan ten grondslag liggende gedachten.

Daarna volgt in onderdeel 3.3 de vertaalslag van het komende recht naar het huidige 
recht. Ik zal beschrijven in welke mate de invoering van de bestuursrechtelijke geldschul-
denregeling gevolgen heeft voor het huidige invorderingsrecht, zoals ik dat in hoofdstuk 
2 heb beschreven en beoordeeld. Aangezien een invoeringswet vooralsnog ontbreekt, is 
deze beschrijving noodzakelijkerwijs gebaseerd op signalen in het wetsvoorstel zelf en in 
zijn toelichting. Ik zal voorts uitgaan van een invoerings- en aanpassingswetgeving, met 
name ter zake van de aanpassing van de Invorderingswet 1990, zoals die te verwachten 
valt op basis van de parlementaire stukken tot nu toe en van de bekende standpunten van 
Financiën, zoals blijkende uit eerdere wetgevingsoperaties, met name de invoering van de 
Invorderingswet 1990 en van de Algemene wet bestuursrecht tot nu toe. Deze te verwach-
ten veranderingen beoordeel ik in onderdeel 3.4. Daarbij toets ik of de bestuursrechtelijke 

782 Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche, Den Haag 1999 (ISBN 90 399 1672 1). Over de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van het voorontwerp: De Vierde tranche Awb. Commentaar 
en vraagpunten, VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, Den Haag 2000, J. van Hees en I. Laurijssens, 
‘Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht, Vierde tranche’, AAe 2000, 3, p. 150-159, N.J. van 
Paridon en C.J. Bax, ‘De regeling van bestuurlijke geldvorderingen’, in: L.J.J. Rogier (red.), Commen-
taren op het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche, Rotterdam 2000, p. 77-90, C.E. du 
Perron, ‘Bestuursrechtelijke geldschulden in het voorontwerp Algemene wet bestuursrecht 
(Vierde tranche), vergeleken met het Burgerlijk Wetboek’, NJB 2000, p. 1178-1184, R.J. Koopman, 
‘Het belastingrecht en de vierde tranche Awb’, NJB 2000, p. 1191-1196, J.J. Vetter, ‘De regeling voor 
bestuursrechtelijke geldschulden in het voorontwerp Vierde tranche Algemene wet bestuurs-
recht; van maatpak naar confectiepak’, FED 2001/215, p. 809-821, A.F.M.Q. Beukers-van Dooren en 
E.J.M. Rosier, ‘De vierde tranche Awb en het belastingrecht’, TFB 2000/5, p. 9-14 en W. Voermans, 
‘De betekenis van de vierde tranche Algemene wet bestuursrecht voor bestuursrechtelijke geld-
schulden in het ambtenarenrecht’, TAR 2001, 2, p. 83-90.

783 Wel is het zo dat de burger rechten aan de Invorderingswet 1990 kan ontlenen, zoals een vergoe-
ding van invorderingsrente bij terugbetaling van betaalde belastingschulden.

784 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 4 (Advies RvS), p. 3.
785 Zo zou de gehele subsidietitel vernummerd moeten worden en bestaande literatuur verouderd 

raken. Voorts zouden inbreuken op de systematiek het gevolg zijn van de reeds gemaakte keuze 
voor aanbouwwetgeving. Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 4 (Nader Rapport), p. 3 en 4.

786 W.J.J. Beurskens, De Hoge Raad en de twee-wegenleer, Nijmegen 1997, p. 22 e.v.
787 Zie ook J. van Hees en I. Laurijssens, a.w., p. 151.
788 W.J.J. Beurskens, a.w., p. 36 e.v.
789 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 16.

FWR_Vermeulen.book  Page 130  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



Het invorderingsrecht na invoering van de Vierde tranche Awb 131

geldschuldenregeling een verbetering is voor de doelmatigheid dan wel de rechtsbescher-
ming.

Na een tussenconclusie in onderdeel 3.5 ga ik over tot beantwoording van de onderzoeks-
vragen (i) of er een aparte regeling voor de invordering van belastingschulden in de Invor-
deringswet 1990 moet overblijven naast de Vierde tranche van de Algemene wet bestuurs-
recht (zie onderdeel 3.6), (ii) of het invorderingsrecht in zijn geheel uitgezonderd moet 
worden van de werking van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (zie 
onderdeel 3.7), (iii) of het gemene recht niet ook alle bestuursrechtelijke geldschulden 
kan bedienen indien het bestuur zelf zijn executoriale titel kan creëren zodat een Invor-
deringswet en een bestuursrechtelijke geldschuldenregeling op het punt van de titel na 
in wezen gemist kunnen worden (zie onderdeel 3.8) en (iv) of de bestuursrechtelijke geld-
schuldenregeling van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht voor wat 
betreft het fiscale invorderingsrecht aan haar doel beantwoordt (zie onderdeel 3.9).

Ik vat samen in onderdeel 3.10.

3.1 BESCHRIJVING VAN DE BESTUURSRECHTELIJKE 
GELDSCHULDENREGELING

In dit onderdeel zal ik het komende recht beschrijven, zoals dat is neergelegd in de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van het wetsvoorstel voor de Vierde tranche 
Algemene wet bestuursrecht. Het voorstel is om deze geldschuldenregeling in vijf afdelin-
gen neer te leggen in titel 4.4 Awb. De eerste afdeling geeft regels over het ontstaan van 
de betalingsverplichting en over de inhoud van die verplichting. De tweede afdeling gaat 
over de gevolgen van niet nakoming van de betalingsverplichting. De derde afdeling 
regelt de verjaring van het recht tot invordering. De vierde afdeling geeft regels over het 
afdwingen van de betalingsverplichting. De vijfde afdeling ten slotte betreft bezwaar en 
beroep tegen zogenoemde bijkomende beschikkingen. Dit zijn beslissingen die samen-
hangen met de hoofdbeschikking, de betalingsverplichting, zoals uitstel van betaling. 
Aldus voorziet de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling in een regeling van de beta-
ling én (dwang)invordering van geldschulden.

3.1.1 Ontstaan en inhoud van de betalingsverplichting (afd. 4.4.1)

Afdeling 4.4.1 geeft regels over het ontstaan van de verplichting tot betaling en over de 
inhoud van die verplichting. Afdeling 4.4.1 bevat twaalf artikelen.

Art. 4.4.1.1 bepaalt dat de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling slechts van toepas-
sing is op bestuursrechtelijke geldschulden die voortvloeien uit een appellabel besluit of 
een bestuursrechtelijk wettelijk voorschrift. De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling 
is dus mede van toepassing op het belastingrecht.790 Zij is niet van toepassing op geld-
schulden uit privaatrechtelijke grondslag, zoals uit privaatrechtelijke overeenkomst791, 
waaronder leningen van de overheid792 en strafrechtelijke grondslag. De in de literatuur 
opgeworpen discussie of geldschulden uit de beschikking of uit de wet voortvloeien, lijkt 
niet relevant voor het belastingrecht.793 In het belastingrecht geldt immers dat de belas-
tingschulden uit de wet voortvloeien; de aanslag strekt ertoe de materiële belastingschuld 
vatbaar te maken voor (dwang)invordering.794

790 Zie ook J. van Hees en I. Laurijssens, a.w., p. 12.
791 C.E. du Perron, a.w., p. 1179.
792 N.J. van Paridon en C.J. Bax, a.w., p. 79.
793 C.E. du Perron, a.w., p. 1179, N.J. van Paridon en C.J. Bax, a.w., p. 83-84, B.J. Schueler, a.w., p. 4 e.v., 

G.J. van der Heide, a.w., p. 11 en Kamerstukken II 2004/05, 29 702, nr. 6 (Verslag), p. 6.
794 HR 11 oktober 1985, NJ 1986, 68, V-N 1987/578 en HR 26 juni 1998, NJ 1998, 745 met noot 

Van Schilfgaarde.
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Bronnen van de bestuursrechtelijke geldschulden waarop de bestuursrechtelijke geld-
schuldenregeling van toepassing is, zijn derhalve een appellabel besluit of een bestuurs-
rechtelijk wettelijk voorschrift. Onder een dergelijk wettelijk voorschrift verstaat 
art. 4.4.1.1, lid 1, onderdeel a, een voorschrift dat een verplichting tot betaling uitsluitend 
aan of door een bestuursorgaan regelt. Een voorbeeld is een belastingwet.795 Niet in het 
ontwerp opgenomen is dat het ongeschreven bestuursrecht eveneens een (derde) bron 
van bestuursrechtelijke geldschulden kan zijn, waarop de bestuursrechtelijke geldschul-
denregeling evenzeer van toepassing is.796 Dit zijn de zogenoemde buitenwettelijke geld-
schulden.797 Dan wordt aansluiting gezocht bij de zogenoemde processuele connexiteit, 
aldus de MvT:798

‘Voor de toepasselijkheid van de voorgestelde regeling op buitenwettelijke geld-
schulden wordt aangesloten bij het vereiste van processuele connexiteit, zoals 
dat in het bijzonder ook kenbaar is uit de jurisprudentie inzake zuivere schade-
besluiten (o.a. ABRS 6 mei 1997, AB 1997, 229). De regeling is ook van toepassing 
indien tegen het besluit nog geen beroep bij de rechter kan worden ingesteld 
omdat eerst nog bezwaar moet worden gemaakt.’

Daarmee vallen ook geldschulden die voortvloeien uit de toepassing van beleidsregels en 
geldschulden die zijn ontstaan door de werking van een rechtsbeginsel onder de bestuurs-
rechtelijke regeling.799

Andere bestuursrechtelijke geldschulden vallen buiten het bereik van de regeling. Uit-
drukkelijk is bepaald dat zij niet geldt voor verplichtingen tot betaling van een geldsom 
voor het in behandeling nemen van een aanvraag (art. 4.4.1.1, lid 2). Voorts is zij niet van 
toepassing op verplichtingen tot betaling die bij uitspraak van een administratieve rech-
ter zijn opgelegd, zoals de vergoeding van schade, griffierecht en proceskosten van 
art. 8:73 e.v. Awb (art. 4.4.1.1, lid 3).800 Een dergelijke uitspraak kan direct als executoriale 
titel ten uitvoer worden gelegd, zodat het niet nodig is een dergelijke uitspraak onder de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling te brengen. Het nieuwe art. 8:76 Awb is slechts 
ter verduidelijking voorgesteld.801 Uitspraken van de belastingrechter die op grond van 
art. 8:72 Awb zelf in de zaak voorziet door de belastingschuld vast te stellen, zijn niet bui-
ten het bereik van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling gebracht. In die gevallen 
stelt de bestuursrechter de belastingsverplichtingen niet zelf vast, maar bepaalt hij hoe 
het bestuursorgaan had dienen te beslissen volgens de wet of het ongeschreven bestuurs-
recht.802

Uitgangspunt is dat de verplichting tot betaling van de geldsom bij bekend gemaakte 
beschikking wordt vastgesteld (art. 4.4.1.2, lid 1). De burger moet immers kennis kunnen 
nemen van het feit dat hij een schuld heeft aan de overheid en wanneer hij die moet vol-
doen. Bij wettelijk voorschrift kan worden afgeweken van de regel dat de geldschuld bij 
beschikking wordt vastgesteld (art. 4.4.1.4, lid 1). Dan dient het wettelijke voorschrift zelf 
te bepalen dat en wanneer een bestuursrechtelijke geldschuld moet worden voldaan. Vol-
gens de MvT kan in bepaalde gevallen van de burger worden verwacht dat hij op grond 
van de wet alleen weet dat hij een bestuursrechtelijke geldschuld heeft. Deze bepaling 
heeft onder meer de aangiftebelastingen, zoals loonbelasting en omzetbelasting, op het 

795 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 30.
796 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 19.
797 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 29-30.
798 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 19.
799 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 30. Zie M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschul-

den, Deventer 2005, p. 15 en 16.
800 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 21.
801 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 21 en 72.
802 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 31 en 32. Zie ook C.E. du Perron, a.w., NJB 2000, 

p. 1179.
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oog.803 In die gevallen behoeft het bestuur geen beschikking op te leggen. Volgens de MvT 
is dan al op andere wijze in de mogelijkheid van rechtsbescherming is voorzien.804 Zo kan 
in het geval van aangiftebelastingen zoals de loon- en omzetbelasting op de voet van 
art. 26, lid 2, AWR jo. 7:1 Awb bezwaar tegen de eigen aangifte worden gemaakt. Hoewel 
in deze gevallen geen beschikking behoeft te worden vastgesteld, kan daarom wel binnen 
redelijke termijn worden verzocht (art. 4.4.1.4, lid 3). Dan stelt het bestuursorgaan de ver-
plichting tot betaling zo spoedig mogelijk alsnog bij beschikking vast.

Aan de beschikking waaruit de bestuursrechtelijke geldschuld voortvloeit, zijn eisen 
gesteld voor wat betreft inhoud.805 Zij dient in elk geval de te betalen geldsom en de beta-
lingstermijn te vermelden (art. 4.4.1.2, lid 2).806 Daardoor weet de burger hoeveel en wan-
neer hij moet betalen. Dat laatste is erg belangrijk. Volgens de MvT raakt de schuldenaar 
niet in verzuim indien de betalingstermijn niet is vermeld.807 Bij periodieke betalingen zal 
bovendien het tijdvak moeten worden vermeld.808 Overigens regelen art. 3:46 en 3:47 
Awb dat een burger moet weten waarom hij moet betalen.809 In art. 3:46 Awb is bepaald 
dat het besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering en volgens art. 3:47 Awb 
dient die motivering bij de bekendmaking te worden vermeld alsmede het wettelijke 
voorschrift krachtens welke het besluit is genomen.

De betalingstermijn van een bestuursrechtelijke geldschuld bedraagt zes weken 
(art. 4.4.1.3, lid 1). Deze zeswekentermijn sluit aan bij de zeswekentermijn voor het instel-
len van bezwaar of beroep van art. 6:7 Awb.810 Zodoende wordt eenvormigheid nage-
streefd. Een andere betalingstermijn is echter mogelijk, mits bij of krachtens de wet gere-
geld (art. 4.4.1.3, lid 2). Aldus is het mogelijk om via een bijzondere wettelijke regeling een 
langere of kortere betalingstermijn te hanteren, zoals die voor naheffingsaanslagen in het 
belastingrecht (zie art. 9, lid 2, IW 1990). Bovendien kan in termijnen worden betaald.
Het bestuursorgaan moet bij het bepalen van de datum waarop uiterlijk moet worden 
betaald, rekening houden met de Algemene termijnenwet.811

Bestuursrechtelijke geldschulden worden giraal door middel van bijschrijving en in euro 
aan de schuldeiser voldaan (art. 4.4.1.5, lid 1 en 3). Het begrip ‘bijschrijven’ omvat behalve 
overschrijving en storting812 ook een betaling met een pinpas, de betaling per acceptgiro 
en automatische incasso.813 Aangezien geldschulden brengschulden zijn, geschiedt de 
betaling door overschrijving van een bankrekening, althans is zij voltooid, op het tijdstip 
waarop de rekening van de schuldeiser wordt gecrediteerd (art. 4.4.1.5, lid 3).814 Eerst dan 
kan hij over het geld beschikken. Van girale betaling kan worden afgeweken, indien dat 
naar het oordeel van het bestuursorgaan bezwaarlijk is (art. 4.4.1.6, lid 1). Zo kan een 
bestuursorgaan contant of per cheque voldoen.815 Dan is de schuldeiser verplicht een kwi-
tantie af te geven. Bij wettelijk voorschrift kan echter worden bepaald, dat geen kwitantie 
behoeft te worden afgegeven (art. 4.4.1.6, lid 2). Of het naar het oordeel van de burger 

803 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 36.
804 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 36.
805 M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 27 e.v.
806 Van der Heide heeft voorgesteld om de inhoud van de beschikking uit te breiden, zoals de vermel-

ding op de beschikking van het bankrekeningnummer en de verplichting tot vergoeding van 
rente ingaande de dag waarop de bestuurrechtelijke geldschuld moet zijn voldaan tot aan de dag 
van betaling. G.J. van der Heide, a.w., p. 12 en 13.

807 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 33.
808 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 32.
809 M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 29.
810 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 34.
811 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 33.
812 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 37.
813 M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 38.
814 Zoals aangepast bij nota van wijziging, Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 8, artikel B.
815 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 22.
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bezwaarlijk is om girale betaling te ontvangen, bijvoorbeeld bij een debetstand of beslag 
op de betaalrekening, lijkt volgens de voorgestelde wettekst niet relevant.816 Er wordt dus 
met twee maten gemeten. Wel dient het bestuursorgaan volgens de nota naar aanleiding 
van het verslag bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling ‘bij zijn beslissing alle 
relevante belangen – dus ook de belangen van de betrokken burger die girale betaling 
bezwaarlijk acht – (...) te betrekken en (...) af te wegen tegen de belangen die voor girale 
betaling pleiten’.817

Bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan kan een bestuursrechtelijke 
geldschuld in een andere valuta dan euro worden voldaan (art. 4.4.1.5, lid 2). Voorts kan 
aan een ander dan de schuldeiser worden voldaan, mits dat bij wettelijk voorschrift is 
bepaald (art. 4.4.1.5, lid 4).
De kosten van een binnenlandse betaling of een betaling binnen de Europese Unie zijn 
voor rekening van de schuldenaar (art. 4.4.1.7, lid 1). De ministers merken hierbij op dat 
deze kosten doorgaans gering of nihil zijn.818 Verricht een bestuursorgaan een betaling 
buiten de EU, dan mag het bestuursorgaan de kosten in mindering brengen op het te beta-
len bedrag, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald (art. 4.4.1.7, lid 2).

De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling kent twee toerekeningsbepalingen. Een 
voor het geval de schuld uit verschillende bestanddelen bestaat, zoals hoofdsom en rente, 
en een betaling wordt verricht die onvoldoende is om de gehele schuld te voldoen: de toe-
rekening aan een bepaalde geldschuld. Daarnaast is er een toerekeningsbepaling voor het 
geval er meer schulden zijn en een betaling wordt verricht die onvoldoende is om alle 
schulden te voldoen: de toerekening aan een onbepaalde geldschuld.
Voor de toerekening aan een bepaalde geldschuld geeft art. 4.4.1.8, lid 1, een oplossing. 
De betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering 
van de verschenen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. 
Onder verschenen rente wordt de reeds vervallen, opeisbare rente verstaan. Onder 
lopende rente wordt verstaan de sinds de vorige vervaldatum van de rente weer ontstane 
en geleidelijk aangegroeide, maar nog niet opeisbare rente.819 Deze bepaling komt over-
een met art. 6:44, lid 1, BW.820

Voor de toerekening aan een onbepaalde geldschuld bevat art. 4.4.1.8, lid 2, een regeling. 
De schuldenaar kan bij de betaling aangeven ter voldoening van welke geldschuld zijn 
betaling geschiedt. Deze bepaling komt overeen met art. 6:43, lid 1, BW.821

Verrekening is algemeen uitgesloten en slechts mogelijk indien in de bevoegdheid daar-
toe bij wettelijk voorschrift is voorzien (art. 4.4.1.9, lid 1). Slechts zelden kent een 
bestuursrechtelijke regeling een recht op verrekening aan de burger toe, wel echter aan 

816 De Leidraad Invordering 1990 houdt daar wel rekening mee. In art. 7a, par. 1, lid 3, is sinds 1 juli 
2006 het volgende bepaald: ‘Indien uitbetaling van een belastingteruggave plaatsvindt op een 
andere rekening van de belastingschuldige dan die welke daartoe door hem is aangewezen, dient 
de ontvanger in beginsel opnieuw uit te betalen. De ontvanger verbindt daaraan de voorwaarde 
dat het eerder betaalde bedrag eerst wordt gerestitueerd. Indien en voorzover echter blijkt dat het 
eerder betaalde bedrag niet ter beschikking van de belastingschuldige is gekomen – bijvoorbeeld 
omdat de rekening ten tijde van de bijschrijving een debetstand kent en ook de (eventuele) kre-
dietfaciliteit van de rekening de restitutie niet toelaat – vindt hernieuwde uitbetaling direct 
plaats. Indien en voorzover aan de daartoe gestelde (wettelijke) voorwaarden wordt voldaan, zal 
de ontvanger het aldus te veel betaalde bedrag vervolgens terug vorderen uit ongerechtvaardigde 
verrijking. Uitbetalingsfouten die het gevolg zijn van een onjuiste aanwijzing door de belasting-
schuldige, blijven voor diens rekening. De ontvanger beroept zich in dat geval op het bevrijdende 
karakter van de (uit)betaling (art. 6:34 BW). Desgevraagd wordt belastingschuldige op de hoogte 
gesteld omtrent de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de derde aan wie onverschuldigd is 
betaald.’

817 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7 (NnavV), p. 15.
818 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 39.
819 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 40.
820 Zie ook M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 55.
821 Zie ook M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 56.
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bestuursorganen (zoals art. 24, lid 2, IW 1990 en art. 30, lid 1, Algemene wet inkomens-
afhankelijke regelingen).822 Daarmee nemen de ministers afstand van jurisprudentie van 
de Hoge Raad, waarin het privaatrechtelijke verrekeningsregime ook op bestuursrechte-
lijke geldschulden van toepassing wordt geacht (zie onderdeel 2.5.4)823 en min of meer 
gelijkluidende jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep.824 De ministers zijn name-
lijk van mening, dat de aard van het bestuursrecht een van het BW afwijkende regeling 
van verrekening rechtvaardigt. Naar hun mening zijn de publiekrechtelijke taken die 
door de verschillende bestuursorganen binnen een en hetzelfde openbare lichaam wor-
den verricht zo divers, dat verrekening van uit die taken voortvloeiende geldvorderingen 
in beginsel over en weer niet aan de orde kan zijn.825 Zo wordt volgens de MvT – bijvoor-
beeld – uitgesloten dat een burger een door hem te betalen geldboete verrekent met een 
vordering uit huursubsidie.826 Aangezien, zoals gezegd, bij bijzondere wet (juist) wel ver-
rekeningsbevoegdheid pleegt te worden gegeven aan het bestuursorgaan, dient ingevolge 
art. 4.4.1.9, lid 2, ingeval het bestuursorganen verrekent de vordering te worden vermeld 
waarmee de geldschuld is verrekend.827

In art. 4.4.1.10, lid 1, is bepaald dat een bestuursorgaan de burger uitstel van betaling kan 
verlenen. Indien van die bevoegdheid gebruik is gemaakt, zal het bestuursorgaan niet 
mogen overgaan tot aanmaning of dwanginvordering. Wel mag de vordering op andere 
wijze dan dwanginvordering worden geïnd, bijvoorbeeld door schuldvergelijking (verre-
kening).828

De beslissing om uitstel van betaling te verlenen of te weigeren is een beschikking, waar-
tegen bezwaar en beroep openstaat.829 Hetzelfde geldt voor de beëindiging van het uitstel 
van betaling.830

De beschikking tot verlening van uitstel van betaling moet de termijn vermelden waar-
voor het uitstel geldt (art. 4.4.1.10, lid 3). Aan het uitstel kunnen voorts voorschriften wor-
den verbonden (art. 4.4.1.10, lid 4). De voorwaarden zijn echter niet opgenomen. Er is 
slechts gestipuleerd dat het bestuursorgaan uitstel van betaling kan verlenen. De omstan-
digheden die uitstel van betaling kunnen rechtvaardigen achten de ministers zo divers, 
dat regeling daarvan in de Awb volgens hen niet mogelijk is.831 Men moet dus altijd bij de 
bijzondere wet en daarop gebaseerde voorschriften te rade gaan voor de voorwaarden die 
voor uitstel van betaling gelden. Volgens de MvT verdient het uit een oogpunt van rechts-
zekerheid de voorkeur om een algemeen toegepaste gedragslijn in een wettelijk voor-
schrift op te nemen.832

Gedurende de periode dat uitstel van betaling is verleend, is de verjaringstermijn 
geschorst (art. 4.4.3.8, lid 1).
Het uitstel kan om drie redenen worden ingetrokken (art. 4.4.1.12). Ten eerste omdat de 
gestelde voorschriften niet worden nageleefd. Voorts omdat onjuiste gegevens zijn ver-
strekt en het uitstel niet zou zijn verleend als de juiste gegevens waren verstrekt. Ten 

822 M.J. Jacobs en F.C.M.A. Michiels, ‘Bestuursrechtelijke grenzen aan verrekening’, in B. Wessels, 
Verrekening, Deventer 1996, p. 176.

823 HR 28 mei 1993, NJ 1994, 435 (Nieuwkoop/Staat), waarover Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 
(MvT), p. 11 en 41 en HR 15 juni 1995, NJ 1996, 508, waarover M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke 
geldschulden, Deventer 2005, p. 48.

824 CRvB 7 oktober 2003, JB 2003, 352, waarover M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, 
Deventer 2005, p. 40.

825 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 11.
826 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 11. Dit voorbeeld is kennelijk ontleend aan 

M. Scheltema, ‘Codificatie van het bestuursrecht’, NTB 1996, 1, p. 6.
827 Zoals aangepast bij nota van wijziging, Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 8, artikel C.
828 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 42.
829 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 42.
830 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 45.
831 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 42.
832 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 35, waarover M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke 

geldschulden, Deventer 2005, p. 70.
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slotte kan het uitstel worden ingetrokken voorzover gewijzigde omstandigheden zich ver-
zetten voortduring van het uitstel.
De beschikking tot verlening, weigering of beëindiging van uitstel van betaling is een 
zogenoemde bijkomende beschikking, zodat deze ingevolge art. 4.4.5.1 in het bezwaar of 
beroep tegen een betalingsbeschikking (zogenoemde hoofdbeschikking) meteen aan de 
orde kan worden gesteld, indien beide beschikkingen van hetzelfde bestuursorgaan 
afkomstig zijn.

Het bestuursorgaan kan een voorschot verlenen voordat een (uit)betalingsverplichting is 
vastgesteld (art. 4.4.1.11, lid 1). Vereist is dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat 
een verplichting tot uitbetaling zal worden vastgesteld. Aan het voorschot kunnen voor-
schriften worden verbonden (art. 4.4.1.11, lid 6). De wet bepaalt niet welke voorschriften 
mogelijk zijn.
Het voorschot kan om drie redenen worden ingetrokken (art. 4.4.1.12). Ten eerste omdat 
de gestelde voorwaarden niet worden nageleefd. Voorts omdat onjuiste gegevens zijn ver-
strekt en het voorschot niet zou zijn verleend als de juiste gegevens waren verstrekt. Ten 
slotte kan het voorschot worden ingetrokken voorzover gewijzigde omstandigheden zich 
verzetten tegen de verlening van het voorschot.
Zodra de verplichting tot betaling wordt vastgesteld, vindt – verplicht – verrekening plaats 
van het voorschot (art. 4.4.1.11, lid 4, eerste zin). Blijkt dan dat ten onrechte of tot een te 
hoog bedrag een voorschot is verleend, dan kan dat als onverschuldigd betaald worden 
teruggevorderd door gebruik te maken van het civiele recht (art. 4.4.1.11, lid 4, tweede 
zin). Is in de bijzondere regeling aan het bestuursorgaan (ook) de bevoegdheid gegeven om 
vorderingen bij dwangbevel te innen, dan kan het een onverschuldigd betaald voorschot 
eveneens bij dwangbevel innen (art. 4.4.1.11, lid 5, tweede zin).
Het voorschot behoeft niet de te betalen geldsom en de betalingstermijn te vermelden, 
maar volstaan kan worden met de vermelding van de wijze waarop het bedrag van het 
voorschot is bepaald (art. 4.4.1.11, lid 2).
De betaling van het voorschot kan in termijnen geschieden; de algemene zeswekenter-
mijn van art. 4.4.1.3, lid 1, geldt niet (art. 4.4.1.11, lid 3).
De beschikking tot verlening, weigering of beëindiging van een voorschot is een zoge-
noemde bijkomende beschikking, zodat deze ingevolge art. 4.4.5.1 in het bezwaar of 
beroep tegen een betalingsbeschikking (zogenoemde hoofdbeschikking) meteen aan de 
orde kan worden gesteld, indien beide beschikkingen van hetzelfde bestuursorgaan 
afkomstig zijn.

3.1.2 Gevolgen van niet-tijdige nakoming van de betalingsverplichting 
(afd. 4.4.2)

Afdeling 4.4.2 voorziet in een regeling van het vergoeden en het in rekening brengen van 
wettelijke rente bij te late betaling.833 Afdeling 4.4.2 bevat zeven artikelen. Zij geldt voor 
zover in een bijzondere wet geen andere regeling is getroffen (art. 4.4.2.7).

Komt de schuldenaar een betalingsverplichting niet tijdig na, dan raakt hij in verzuim en 
is hij de gewone wettelijke rente verschuldigd zoals die volgens het civiele recht wordt 
berekend (art. 4.4.2.1 en 4.4.2.2, lid 1). De wettelijke rente wordt bij beschikking vastge-
steld (art. 4.4.2.3). Volledigheidshalve zij vermeld dat het privaatrecht behalve de ‘gewone’ 
wettelijke rente van art. 6:119 sinds kort ook een wettelijke handelsrente kent, welke is 
geregeld in art. 6:119a BW.834 Deze wettelijke handelsrente is hoger dan de gewone wet-

833 Hierover uitgebreid: M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 67-88.
834 Wet van 7 november 2002 tot uitvoering van Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van de Europese Unie van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand 
bij handelstransacties, Stb. 2002, 545, in werking getreden op 1 december 2002 bij besluit van 
18 november 2002, Stb. 561.
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telijke rente – kort gezegd – om betalingsachterstanden in het (internationale) handels-
verkeer tegen te gaan.835 Het lijkt me dat in het bestuursrecht geen behoefte aan een 
hogere handelsrente kan bestaan, gegeven het feit dat geen sprake is van handelsverkeer 
en de bestuursorganen hun verplichtingen voorts gewoon zullen nakomen, terwijl er 
geen noodzaak is om burgers met betalingsproblemen met een hogere rente dan de wet-
telijke rente op te schepen.
De wettelijke rente is ook verschuldigd indien sprake is van een ‘beslisverzuim’836, dat wil 
zeggen dat het bestuursorgaan niet tijdig een beschikking tot betaling van een geldsom 
geeft (art. 4.4.2.4). De rente begint te lopen op het tijdstip waarop de betaaltermijn zou 
zijn afgelopen, indien de beschikking op de laatste dag van de daarvoor gestelde termijn 
zou zijn gegeven.
Gedurende uitstel van betaling loopt de wettelijke rente door, tenzij bij het uitstel anders 
is bepaald (art. 4.4.2.5). De wettelijke rente loopt eveneens door als de rechter de betalings-
verplichting heeft geschorst, tenzij hij anders heeft bepaald (art. 4.4.2.5).
Er zijn bijzondere regels gesteld voor het geval een beschikking tot betaling van een geld-
som in bezwaar of beroep wordt gewijzigd of een afgewezen vordering alsnog door de 
rechter wordt toegewezen (art. 4.4.2.6). De door een bestuursorgaan te betalen wettelijke 
rente blijft achterwege, voor zover de belanghebbende onjuiste of onvolledige gegevens 
heeft verstrekt (art. 4.4.2.6, lid 3).
Uit doelmatigheidsoverwegingen wordt geen wettelijke rente berekend als deze lager is 
dan € 20 als een burger schuldenaar is en € 10 als het bestuursorgaan schuldenaar is 
(art. 4.4.2.2, lid 2). Wordt de betalingstermijn van een gering bedrag voor een korte peri-
ode overschreden, dan is de verschuldigdheid van rente geen discussie.837 Volgens de MvT 
dient de rente bij kleine bedragen en bij korte overschrijding van de betalingstermijn dan 
niet eens te worden uitgerekend. Het drempelverschil van € 10 en € 20 houdt verband met 
het feit dat voor een burger € 20 volgens de burger een aanzienlijk bedrag is.838 Zou hij 
aanspraak maken op € 15, dan krijgt hij dat ook. Omgekeerd kan een bestuursorgaan geen 
aanspraak maken op een rentevordering van € 19.
Behalve wettelijke rente kan ook valutakoersschade worden gevorderd conform art. 6:125 
BW (art. 4.4.2.2, lid 3). Niet is bepaald hoe deze schade wordt vastgesteld. Volgens Van der 
Heide is deze materie dan ook onduidelijk geregeld.839 In art. 4.4.2.3 is slechts gesteld dat 
het bestuursorgaan de wettelijke rente bij beschikking vaststelt en niet ook andere 
schade, zoals valutakoersschade. Aangezien in de regel in euro wordt voldaan, zal deze 
bepaling waarschijnlijk weinig toepassing vinden. Voorts kan volgens de MvT bij de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling andere schade, zoals belastingschade, worden 
gevorderd (zie onderdeel 3.2.2.6 hierna).840

3.1.3 Verjaring van de rechtsvordering tot betaling (afd. 4.4.3)

Afdeling 4.4.3 bevat acht artikelen. Het regelt een onderwerp dat in het bijzondere 
bestuursrecht slechts een enkele keer is geregeld.841

In art. 4.4.3.1, lid 1, is bepaald dat de rechtsvordering tot betaling verjaart vijf jaren nadat 
de betalingstermijn is verstreken. Aldus neemt deze afdeling niet de betalingsverplich-
ting, doch de rechtsvordering tot betaling als onderwerp. Dit heeft te maken met de keuze 
van de Awb-wetgever voor de zogenoemde zwakke werking van de verjaring. Wordt na 
verjaring alsnog betaald, dan geldt die betaling als verschuldigd.842 Na voltooiing van de 

835 Hierover H.C. Grootveld, a.w., p. 246-248 en J. Jonker Roelants, a.w., p. 380-383.
836 W. Voermans, a.w., p. 89.
837 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 8, 46 en 47.
838 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 47.
839 G.J. van der Heide, a.w., p. 14.
840 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 51.
841 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 13.
842 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 53.
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verjaring blijft een natuurlijke verbintenis bestaan, die het bestuursorgaan niet kan 
afdwingen door middel van verrekening of tenuitvoerlegging van het dwangbevel 
(art. 4.4.3.1, lid 2), noch door middel van gebruikmaking van privaatrechtelijke bevoegd-
heden.843 Het bestuursorgaan verliest tevens de bevoegdheid tot aanmaning. De voltooi-
ing van de verjaring leidt dus tot verval van bevoegdheden.844 Van Paridon en Bax hebben 
voorgesteld dat een betaling naar aanleiding van een dwangbevel nadat het recht om aan 
te manen is verjaard – kort gezegd – niet als verschuldigd wordt aangemerkt, teneinde te 
voorkomen dat onbevoegdelijk gebruik van invorderingsbevoegdheden zou worden 
beloond.845 M.W. Scheltema vindt echter dat de burger in dat geval maar verzet had moe-
ten aantekenen tegen het dwangbevel, aangezien Awb-besluiten in strijd met het recht in 
beginsel niet non-existent zijn en (dus) rechtsgeldig zijn als daartegen niet wordt opgeko-
men.846 De burger behoudt een eventueel recht tot verrekening wel (art. 4.4.3.5), maar dat 
is slechts van belang indien aan de burger bij bijzondere wet een bevoegdheid tot verre-
kening is toegekend (art. 4.4.1.9, lid 1), hetgeen – zoals gezegd – nauwelijks geschiedt.847

Wat betreft de verjaringstermijn is aansluiting gezocht bij de in het privaatrecht veel 
voorkomende termijn van vijf jaar.848 In het Verslag is gevraagd of deze termijn niet te 
lang is.849 In de nota naar aanleiding van het verslag bij de bestuursrechtelijke geldschul-
denregeling is daarop geantwoord dat de ‘lengte van deze verjaringstermijn aan[sluit, HV] 
bij de meest gebruikelijke termijn in het BW’.850

De verjaringsafdeling bevat bepalingen omtrent verlenging en stuiting. Stuiting heeft 
dezelfde strekking als stuiting in het privaatrecht: de lopende termijn wordt afgebroken 
waardoor een nieuwe termijn, gelijk aan de oorspronkelijke termijn, begint te lopen 
(art. 4.4.3.7).851 Verlenging heeft een andere strekking dan verlenging in het privaatrecht 
(art. 3:320 BW), aangezien zij anders dan haar naam doet vermoeden leidt tot schorsing 
van de lopende verjaring. Bovendien kent zij andere verlengingsgronden (o.m. art. 3:321 
BW). Verdwijnt de verlengingsgrond, dan loopt de oorspronkelijke termijn weer door 
(art. 4.4.3.8, lid 1).
Bestuursorgaan en burger kunnen de verjaring stuiten door de instelling van een daad van 
rechtsvervolging voor de burgerlijke rechter852 en door erkenning door de schuldenaar 
van het recht van de schuldeiser (art. 4.4.3.2, lid 1). Voorts kan het bestuursorgaan de ver-
jaring ook stuiten door een aanmaning, een beschikking tot verrekening, een dwangbevel 
en een daad van tenuitvoerlegging van een dwangbevel (art. 4.4.3.3). Naar aanleiding van 
het voorontwerp heeft Du Perron opgemerkt dat niet valt in te zien wat de zin er van is 
om aan een beschikking tot verrekening stuitende werking te verlenen, nu de vordering 
door verrekening immers teniet gaat.853 In de MvT wordt daarom thans gesteld dat een 
beschikking tot verrekening alleen stuitende werking heeft voor zover na de verrekening 
een schuld blijft bestaan.854

Tot slot kan een burger de verjaring ook stuiten door een schriftelijke aanmaning of een 
mededeling waarin hij zich ondubbelzinnig zijn recht op betaling voorbehoudt 
(art. 4.4.3.4).

843 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 53.
844 M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 98.
845 N.J. van Paridon en C.J. Bax, a.w., p. 87.
846 M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 99 en 100.
847 M.J. Jacobs en F.C.M.A. Michiels, a.w., p. 176.
848 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 23.
849 Kamerstukken II 2004/05, 29 702, nr. 6 (Verslag), p. 8.
850 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7 (NnavV), p. 13.
851 Er geldt echter een verjaringstermijn van twintig jaar indien de lopende verjaring wordt gestuit 

door een eis in rechte die tot toewijzing van de vordering leidt (art. 4.4.3.7, lid 3, jo. 3:324 BW).
852 Als zodanig kan slechts worden aangemerkt het instellen van een eis bij de burgerlijke rechter, 

Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 4 (Nader Rapport), p. 11.
853 C.E. du Perron, a.w., NJB 2000, p. 1183.
854 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 56.
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De verjaringstermijn van de rechtsvordering tot betaling wordt verlengd, indien (en gedu-
rende de tijd dat) aan de burger uitstel van betaling is verleend, de schuldenaar in sursé-
ance van betaling of in staat van faillissement verkeert, ten aanzien van hem de schuldsa-
neringsregeling natuurlijke personen van toepassing is en de tenuitvoerlegging van een 
dwangbevel is geschorst ingevolge een lopend rechtsgeding (art. 4.4.3.8, lid 1 en 2). Deze 
gronden zijn integraal overgenomen van art. 27, lid 2, onderdelen a-e, IW 1990.855 Zij ver-
schillen alle van de privaatrechtelijke verlengingsgronden (zie onderdeel 2.8.16.3).

3.1.4 Het afdwingen van de betalingsverplichting: aanmaning en dwangbevel 
(afd. 4.4.4)

Afdeling 4.4.4 geeft regels voor het afdwingen van de betalingsverplichting door een 
bestuursorgaan. Deze afdeling ziet dus slechts op geldschulden aan de overheid.856 De bur-
ger kan daarvan geen gebruikmaken. Hij dient het bestuursorgaan, althans de rechtsper-
soon waartoe het behoort, voor de burgerlijke rechter te dagen teneinde nakoming van 
de betalingsverplichting door het bestuursorgaan te vorderen.857 Afdeling 4.4.4 bevat 13 
artikelen, verdeeld over twee paragrafen. Par. 4.4.4.1 bevat twee artikelen over de aanma-
ning. Par. 4.4.4.2 bevat elf artikelen over de invordering bij dwangbevel.

3.1.4.1 De aanmaning
Indien de schuldenaar zijn schuld niet tijdig voldoet, zendt het bestuursorgaan hem een 
schriftelijke aanmaning om alsnog binnen twee weken te betalen (art. 4.4.4.1.1, lid 1).
Volgens de ministers is het van uit een oogpunt van behoorlijk bestuur gewenst dat het 
bestuursorgaan de burger er nogmaals op attendeert dat hij tot betaling moet overgaan.858 
Daarbij dient hij tevens te worden gewaarschuwd voor mogelijke invorderingsmaatrege-
len, waarvan de kosten voor zijn rekening komen (art. 4.4.4.1.1, lid 3).
De aanmaning leidt niet tot verlenging van de betalingstermijn: de schuldenaar blijft in 
verzuim en de wettelijke rente blijft verschuldigd. De bekendmaking van de aanmaning 
stuit de lopende verjaring.859

De verzending van een aanmaning is een vereiste om tot bestuursrechtelijke of civielrech-
telijke dwanginvordering over te gaan.860 Echter, bij wet kan niet alleen van de tweewe-
kentermijn worden afgeweken door een langere of een kortere termijn te gebruiken, 
maar ook kan worden bepaald dat de aanmaning geheel achterwege kan worden gelaten 
voordat een dwangbevel wordt uitgevaardigd.861

Het bestuursorgaan kan aanmaningskosten in rekening brengen (art. 4.4.4.1.2, lid 1), 
welke op de aanmaning moeten worden vermeld (art. 4.4.4.1.2, lid 2). De kosten zijn for-
faitair vastgesteld en afhankelijk van de hoogte van de schuld. Zij bedragen € 6 indien de 
schuld minder dan € 454 bedraagt en € 14 indien de schuld € 454 of meer bedraagt.
Volgens de MvT is de aanmaning in elk geval een besluit, indien daarvoor kosten in reke-
ning worden gebracht.862 Vanwege de stuitende werking die aan de aanmaning is ver-
leend, meen ik dat daarvan eveneens sprake is als daarvoor geen kosten in rekening wor-
den gebracht. Ook Van Paridon en Bax menen dat een aanmaning een beschikking is.863 
De hoorplicht geldt echter niet.864 Evenmin kan tegen de aanmaning bezwaar of beroep 

855 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 58.
856 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 10.
857 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 53.
858 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 58.
859 Art. 4.4.3.3. Zie ook G.J. van der Heide, a.w., p. 15.
860 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 59: ‘De aanmaning heeft wel betekenis voor de 

mogelijkheid verdergaande – civielrechtelijke, dan wel bestuursrechtelijke – invorderingsmaat-
regelen te nemen: het bestuursorgaan kan daar eerst toe overgaan indien het van tevoren een 
aanmaning heeft toegezonden en niet binnen de daarin gestelde termijn is betaald.’

861 Zie ook M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 120.
862 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 59.
863 N.J. van Paridon en C.J. Bax, a.w., p. 86.
864 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 65.
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worden ingesteld (art. 8:4 Awb). De reden om de aanmaning van bezwaar en beroep uit te 
sluiten is volgens de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling dat de kosten 
voor de aanmaning betrekkelijk gering zijn.865

3.1.4.2 De invordering bij dwangbevel/open systeem
Par. 4.4.4.2 is gewijd aan het afdwingen door het bestuursorgaan van de betalingsverplich-
ting bij dwangbevel. De toekenning van die bevoegdheid aan bestuursorganen is niet in de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling zelf geregeld, maar moet in bijzondere wetten 
worden geregeld.866 De MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling bevat een bij-
lage met 64 wetten, die zodanige bevoegdheid aan bestuursorganen toekennen. 
Par. 4.4.4.2 gaat dus uit van de vooronderstelling dat een bestuursorgaan deze bevoegd-
heid bezit en beperkt zich tot het geven van algemene regels voor de invordering bij 
dwangbevel (art. 4.4.4.2.2).
Het bezit van de bevoegdheid om bestuursrechtelijke geldschulden bij dwangbevel te 
innen, laat onverlet de bevoegdheid van de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan 
behoort, om bestuursrechtelijke geldschulden met gebruikmaking van het privaatrecht te 
innen (art. 4.4.4.2.11), mits een aanmaning is verzonden.867 Met de invoering van de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling verliest die rechtspersoon derhalve niet zijn 
bevoegdheid om het faillissement aan te vragen, conservatoir beslag te leggen, de actio 
pauliana in te roepen, e.d., tenzij bij bijzondere wet anders is bepaald. Daarmee kent de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling dus ook een open systeem.868 Volgens de MvT 
kunnen privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke bevoegdheden naast elkaar worden 
gebruikt.869 Er is net als in het invorderingsrecht geen rangorde. Niet duidelijk is of de 
bevoegdheden ook door elkaar (tegelijk) mogen worden gebruikt.
Van de bevoegdheid tot uitvaardiging van een dwangbevel kan pas gebruik worden 
gemaakt, indien een aanmaning is verzonden en de in de aanmaning gestelde termijn is 
verstreken zonder dat volledige betaling heeft gevolgd (art. 4.4.4.2.4, lid 1).870 Bij wet kan 
echter – zoals gezegd – worden afgeweken van het vereiste van voorafgaande aanmaning 
(art. 4.4.4.2.4, lid 2). Voorts kan bij wet worden afgeweken van de gewone of gegunde beta-
lingstermijnen én van de in art. 439, lid 1, Rv. geldende termijn voor het herhaald beta-
lingsbevel van twee dagen (art. 4.4.4.2.4, lid 2).

Een dwangbevel is een schriftelijk bevel van een bestuursorgaan dat ertoe strekt de beta-
ling van een bestuursrechtelijke geldsom af te dwingen (art. 4.4.4.2.1). Daarmee is zeker 
gesteld dat met een dwangbevel niet de betaling van een andere dan een bestuursrechte-
lijke geldschuld, zoals een privaatrechtelijke, kan worden afgedwongen.871 Voorts kan 
ingevolge art. 4.4.1.11, lid 4, tweede zin, een onverschuldigd betaald voorschot bij dwang-
bevel worden ingevorderd.
Het dwangbevel levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften 
van Rv. ten uitvoer wordt gelegd (art. 4.4.4.2.3). Daarmee is het dwangbevel dus aangewe-
zen als andere executoriale titel dan vonnis of authentieke akte (art. 430, lid 1, Rv.).
Het dwangbevel is een besluit. De op het bestuursorgaan rustende hoorplicht van art. 4.8 
Awb geldt echter niet (art. 4.4.4.2.5). Dit heeft te maken met het feit dat tegen het dwang-
bevel geen bezwaar en beroep is opengesteld (zie onderdeel 3.3.1.6).872 Aangezien het 
dwangbevel – zoals gezegd – een executoriale titel oplevert, die met toepassing van de 
voorschriften van het Rv. ten uitvoer wordt gelegd, is het de civiele rechter die in een exe-
cutiegeschil rechtsbescherming moet bieden.873 Volgens de MvT is bewust niet gekozen 

865 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 23 en 71.
866 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 8.
867 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 59.
868 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 23 en 68.
869 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 68 en 69.
870 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 58.
871 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 61.
872 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 65.
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voor de thans in bijzondere bestuursrechtelijke regelingen bestaande verzetsprocedures 
(zoals vermeld op de Bijlage 1 bij de MvT Vierde tranche), omdat die onderling (kennelijk 
te veel) van elkaar verschillen en uniformering op dit punt gegeven de doelstelling van de 
Awb wenselijk is.874 Volgens de MvT is er bovendien zowel geen inhoudelijk als procedu-
reel verschil tussen verzet tegen het dwangbevel en een gewoon executiegeschil. Ook in 
de verzetprocedures zijn de regels van Rv. van toepassing.875

Het dwangbevel dient de volgende gegevens te vermelden (art. 4.4.4.2.9, lid 1, jo. 4.4.4.2.6, 
lid 2, en art. 4.4.4.2.10, lid 2 en art. 430, lid 2, Rv.):
a. het opschrift ‘In naam des Konings’ of ‘In naam der Koningin’876 en het woord ‘dwang-

bevel’;
b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom(men);
c. de beschikking of het wettelijke voorschrift waaruit de schuld voortvloeit;
d. het bedrag van de wettelijke rente;877

e. het bedrag van de aanmaningskosten;878

f. de kosten van betekening van het dwangbevel;879

g. dat het op kosten van de schuldenaar ten uitvoer kan worden gelegd;
h. de rechtbank waarbij tegen het dwangbevel en de tenuitvoerlegging ervan overeen-

komstig art. 438 Rv. kan worden opgekomen.

Indien bij het dwangbevel tevens aanmaningskosten en wettelijke rente worden gevor-
derd (art. 4.4.4.2.6, lid 1) moeten die worden vermeld, alsmede de ingangsdatum van de 
rente (art. 4.4.4.2.9, lid 2,).
Bij het dwangbevel kunnen verschillende bestuursrechtelijke geldschulden, waaronder 
ook invorderingsrente, ineens worden ingevorderd (art. 4.4.4.2.6, lid 2).880 Voorts kunnen 
bij het dwangbevel dat is uitgevaardigd voor een gedeelte van een bestuursrechtelijke 
geldschuld en dat door middel van beslaglegging ten uitvoer wordt gelegd, alle tot het tijd-
stip van de beslaglegging vervallen termijnen worden ingevorderd (art. 4.4.4.2.8).
De bekendmaking van het dwangbevel geschiedt door middel van de betekening van een 
exploot als bedoeld in Rv. (art. 4.4.4.2.10, lid 1, eerste zin). Ingevolge art. 430, lid 3, Rv. kan 
een dwangbevel dan ook pas ten uitvoer worden gelegd, wanneer het is betekend.881 De 
gewone bestuursrechtelijke bekendmakingsbepalingen van art. 3:41 tot en met 3:45 Awb 
zijn daarom buiten toepassing verklaard (art. 4.4.4.2.10, lid 1, tweede zin). De betekening 
van een dwangbevel stuit de lopende verjaring.882

De betekening van het dwangbevel geschiedt op kosten van de schuldenaar. Dit volgt 
behalve uit art. 4.4.4.2.7, lid 1, ook reeds uit het op art. 434a Rv. gebaseerde Besluit van 
4 juli 2001, Stb. 2001, 325 (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders).883 
Volgens de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling blijven de kosten van de 

873 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 62. Zie ook M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geld-
schulden, Deventer 2005, p. 133 e.v.

874 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 62.
875 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 62.
876 Art. 430, lid 2, Rv. en Wet van 22 juni 1891, Stb. 1891, 125.
877 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 65, waar tevens duidelijk is gemaakt dat ook 

invorderingsrente (art. 28 IW 1990) en aan een derde toekomende bedragen (art. 6 Kostenwet 
invordering rijksbelastingen 1969) bij dwangbevel kunnen worden geïnd.

878 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 65.
879 M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 125, die verwijst naar Van Wijk/

Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, dertiende druk, Den Haag 2005, nr. 8.18.
880 Er geldt geen verplichting om twee geldschulden in één dwangbevel te combineren, Rechtbank 

Arnhem 24 november 2006, Vakstudie-Nieuws vandaag, 1 december 2006. Wel kan er reden zijn om 
de betekeninsgkosten in dat geval te beperken. Zie Hof Amsterdam 9 maart 1994, te kennen uit 
HR 29 mei 1996, na conclusie Van Soest, BNB 1996/249, met noot Scheltens. Ook A-G Van Soest 
meent in zijn conclusie voor dat arrest dat de kosten dan beperkt moeten worden gelet op de 
grondregel van de minimale belangenaantasting.

881 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 67.
882 Zie ook G.J. van der Heide, a.w., p. 15.
883 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 66.
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betekening door een belastingdeurwaarder geregeld in de Kostenwet invordering rijksbe-
lastingen (zie onderdelen 2.4.4.17 en 2.8.17).884

De kosten van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel komen eveneens voor rekening 
van de schuldenaar (art. 4.4.4.2.7, lid 1). Hieronder vallen niet alleen de gerechtelijke 
maar ook de buitengerechtelijke kosten.885 Wat betreft de gerechtelijke kosten, waaron-
der kennelijk ook de betekeningskosten worden begrepen, is aansluiting gezocht bij het 
eerder genoemde Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (art. 4.4.4.2.7, 
lid 2, eerste zin). De buitengerechtelijke kosten zullen echter bij algemene regel van 
bestuur worden vastgesteld (art. 4.4.4.2.7, lid 2, tweede zin).886 Wellicht wordt aansluiting 
gezocht bij het in het civiele recht veel toegepaste Rapport van de werkgroep van de 
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten, veelal 
Rapport Voor-werk II genoemd.887

3.1.5 Bijkomende beschikkingen (afd. 4.4.5)

Afdeling 4.4.5 geeft regels over bezwaar, beroep en hoger beroep tegen zogenoemde bij-
komende beschikkingen.888 Dit zijn beslissingen die samenhangen met de betalingsver-
plichting, die door de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling in dit verband 
als de ‘hoofdbeschikking’ wordt aangemerkt.889 Voorbeelden van de bijkomende beschik-
kingen zijn uitstel van betaling en kwijtschelding. Afd. 4.4.5 bevat slechts een artikel.

In art. 4.4.5.1, lid 1, is bepaald dat in de bezwaar-, beroeps- of hoger beroepsprocedure 
inzake de betalingsbeschikking (de hoofdbeschikking) tevens een bijkomende beschik-
king van hetzelfde bestuursorgaan wordt betrokken. Zo dient de bijkomende beschikking 
uit een oogpunt van effectieve rechtsbescherming meteen bij de beoordeling van de 
hoofdbeschikking te worden meegenomen. De strekking van de bepaling is volgens de 
MvT890 dat hangende de procedure tegen de betalingsbeschikking geen afzonderlijk 
bezwaar tegen de bijkomende beschikking meer mogelijk is.891 Daarbij kan de rechter de 
beslissing over een bijkomende beschikking verwijzen naar een ander orgaan, indien hij 
van oordeel is dat de behandeling door dit orgaan gewenst is (art. 4.4.5.1, lid 3).
Het is overigens bijzonder dat art. 4.4.5.1, lid 1, de beschikking omtrent gehele of gedeel-
telijke kwijtschelding als bijkomende beschikking noemt, nu in het voorstel voor de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling überhaupt geen bepaling is opgenomen over 
(de bevoegdheid tot) kwijtschelding.892 De VAR-werkgroep Vierde tranche Awb893 en 
Vetter894 zijn kritisch over het ontbreken van een algemene regeling van kwijtschelding. 
In het Verslag is daarom gevraagd of niet een zogenoemde ventielbepaling kan worden 
opgenomen voor aanzienlijke geldschulden.895 Dat wil zeggen een standaardregeling 

884 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 66.
885 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 66.
886 Van der Heide is kritisch over het ontbreken van deze kosten. G.J. van der Heide, a.w., p. 19.
887 Rapport Voor-werk II, Advocatenblad 2000/23, p. 216-222. Hierover P.C. Knijp, ‘Rapport over buiten-

gerechtelijke kosten nog niet goed’, Advocatenblad 2000/23, p. 223-225. Het eerste Rapport Voor-
werk is gepubliceerd in Trema 1989/8, p. 279 e.v.

888 Deze afdeling is kennelijk opgenomen naar aanleiding van kritiek van de VAR-werkgroep Vierde 
tranche Awb op het ingewikkelde bestuursrechtelijke voortraject (zie onderdeel 3.4.10), De Vierde 
tranche Awb. Commentaar en vraagpunten, VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, Den Haag 2000, 
p. 28-30.

889 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 9.
890 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 69.
891 Geschiedt dat wel, dan zal het bestuursorgaan dat bezwaar op de voet van art. 6:15 Awb doorzen-

den naar de beroepsinstantie die oordeelt over de hoofdbeschikking.
892 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 13 en 24.
893 De Vierde tranche Awb. Commentaar en vraagpunten, VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, Den Haag 

2000, p. 31.
894 J.J. Vetter, ‘De regeling voor bestuursrechtelijke geldschulden in het voorontwerp Vierde tranche 

Algemene wet bestuursrecht; van maatpak naar confectiepak’, FED 2001/215, p. 819. Zie ook 
M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 72.
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waarin kwijtschelding is geregeld voor uitzichtloze gevallen. De bedoeling van een derge-
lijke bepaling is – kennelijk – dat in bepaalde in de wet geregelde gevallen steeds kwijt-
schelding wordt verleend. In de nota naar aanleiding van het verslag bij de bestuursrech-
telijke geldschuldenregeling is deze vraag negatief beantwoord:896

‘Een algemene wettelijke regeling is echter niet goed realiseerbaar, aangezien 
de gevallen waarin kwijtschelding op haar plaats is, te veel van geval tot geval 
verschillen. Bovendien valt niet uit te sluiten dat een dergelijke voorziening in 
de praktijk een zekere aanzuigende werking zal hebben, terwijl het uitgangs-
punt toch moet zijn dat schulden worden voldaan.’

3.2 DE AFWIJKINGEN VAN EN AANSLUITINGEN BIJ  HET CIVIELE 
RECHT EN HUN RATIO’S

3.2.1 De afwijkingen van het civiele recht en hun ratio

De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling wijkt op de volgende punten af van het 
civiele recht:
a. bestuursrechtelijke geldschulden worden ‘uitsluitend’ giraal voldaan;
b. bestuursrechtelijke geldschulden worden ‘uitsluitend’ in euro voldaan;
c. de kosten van een betaling buiten Europa zijn voor rekening van de schuldeiser;
d. de kosten van een kwitantie zijn voor rekening van de schuldeiser;
e. verrekening van bestuursrechtelijke geldschulden met bestuursrechtelijke geldvorde-

ringen is voor beide partijen uitgesloten;
f. na verjaring is verrekening door het bestuursorgaan uitgesloten;
g. de stuiting van de verjaring door het bestuursorgaan is beperkter;
h. de verlenging van de verjaring heeft een ander karakter;
i. de gronden voor verlenging van de verjaring wijken af van de civielrechtelijke verlen-

gingsgronden;
j. de buitengerechtelijke kosten van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel worden 

bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld;
k. de executie bij dwangbevel, zonder vonnis.

Ik zal deze afwijkingen afzonderlijk beschrijven en hun ratio’s beoordelen. Vanwege het 
nog steeds sterk civielrechtelijke karakter van het invorderingsrecht als bijzonder execu-
tierecht neem ik tot uitgangspunt dat het gewone recht zou moeten gelden, tenzij voor 
een afwijking daarvan voldoende rechtvaardiging bestaat. Wat goed is voor een civiele 
schuldeiser is ook goed voor een publieke schuldeiser, tenzij het publieke karakter van 
zijn vordering anders eist. Een zodanige rechtvaardiging zou kunnen voortvloeien uit de 
massaliteit en het repetitieve karakter van de invordering van belastingen, die tot doel-
matige beheersing noopt, of uit het feit dat in het invorderingsrecht de overheid tegen-
over de burger staat. Die relatie tussen een machtig bestuur enerzijds en een gewone bur-
ger anderzijds kunnen van het gewone recht afwijkende regels rechtvaardigen, zoals het 
gewone recht afwijkende regelingen kent voor relaties waarin machtsverhoudingen 
bestaan, zoals de consumentenkoop en de algemene voorwaardenregeling. Een zodanige 
rechtvaardiging zou ook kunnen voortvloeien uit de noodzaak om misbruik tegen te gaan 
of simpelweg uit het feit dat de privaatrechtelijke regel geen rekening houdt met de 
bestuursrechtelijke bijzonderheid. Bij de toerekening van een betaling aan een belasting-
schuld met boete geeft art. 6:44 BW bijvoorbeeld geen oplossing. Bij ontstentenis van een 
bijzondere wettelijke regeling gaat (ook) de Hoge Raad er veelal van uit dat de regels van 
het gewone recht van toepassing zijn op de verhouding tussen burger en overheid. Rank 
heeft in dit verband opgemerkt dat de bepalingen van Afdeling 11, Titel 1, Boek 6, BW 

895 Kamerstukken II 2004/05, 29 702, nr. 6 (Verslag), p. 6.
896 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7 (NnavV), p. 8.
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over de verbintenissen tot betaling van een geldsom blijkens HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 
490 en 491, en HR 7 april 2000, NJ 2000, 498, zoveel mogelijk van overeenkomstige toe-
passing zijn op betalingsaanspraken en -verplichtingen van de overheid. In HR 7 april 
2000, NJ 2000, 498 oordeelde de Hoge Raad dat de verbintenis tot terugbetaling van bij-
stand wordt aangemerkt als ‘een verbintenis tot het betalen van een geldsom zoals 
bedoeld in afdeling 6.1.11 BW’. Als de schuldenaar te laat betaalt, dient hij wettelijke 
rente te betalen om de vertragingsschade te vergoeden. Die schadevergoedingsverbintenis 
vindt volgens de Hoge Raad haar grondslag in art. 6:119 BW. Ook uit HR 22 september 
1995, NJ 1996, 56 volgt dat in publiekrechtelijke verhoudingen gewoon de wettelijke rente 
kan worden toegepast.

3.2.1.1 Bestuursrechtelijke geldschulden worden ‘uitsluitend’ giraal voldaan
De hoofdregel in het burgerlijk recht is dat de schuldeiser recht heeft op contante betaling 
(art. 6:112 BW). De schuldenaar mag giraal betalen, indien de schuldeiser beschikt over 
een rekening, bestemd voor girale betaling (art. 6:114, lid 1, BW). In de bestuursrechte-
lijke geldschuldenregeling heeft de schuldeiser geen recht op contante betaling 
(art. 4.4.1.5, lid 1). De bestuursrechtelijke geldschulden worden giraal voldaan. Daarmee 
wijkt de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling in elk geval in theorie af van het pri-
vaatrecht. Van Hees en Laurijssens achten de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling 
daarom moderner.897 Slechts het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om betaling in 
andere vorm te ontvangen of verrichten, indien het voor een van beide partijen bezwaar-
lijk is dat de geldschuld giraal wordt voldaan (art. 4.4.1.6, lid 1).898 Het bestuursorgaan kan 
aldus bepalen dat het per cheque of contant betaalt of betaling wenst te ontvangen,899 
maar ook kan zij contante betaling bijvoorbeeld van parkeerbelastingen uitsluiten.900 
Daarbij dient het bestuursorgaan volgens de nota naar aanleiding van het verslag bij de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling ‘bij zijn beslissing alle relevante belangen – dus 
ook de belangen van de betrokken burger die girale betaling bezwaarlijk acht – (...) te 
betrekken en (...) af te wegen tegen de belangen die voor girale betaling pleiten’.901 Is een 
debetstand bij het bestuursorgaan bekend, dan zou het dus kunnen beslissen om contant 
uit te betalen. Du Perron heeft erop gewezen dat in de praktijk girale betaling ook voor 
privaatrechtelijke geldschulden hoofdregel is, tenzij er goede gronden zijn om contante 
betaling te ontvangen.902 De hier geconstateerde afwijking van het civiele recht lijkt in de 
praktijk dus niet echt te bestaan.
Volgens de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling heeft de keuze voor 
girale betaling drie doelmatigheidsgronden.903 Ten eerste is deze wijze van betaling de 
goedkoopste. Voorts leveren girale betalingen het minst misbruik op in die zin dat er geen 
papieren of muntgeld is dat gemakkelijk kan worden verduisterd.904 Ten slotte zijn girale 
betalingen inmiddels algemeen geaccepteerd.
In de praktijk zal dus geen sprake zijn van een harde afwijking van het privaatrecht. 
Daarom acht ik haar, gegeven haar doelmatigheidsbelang, gerechtvaardigd, mede gelet op 
het feit dat de regeling ruimte laat om contante betaling te ontvangen of te voldoen, 
indien, zoals de nota naar aanleiding van het verslag doet vermoeden, ‘de belangen van 
de betrokken burger’, zoals een debetstand of een derdenbeslag, dat zouden eisen. Echter, 
de bevoegdheid daartoe ligt mijns inziens te eenzijdig bij het bestuur.

897 J. van Hees en I. Laurijssens, a.w., p. 152.
898 Dit is op aandringen van de Raad van State in de bepaling opgenomen. Zie M.W. Scheltema, 

Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 43.
899 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 22.
900 Zie HR 8 juli 2005, BNB 2006/48.
901 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7 (NnavV), p. 15.
902 C.E. du Perron, a.w., p. 1180.
903 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 37.
904 Zie ook M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 38.
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3.2.1.2 Bestuursrechtelijke geldschulden worden ‘uitsluitend’ in euro voldaan
In het burgerlijk recht is de geldschuld een brengschuld.905 De schuldeiser heeft er der-
halve recht op dat betaling geschiedt aan zijn woonplaats. De schuldenaar moet de schuld 
voldoen in de valuta waarin de verbintenis luidt. Echter, art. 6:121, lid 1, BW geeft hem 
het recht de schuld in euro te voldoen als de woonplaats van de schuldeiser in Nederland 
is gelegen.906 Onder bepaalde voorwaarden moet de schuldenaar evenwel in andere valuta 
voldoen (zie art. 6:121, lid 2, BW). Ook de bestuursrechtelijke geldschuld is een breng-
schuld.907 De bestuursrechtelijke geldschuld wordt echter in euro voldaan, tenzij bij bij-
zondere wet anders is bepaald (art. 4.4.1.5, lid 1). Behoudens die bijzondere wettelijke 
basis kan de buiten Nederland wonende schuldeiser derhalve geen betaling eisen in een 
andere valuta. Indien een burger aan een in Nederland gevestigd bestuursorgaan betaalt, 
dan wordt in euro voldaan. Er zijn echter bestuursorganen die (mede) op ambassades en 
consulaten in het buitenland zijn gevestigd.908 Dan kan in andere valuta worden voldaan.
Volgens de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling is de ratio van deze regel 
dat in het bestuursrechtelijk betalingsverkeer de plaats van vestiging in beginsel tot de 
risicosfeer van de wederpartij van het bestuursorgaan behoort.909

In de praktijk is er geen verschil met het civiele recht in het geval beide partijen in Neder-
land zijn gevestigd. Ook dan zullen de verbintenissen in euro luiden. De afwijking van het 
civiele recht heeft dus maar een beperkt belang. Ik acht haar dan ook gerechtvaardigd, 
mede gegeven het feit dat het bestuursorgaan geen contractsvrijheid heeft zoals in het pri-
vaatrecht en derhalve niet haar binnen- of buitenlandse burgers kan uitkiezen.

3.2.1.3 De kosten van een betaling buiten Europa zijn voor rekening van de schuldeiser
De regel in het burgerlijk recht is dat de schuldeiser recht heeft op volledige voldoening 
van de geldschuld. Kosten van betaling komen dan ook voor rekening van de schuldenaar 
ongeacht de woonplaats van de schuldeiser (art. 6:47, lid 1, BW). In de bestuursrechtelijke 
geldschuldenregeling komen de kosten van een betaling door een bestuursorgaan aan een 
schuldenaar buiten de EU echter voor rekening van de schuldeiser, tenzij bij wettelijk 
voorschrift anders is bepaald (art. 4.4.1.7, lid 2).
Volgens de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling is de ratio van deze regel 
dat in het bestuursrechtelijk betalingsverkeer de plaats van vestiging in beginsel tot de 
risicosfeer van de wederpartij van het bestuursorgaan behoort.910 Du Perron vindt de 
motivering mager.911 Het is hem niet duidelijk waarom bestuursrechtelijke betalingsver-
plichtingen steeds in Nederland gesitueerd moeten worden. Dit geldt temeer indien de 
schuldeiser bij het ontstaan van de rechtsverhouding met het betrokken bestuursorgaan 
reeds buiten de EU was gevestigd. De SER heeft zich voorts afgevraagd of het in het licht 
van de WTO wel geoorloofd is om een onderscheid te maken tussen betalingen binnen en 
buiten de EU.912 Wellicht dat hier een verschil zou kunnen worden gemaakt met betalin-
gen aan burgers (en kleine wederpartijen) en aan grote wederpartijen gelet op de speci-
fieke context van bestuursrechtelijke verhoudingen waarin een machtige overheid staat 
tegenover een gewone burger. De gewone burgers zouden de kosten dan niet behoeven te 
dragen en de grote wederpartijen wel. In dit verband acht ik de volgende passage uit de 
parlementaire geschiedenis van de Eerste tranche Awb (MvA II) relevant:913

905 Art. 6:116, lid 1, BW.
906 In dezelfde zin: M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 40.
907 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 37.
908 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 37. Zie ook M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geld-

schulden, Deventer 2005, p. 40.
909 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 37.
910 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 39.
911 C.E. du Perron, a.w., p. 1180.
912 Hierover M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 58.
913 E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, a.w., p. 192.
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‘De overheid neemt in het maatschappelijk leven een bijzondere plaats in. 
Veelal komen aan bestuursorganen op grond van het geschreven bestuursrecht 
bevoegdheden toe die aan andere deelnemers aan het maatschappelijke verkeer 
niet toekomen. Daar kan en mag ook tegenover staan, dat de overheid aan meer 
of strengere normen is gebonden dan particulieren.’

3.2.1.4 De kosten van een kwitantie zijn voor rekening van de schuldeiser
In het privaatrecht komen de kosten van een kwitantie voor rekening van de schuldenaar 
(art. 6:47, lid 2, BW). In de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling is deze regel bewust 
niet overgenomen.914 Volgens de MvT is de ratio hiervan dat de kosten van een kwitantie 
gering zijn en dat een kwitantie daarom van uit doelmatigheidsoverwegingen achterwege 
kan worden gelaten.915 Ik meen dat deze afwijking gelet op het geringe belang gerecht-
vaardigd is gegeven haar doelmatigheidsbelang.

3.2.1.5 Verrekening van bestuursrechtelijke geldschulden met bestuursrechtelijke geldvorderingen 
is uitgesloten

In privaatrechtelijke verhoudingen is verrekening een bevoegdheid die aan iedere schul-
denaar toekomt (art. 6:127 e.v. BW). In bestuursrechtelijke verhouding is verrekening ech-
ter uitgesloten, tenzij dat bij bijzonder wettelijk voorschrift is toegelaten (art. 4.4.1.9, 
lid 1). Daarmee wijkt de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling af van het privaatrecht 
en de door de Hoge Raad ontwikkelde leer dat de regels over verrekening in het bestuurs-
recht van overeenkomstige toepassing zijn, voor zover uit de wet of de aard van de rechts-
verhouding niet het tegendeel voortvloeit (zie onderdeel 2.5.4).916

In het algemene gedeelte van de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling is 
gesteld dat het eigen karakter van het bestuursrecht een afwijking van het civiele recht 
op het punt van de verrekening rechtvaardigt.917 Volgens de artikelsgewijze toelichting is 
de ratio hiervan dat de publiekrechtelijke taken die door verschillende bestuursorganen 
binnen een en hetzelfde openbare lichaam worden verricht zo divers zijn, dat verrekening 
van uit die taken voortvloeiende geldvorderingen in beginsel niet aan de orde kan zijn.918 
Men wil voorkomen dat de burger met een beroep op verrekening het betalen van een 
geldboete zou kunnen weigeren, omdat hij nog recht heeft op huursubsidie van de 
staat.919 Het bestuursrecht heeft volgens de MvT een eigen karakter, dat uitsluiting van de 
bevoegdheid tot verrekening rechtvaardigt en slechts in bijzondere regelingen kan wor-
den geregeld.920

Du Perron – en in navolging daarvan M.W. Scheltema – wijst erop dat het niet zozeer de 
aard van de taken maar de administratieve organisatie van de overheid is, die het onwen-
selijk maakt dat geldschulden aan en geldvorderingen op verschillende diensten van een 
overheidslichaam met elkaar verrekend zouden kunnen worden.921 Zij zien daarom niet 
in waarom ook verrekening van vorderingen op en schulden aan dezelfde overheidsdienst 
uitgesloten zou moeten worden. Volgens Du Perron en M.W. Scheltema gaat art. 4.4.1.9 
dan ook te ver.922 Ook de Werkgroep Vierde tranche Awb van de VAR heeft zich afge-
vraagd of het niet de voorkeur zou verdienen in het algemeen verrekening toe te staan als 
het om wederzijdse vorderingen gaat, ontsproten aan eenzelfde bevoegdheidsuitoefe-
ning.923 Ook Van der Heide acht het onverstandig in het algemeen verrekeningsbevoegd-

914 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 38.
915 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 38.
916 HR 28 mei 1993, NJ 1994, 435, waarover Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 11.
917 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 13.
918 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 11, 13 en 41.
919 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 11, welk voorbeeld zoals gezegd kennelijk is ont-

leend aan M. Scheltema, ‘Codificatie van het bestuursrecht’, NTB 1996, 1, p. 6.
920 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 13.
921 C.E. du Perron, a.w., p. 1181 en M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 51 

en 52.
922 C.E. du Perron, a.w., p. 1181 en M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 52.
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heid van het bestuur uit te sluiten.924 Hij pleit voor schrapping van art. 4.4.1.9.925 In het 
Verslag is daarom gevraagd of het niet zinvol is om het recht tot verrekening van de bur-
ger uit te breiden gegeven de concentratie van inningstaken bij de Belastingdienst in het 
kader van een rijksbreed incasso-orgaan voor publiekrechtelijke geldschulden926, dan wel 
verrekening binnen eenzelfde rechtsverhouding of rechtsbetrekking toe te staan.927 In de 
nota naar aanleiding van het verslag is geantwoord dat de bijzondere wet dat moet rege-
len928, maar daaraan heeft de burger niets nu de bijzondere wetten dat juist nimmer bepa-
len.929

Ik meen dat het argument geen hout snijdt. De redenering lijkt eerder te zien op een 
rechtspersoon, die verschillende taken uitoefent, dan op een bestuursorgaan, dat veelal in 
het leven is geroepen om één taak te verrichten, zoals de ontvanger wiens taak het is om 
geldvorderingen te innen. Bovendien zou het argument niet slechts voor de overheid gel-
den, maar bijvoorbeeld ook voor grote (multinationale) ondernemingen, die op een veel-
heid van terreinen actief zijn. Met Du Perron acht ik het voorbeeld van de geldboete onge-
lukkig, nu ingevolge art. 1:6 Awb strafrechtelijke geldschulden niet onder de bestuurs-
rechtelijke geldschuldenregeling vallen. Er zijn weliswaar vele bestuurlijke boeten, maar 
de redenering lijkt er op te zien dat een burger zijn verkeersboete niet wil voldoen omdat 
hij nog recht heeft op huursubsidie. Dan zijn er twee bestuursorganen betrokken en zou 
verrekening wellicht niet mogelijk moeten zijn. Is echter sprake van één bestuursorgaan, 
dan zou het niet uit moeten maken welke vordering met welke schuld wordt verrekend. 
Een geldboete heeft toch geen ander karakter dan de gewone geldvordering als het om 
betaling van geldschulden gaat? Die geldboete is al een sanctie die niet nog eens ‘bestraft’ 
behoort te worden door deze buiten verrekening te laten. De afwijking van de leer van de 
Hoge Raad kan ik ook niet rijmen met de specifieke context van bestuursrechtelijke ver-
houdingen. In een relatie waarin de machtige overheid tegenover een gewone burger 
staat, zou ik verwachten dat het bestuursrecht de burger juist met meer bevoegdheden 
zou tooien. In plaats daarvan neemt de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling de bur-
ger juist het door de Hoge Raad erkende recht op verrekening af. Mijns inziens kent de op 
zichzelf gerechtvaardigde uniformeringsdoelstelling van de bestuursrechtelijke geld-
schuldenregeling hier een weinig positief neveneffect: het maakt de overheid nog mach-
tiger dan zij al is. De specifieke context van het bestuursrecht waarin een machtige over-
heid staat tegenover een ondergeschikte burger, die (meer) evenwicht in de relatie tussen 
burger en overheid zou moeten brengen, zou hier zwaarder moeten wegen dan de unifor-
meringsdoelstelling. Kortom, ik acht deze afwijking niet gerechtvaardigd.

3.2.1.6 Na verjaring is verrekening door het bestuursorgaan uitgesloten
Na voltooiing van de verjaring kan het bestuursorgaan niet meer verrekenen (art. 4.4.3.1, 
lid 2), de burger echter wel (zie onderdeel 3.2.1.6). Dit wijkt af van het civiele recht waar 
de schuldeiser ongeacht zijn hoedanigheid zijn recht tot verrekening na voltooiing van de 
verjaring behoudt (art. 6:131, lid 1, BW).
Zoals gezegd, is in het algemene gedeelte van de MvT gesteld dat het eigen karakter van 
het bestuursrecht een afwijking van het civiele recht op het punt van de verrekening 
rechtvaardigt.930 In de artikelsgewijze toelichting is vervolgens het volgende gesteld:

923 De Vierde tranche Awb. Commentaar en vraagpunten, VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, Den Haag 
2000, p. 32.

924 G.J. van der Heide, a.w., p. 14.
925 G.J. van der Heide, a.w., p. 19.
926 Kamerstukken II 2003/04, 29 362, nr. 1, p. 34.
927 Kamerstukken II 2004/05, 29 702, nr. 6 (Verslag), p. 7 en 14
928 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7 (NnavV), p. 15.
929 M.J. Jacobs en F.C.M.A. Michiels, a.w., p. 176.
930 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 13.

FWR_Vermeulen.book  Page 147  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



148 Het invorderingsrecht na invoering van de Vierde tranche Awb

‘In het belang van de rechtszekerheid mag van het bestuursorgaan worden ver-
wacht dat het de bevoegdheden tot aanmaning, verrekening of toepassing van 
dwangmiddelen voor het voltooien van de verjaring heeft benut.’

De ratio van deze regel is dus dat de rechtszekerheid meebrengt dat het bestuursorgaan 
zijn bijzondere bevoegdheden tijdig gebruikt en zijn stilzitten in strijd met het rechtsze-
kerheidsbeginsel931 het verlies van rechten tot gevolg heeft. Du Perron vermoedt dat de 
achtergrond van de regeling is dat de overheid gegeven haar bijzondere bevoegdheden 
niet van het afdwingen van de betalingsverplichting zal afzien, terwijl een burger daarvan 
wel kan afzien om zich later zo nodig bij wijze van exceptie alsnog op verrekening te 
beroepen.932

Ik meen dat deze afwijking van het gewone recht gerechtvaardigd is, nu zij er op lijkt te 
zijn gericht het bestuursorgaan aan te sporen een actief incassobeleid te voeren en daar-
mee geplaatst kan worden in de sleutel van de specifieke bestuursrechtelijke context waar 
de machtige overheid tegenover de burger staat. Dat wil niet zeggen dat het bestuursor-
gaan elke vordering ook daadwerkelijk moet innen. Wel moet zo snel mogelijk duidelijk-
heid bestaan over de vraag óf de vordering kan worden geïnd. Is dat niet het geval, dan 
moet het bestuursorgaan overgaan tot uitstel van betaling of kwijtschelding, en weten 
burger en bestuursorgaan waar zij aan toe zijn om zodoende de rechtszekerheid te die-
nen.

3.2.1.7 De stuiting van verjaring door het bestuursorgaan is beperkter
Het bestuursorgaan kan de lopende verjaring niet stuiten door een schriftelijke medede-
ling waarin het zich ondubbelzinnig zijn recht op betaling voorbehoudt, maar dient een 
aanmaning zoals bedoeld in art. 4.4.4.1.1 te verzenden (art. 4.4.3.4). Dit wijkt enigszins af 
van het civiele recht, waarin geen eisen zijn gesteld aan de schriftelijke mededeling 
(art. 3:317, lid 1, BW), zoals art. 4.4.4.1.1 dat doet.
In het algemene gedeelte van de MvT is gesteld dat het eigen karakter van het bestuurs-
recht een afwijking van het civiele recht op het punt van de verjaring rechtvaardigt.933 In 
de artikelsgewijze toelichting is daaraan toegevoegd dat het om eisen van rechtszekerheid 
gaat:934

‘Voor het bestuursorgaan, dat door zijn specifieke bevoegdheden – het doen uit-
gaan van een aanmaning [als bedoeld in art. 4.4.4.1.1, HV] en het uitvaardigen 
van een dwangbevel – in een enigszins andere positie verkeert, is ter wille van 
de rechtszekerheid bepaald dat stuiting slechts mogelijk is door het gebruik van 
die bevoegdheden of door het instellen van een vordering bij de rechter of de 
erkenning van de schuld door de schuldenaar.’

De ratio is derhalve dat uit een oogpunt van rechtszekerheid het bestuursorgaan gebruik 
dient te maken van zijn bijzondere bevoegdheid om een aanmaning als bedoeld in 
art. 4.4.4.1.1 te verzenden en om een dwangbevel uit te vaardigen. Die vervangen dus de 
stuiting door de gewone ‘ondubbelzinnig’ schriftelijke mededeling van art. 3:317 BW. Met 
Du Perron ben ik van mening dat het praktische verschil tussen de aanmaning van 
art. 4.4.4.1.1 en de schriftelijke aanmaning of mededeling van art. 3:317 BW niet erg groot 
kan zijn; het gaat in wezen om dezelfde mededeling dat de schuldeiser zijn rechten niet 
prijsgeeft maar juist nakoming eist.935 Daarom acht ik deze ‘afwijking’ gerechtvaardigd.

931 M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 103.
932 C.E. du Perron, a.w., p. 1183.
933 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 13.
934 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 53.
935 C.E. du Perron, a.w., p. 1183.
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3.2.1.8 De verlenging van de verjaring heeft een ander karakter
In privaatrechtelijke verhoudingen heeft een verlengingsgrond tot gevolg dat de verjaring 
wordt verlengd tot zes maanden na het verdwijnen van de verlengingsgrond (art. 3:320 
BW). Echter, in de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling heeft de aanwezigheid van 
een verlengingsgrond de schorsing van de lopende verjaring tot gevolg (art. 4.4.3.8, lid 1 
en 2). Verdwijnt de verlengingsgrond, dan loopt de oorspronkelijke termijn weer door.
In het algemene gedeelte van de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling is 
geen aandacht besteed aan het verschil in karakter tussen de civielrechtelijke en bestuurs-
rechtelijke verlenging. Een verklaring is evenmin in de artikelsgewijze toelichting van de 
MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling te vinden. Deze lacune is echter in 
strijd met die MvT:936

‘Indien de eigen aard van het bestuursrecht geen argumenten oplevert voor een 
andere regeling moet in beginsel bij het BW worden aangesloten.’

Waar de Awb op dit punt afwijkt van het gewone recht moet de eigen aard van het 
bestuursrecht dus argumenten opleveren voor een andere regeling én moeten die in de 
MvT worden vermeld. Zonder rechtvaardiging kan ik deze afwijking niet beoordelen. Ook 
de in onderdeel 3.2.1 genoemde argumenten van massaliteit, fraudebestrijding of speci-
fieke bestuurlijke context leveren mijns inziens geen grond op voor afwijking.

3.2.1.9 De gronden voor verlenging van de verjaring wijken af van de civielrechtelijke 
verlengingsgronden

In de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling vormen uitstel van betaling, surséance 
van betaling, faillissement, schuldsaneringsregeling en een lopend rechtsgeding gronden 
voor verlenging van de verjaringstermijn (art. 4.4.3.8, lid 1 en 2). Deze wijken af van de 
civielrechtelijke verlengingsgronden (o.m. art. 23c BW, 3:321 BW en 36 Fw.). Aangezien 
de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling op dit punt een eigen regeling treft, zal er 
geen ruimte zijn om zo nodig terug te vallen op die civielrechtelijke verlengingsgronden. 
M.W. Scheltema vraagt zich af of dat ook de bedoeling is.937

Volgens de artikelsgewijze toelichting op art. 4.4.3.8 zijn de bestuursrechtelijke verlen-
gingsgronden overgenomen uit het invorderingsrecht.938 Over uitstel van betaling als ver-
lengingsgrond (zie ook onderdeel 3.2.1.9 hierna) is opgemerkt dat deze ertoe strekt een 
milde beoordeling door het bestuursorgaan van verzoeken om uitstel van betaling te 
bevorderen.939 De MvT vervolgt:940

‘De overige gronden, faillissement, surséance van betaling en toepassing van de 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (opgenomen in het tweede lid 
van artikel 4.4.3.8) zijn om vergelijkbare redenen overgenomen.’

Deze passage bevreemdt, nu deze gronden in de regel leiden tot schorsing van de betaal-
termijnen, zij het dat faillissement en de surséance de bevoorrechte schuldeiser niet 
raken. Ik zie niet in hoe iets wat van rechtswege schorsing tot gevolg heeft, een milde 
beoordeling van verzoeken om uitstel van betaling zou kunnen bevorderen, nu een der-
gelijk verzoek helemaal niet nodig is. Tot slot wordt in de MvT over het executiegeschil 
als verlengingsgrond (art. 4.4.3.8, lid 2, sub d) opgemerkt dat het redelijk is de verjaring te 
verlengen met de periode dat een executiegeschil aanhangig is, als het aanhangig maken 

936 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 16.
937 M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 109.
938 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 58: ‘Deze gronden voor verlenging van de verja-

ring komen overeen met die, genoemd in artikel 27, tweede lid, van de Invorderingswet 1990.’
939 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 58.
940 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 58.

FWR_Vermeulen.book  Page 149  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



150 Het invorderingsrecht na invoering van de Vierde tranche Awb

van dat geschil de executie schorst.941 Ik meen dan ook dat slechts uitstel van betaling tot 
schorsing/verlenging van de lopende verjaring moet leiden.

3.2.1.10 De buitengerechtelijke kosten van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel worden bij 
algemene maatregel van bestuur vastgesteld

De buitengerechtelijke kosten van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel worden bere-
kend met toepassing van bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen tarieven 
(art. 4.4.4.2.7, lid 2, tweede zin jo. art. 4.4.4.2.7, lid 1). In het civiele recht kunnen buiten-
gerechtelijke kosten eveneens worden gevorderd en wel als schadevergoeding, ook naast 
het fixum van de wettelijke rente van art. 6:119 BW (art. 6:96, lid 2, sub c, BW).942 Veelal 
worden zij bepaald aan de hand van het hiervoor genoemde Rapport Voor-werk II 
(onderdeel 3.1.4).943 Echter, deze ‘kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte’ 
verschieten ingevolge art. 241 Rv. van kleur indien de schuldenaar in de proceskosten 
wordt veroordeeld. Dit betekent dat zij worden geacht te zijn vergoed indien de rechter 
een proceskostenveroordeling ex art. 237 e.v. heeft toegekend. De MvT bij de bestuurs-
rechtelijke geldschuldenregeling noemt de ratio van deze afwijking van het civiele recht 
niet.944 Ik kan haar dan ook niet beoordelen. Als de AMvB zou aansluiten met het Rapport 
Voor-Werk II, dan zou er geen verschil met het gewone recht zijn. Overigens zegt de bepa-
ling niets over de buitengerechtelijke kosten van een burger die een subsidie moet 
afdwingen; titel 4.4.4 ziet slechts op een geldvordering van de overheid op burgers.945

3.2.1.11 Executie bij dwangbevel, zonder vonnis
Een bijzondere plaats neemt de executie bij dwangbevel, zonder vonnis. Dit is de belang-
rijkste afwijking van het civiele recht. Die afwijking zelf is niet in de bestuursrechtelijke 
geldschuldenregeling opgenomen, maar zij gaat ervan uit dat die bevoegdheid bij bijzon-
dere bestuursrechtelijke wet aan een bestuursorgaan is toegekend. In bijlage 1 bij de MvT 
zijn 64 (Rijks)wetten vermeld waarin een dwangbevelprocedure ter invordering van een 
geldschuld voorkomt, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk, de Algemene wet 
bestuursrecht, de Invorderingswet 1990, de Luchtvaartwet en de Telecommunicatie-
wet.946 Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat die bijzondere wetten zich in de toekomst 
daartoe beperken: ‘de Awb regelt de overige aspecten’, aldus de MvT.947 De algemene rege-
ling is slechts gegeven uit een oogpunt van uniformering, schrijft de MvT:948

‘In plaats van enkele tientallen invorderingsprocedures die onderling allerlei 
kleine verschillen vertonen, heeft het openbaar bestuur voortaan te maken met 
één uniforme, relatief eenvoudige invorderingsprocedure.’

Het doel volgens de MvT is dus die onderlinge verschillen, waaronder de regeling van de 
rechtsbescherming949, weg te nemen en in plaats daarvan uit een ‘oogpunt van rechtseen-
heid en rechtszekerheid’ één uniforme regeling te geven voor het geval aan een bestuurs-
orgaan de bevoegdheid is toegekend om geldvorderingen bij dwangbevel te innen.950 Op 
zich is dit – uiteraard – een goed streven. Of zij voor het invorderingsrecht ook een verbe-
tering betekent, beoordeel ik in onderdeel 3.4.4. De ratio van deze afwijking is duidelijk: 
er is al bezwaar en beroep bij de rechter mogelijk tegen de beschikking die de bestuurlijke 

941 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 58.
942 Parl. Gesch. 6, p. 337- 338. Zie ook W.J.G. Oosterveen 2001 (T&C BW) art. 6:96 BW, aant. 4.
943 Rapport Voor-werk II, Advocatenblad 2000/23, p. 216-222.
944 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 66.
945 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 10: ‘Alleen de laatste afdeling is beperkt tot invor-

dering door de overheid.’
946 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 165-167.
947 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 8.
948 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 9.
949 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 11.
950 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 12 en 13.

FWR_Vermeulen.book  Page 150  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



Het invorderingsrecht na invoering van de Vierde tranche Awb 151

vordering vestigt (de titel). Het vorderingsrecht behoeft dus niet opnieuw geverifieerd te 
worden door een rechter.

3.2.1.12 Conclusie
Hiervoor heb ik elf afwijkingen van het civiele recht geconstateerd en voor zover mogelijk 
hun ratio volgens de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling weergegeven. 
Er worden verschillende rechtvaardigingen genoemd, zoals min of meer klassieke doel-
matigheids- en rechtszekerheidsoverwegingen, maar ook worden rechtvaardigingen 
gezocht in de diversiteit van de bestuurstaken en – kennelijk – specifieke bestuursrechte-
lijke beginselen van betalingsverkeer, op grond waarvan bepaalde kosten tot de risico-
sfeer van de burger als de wederpartij van dat bestuursorgaan worden gerekend. In som-
mige gevallen worden überhaupt geen rechtvaardigingen genoemd, hetgeen verbazing-
wekkend is indien het uitgangspunt van de Awb volgens de MvT is dat de bestuursrechte-
lijke geldschuldenregeling zoveel mogelijk moet aansluiten bij het gewone recht en dat 
zulks slechts anders is als de eigen aard van het bestuursrecht argumenten oplevert voor 
een andere regeling. Dan moeten die argumenten dus wel worden vermeld.
De afwijkingen dat bestuursrechtelijke geldschulden giraal worden voldaan en dat de kos-
ten van een kwitantie voor rekening van de schuldeiser komen, zijn gebaseerd op doelma-
tigheidsoverwegingen. Ik heb de girale betaling gerechtvaardigd geoordeeld, vooral 
omdat de regeling ruimte laat om op andere wijze te betalen of betaling te ontvangen. 
Minpunt is dat slechts het bestuursorgaan daarover oordeelt.
De afwijkingen dat bestuursrechtelijke geldschulden in euro worden voldaan en dat de 
kosten van een betaling buiten Europa voor rekening van de schuldeiser komen, zijn 
gebaseerd op de opvatting dat in het bestuursrechtelijk betalingsverkeer de plaats van ves-
tiging in beginsel tot de risicosfeer van de wederpartij van het bestuursorgaan behoort. 
Deze afwijkingen hebben mijns inziens een beperkt belang (veelal is sprake van een bin-
nenlandse betaling in euro). Ik acht ze dan ook gerechtvaardigd, mede gegeven het feit 
dat het bestuursorgaan geen contractsvrijheid heeft zoals in het privaatrecht en derhalve 
niet haar buitenlandse burgers kan uitkiezen.
De afwijking dat verrekening van bestuursrechtelijke geldschulden met bestuursrechte-
lijke geldvorderingen uitgesloten is, is gebaseerd op het argument dat de publiekrechte-
lijke taken die door verschillende bestuursorganen binnen een en hetzelfde openbare 
lichaam worden verricht te divers zijn. Anders gezegd: de organisatie van de overheid is 
er niet op ingericht. Ik heb aangegeven dat deze redenering eerder lijkt te zien op een 
rechtspersoon, die verschillende taken uitoefent, dan op een bestuursorgaan, dat veelal in 
het leven is geroepen om één taak te verrichten. Ik heb voorts aangegeven dat het argu-
ment niet slechts voor de overheid opgaat, maar bijvoorbeeld ook voor grote ondernemin-
gen, die op een veelheid van terreinen actief zijn. Verder zie ik niet in waarom een boete-
vordering niet met een andere schuld verrekend zou kunnen worden. Mijn conclusie is 
dat de op zichzelf gerechtvaardigde uniformeringsdoelstelling van de bestuursrechtelijke 
geldschuldenregeling een minder positief neveneffect kent: het maakt de overheid nog 
machtiger dan zij al is, waar de specifieke context van het bestuursrecht mijns inziens 
juist (meer) evenwicht in de relatie tussen burger en overheid zou moeten brengen.
De afwijkingen dat na verjaring verrekening door het bestuursorgaan is uitgesloten en dat 
stuiting door het bestuursorgaan beperkter mogelijk is, zijn gebaseerd op rechtszeker-
heidsoverwegingen. Gelet op de specifieke context van bestuursrechtelijke verhoudingen, 
acht ik ze gerechtvaardigd. Het bestuursorgaan wordt hierdoor geprikkeld om een actief 
incassobeleid te voeren en zo mogelijk tot uitstel van betaling of kwijtschelding over te 
gaan, als de vordering niet kan worden geïnd.
De afwijkingen dat de stuiting van de verjaring een ander karakter heeft dan in het civiele 
recht en dat de buitengerechtelijke kosten van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel 
bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld worden, zijn niet beargumenteerd. Dit 
zou alsnog moeten gebeuren.
De afwijking van de gronden voor verlenging van de verjaring is niet beargumenteerd. 
Wel is gesteld dat deze verlengingsgronden overgenomen zijn uit het invorderingsrecht. 
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Waarom wordt echter niet duidelijk gemaakt. De verlengingsgronden uitstel van betaling, 
faillissement, surséance van betaling en toepassing van de schuldsaneringsregeling strek-
ken er volgens de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling toe een milde 
beoordeling door het bestuursorgaan van verzoeken om uitstel van betaling te bevorde-
ren. Voor de laatste drie gronden kan deze argumentatie niet juist zijn, nu zij reeds tot 
verlenging leiden.951 De verlengingsgrond het aanhangig maken van een executiegeschil 
is ten slotte gebaseerd op een redelijkheidsargument. Ook dit argument kan ik niet plaat-
sen, juist nu het executiegeschil geen schorsende werking heeft (zie onderdeel 3.1.4.2).
De belangrijkste afwijking dat een bestuursorgaan een geldvordering bij dwangbevel kan 
innen, staat niet zelf in de Awb, maar de Awb gaat er wel van uit. De ratio is dat het vor-
deringsrecht niet opnieuw geverifieerd behoeft te worden door een rechter, als er al 
bezwaar en beroep bij de rechter mogelijk is tegen de beschikking die de bestuurlijke titel 
vestigt. Een rechtvaardiging is dan ook niet in de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschul-
denregeling te vinden. Voor het invorderingsrecht beoordeel ik haar in onderdeel 3.4.4.

3.2.2 De aansluitingen bij het civiele recht en hun ratio’s

De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling sluit op de volgende punten aan bij het 
civiele recht:
a. het tijdstip van de girale betaling;
b. de toerekening van de betaling aan een bepaalde geldschuld;
c. de toerekening van de betaling aan een onbepaalde geldschuld;
d. het intreden van het verzuim bij niet tijdige voldoening;
e. de verschuldigdheid van wettelijke rente als gefixeerde schadevergoeding wegens niet-

tijdige voldoening;
f. de mogelijkheid om naast wettelijke rente andere schadevergoeding te vorderen;
g. de toepassing van de Algemene termijnenwet;
h. de verjaringstermijn van bestuursrechtelijke geldschulden;
i. de zwakke werking van de verjaring;
j. het gevolg van de verjaring;
k. de stuiting van de verjaring door de burger;
l. de verrekening na verjaring door de burger;
m. in een executiegeschil moet om schorsing van de executoriale titel worden verzocht;
n. de kosten van betekening worden berekend overeenkomstig het Besluit tarieven 

ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders;
o. de gerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het Besluit tarieven ambts-

handelingen gerechtsdeurwaarders.

Ik zal hieronder deze aansluitingen en hun ratio’s beschrijven en merk in dat verband 
opnieuw op dat de als uitgangspunt is gekozen dat de bestuursrechtelijke geldschulden-
regeling gegeven het streven naar eenheid en systematiek in het recht niet onnodig moet 
afwijken van het civiele recht (zie onderdeel 3.0). Onnodige verschillen zouden het recht 
alleen maar ingewikkelder en minder geloofwaardig maken, aldus de MvT.952 Van uit deze 
oogpunten van uniformiteit en rechtszekerheid volgt dat de afwijkingen van het civiele 
recht motivering c.q. rechtvaardiging behoeven en niet zozeer de aansluitingen. Niet zel-
den wordt in de MvT dan ook geen duidelijke motivering gegeven voor het aansluiten bij 
de civiele regeling. Uit het ontbreken van een motivering maak ik op dat het bestuurs-
recht niet tot een bijzondere regeling noopt en dus zonder problemen kan worden terug-
gevallen op de privaatrechtelijke regel.953 Impliciet acht de wetgever de desbetreffende 
civiele regel geschikt voor bestuursrechtelijke verhoudingen.

951 Wel zij opgemerkt dat de surséance van betaling niet werkt ten aanzien van bevoorrechte schuld-
eisers.

952 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 16.
953 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 6, 10 en 14-17.
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3.2.2.1 Het tijdstip van de girale betaling
Ingevolge art. 4.4.1.5, lid 3, geschiedt betaling op het tijdstip waarop de rekening van de 
schuldeiser wordt gecrediteerd. Dit sluit aan bij de in art. 6:114, lid 2, BW neergelegde 
regel.954 De MvT signaleert dat deze regel overeenkomstig het privaatrecht is, doch zonder 
op te merken waarom voor aansluiting en niet voor afwijking is gekozen.955 Dat lijkt mij 
gegeven de vanzelfsprekendheid ook niet nodig.

3.2.2.2 De toerekening van de betaling aan een bepaalde geldschuld
Op grond van art. 4.4.1.8, lid 1, strekt de betaling op een bepaalde geldschuld in de eerste 
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en 
ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Deze bepaling komt overeen 
met art. 6:44, lid 1, BW. Volgens de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling 
is deze aansluiting bij het civiele recht uit een oogpunt van rechtszekerheid in de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling opgenomen.956 Door deze bepaling op te 
nemen wordt op dit punt duidelijkheid geschapen. Dat lijkt me juist.

3.2.2.3 De toerekening van de betaling aan een onbepaalde geldschuld
Verricht de schuldenaar, die verschillende schulden heeft aan hetzelfde bestuursorgaan, 
een betaling die onvoldoende is om die verschillende schulden geheel te voldoen, dan kan 
hij ingevolge art. 4.4.1.8, lid 2, daarbij de bestemming aangeven. Hij bepaalt aldus zelf ter 
voldoening van welke geldschuld zijn betaling geschiedt. Deze bepaling komt overeen 
met art. 6:43, lid 1, BW.957 In de MvT is geen verklaring te vinden waarom voor aansluiting 
bij het privaatrecht is gekozen.958 Het lijkt ook voor zich te spreken dat een schuldenaar 
deze bevoegdheid toekomt.
Niet duidelijk is wat er moet gebeuren als de schuldenaar niet terstond de bestemming 
van zijn betaling aangeeft. Volgens Scheltema zou de oplossing zijn gelegen in art. 6:43, 
lid 2, BW. Op grond daarvan boekt het bestuursorgaan de betaling dan volgens het civiele 
recht af, dus zonder de schuldenaar in staat te stellen alsnog de bestemming aan te 
geven.959 De toerekening geschiedt dan in de eerste plaats op de opeisbare verbintenissen. 
Zijn er dan nog meer verbintenissen waarop de toerekening zou kunnen plaatsvinden, 
dan geschiedt de toerekening op de meest bezwarende verbintenissen. Zijn die verbinte-
nissen even bezwarend, dan geschiedt de toerekening op de oudste verbintenissen. Zijn 
die oudste verbintenissen bovendien even bezwarend, dan geschiedt de toerekening naar 
evenredigheid. In het invorderingsrecht gold op grond van beleid vanaf de inwerkingtre-
ding in 1990 van de IW 1990 dat de schuldeiser in de gelegenheid werd gesteld alsnog de 
bestemming van een ongerichte betaling aan te geven.960 Per 1 januari 2005 is dit beleid 
echter aangepast en wordt afgeboekt op de oudste schuld zonder dat de betaler in staat 
wordt gesteld alsnog de bestemming aan te geven en is er dus weer aansluiting bij het pri-
vaatrecht.961 Echter, wellicht kan uit het ontbreken van een verwijzing naar of een bepa-
ling overeenkomstig art. 6:43, lid 2, BW, worden afgeleid, dat de burger alsnog in de gele-
genheid wordt gesteld om de bestemming aan te geven, maar zeker is dit niet. Voor het 
oude beleid valt mijns inziens veel te zeggen als het gewone burgers (of kleine wederpar-
tijen) betreft. De gemiddelde burger realiseert zich onvoldoende dat hij gericht moet beta-

954 MvA II, Parl. Gesch. 6, p. 461, waarover W.A.K. Rank 2003 (T&C BW) art. 6:114 BW, aant. 4.
955 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 35.
956 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 40.
957 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 40.
958 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 40.
959 M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 57.
960 In art. 7, § 1, lid 1, derde zin, van de oorspronkelijke Leidraad Invordering 1990 (V-N 1990/

31A.2258) was het volgende bepaald: ‘Wanneer de betaling is gedaan zonder aangegeven bestem-
ming (de zogenoemde ongerichte betaling) stelt de ontvanger de betaler schriftelijk in de gelegen-
heid alsnog een bestemming aan te geven.’

961 Besluit staatssecretaris van Financiën van 23 december 2004, nr. CPP2004/2905M, Stcrt. 2004, 251, 
NTFR 2005/30, V-N 2005/4.11, waarover H. Vermeulen, ‘Kroniek invorderingsrecht’, TFB 2004/6, 
p. 22-28.
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len.962 Enige lankmoedigheid of dienstverlening van de fiscus is dan gegeven de specifieke 
bestuurlijke context op haar plaats. Voor grote wederpartijen geldt dit argument niet, 
althans in veel mindere mate.

3.2.2.4 Het intreden van het verzuim bij niet tijdige voldoening
De schuldenaar is van rechtswege in verzuim indien de betalingstermijn bekend is 
(gemaakt) en hij niet binnen die voorgeschreven termijn heeft betaald (art. 4.4.2.1).963 De 
aanmaning is derhalve niet van invloed op het intreden van het verzuim.964 Deze bepaling 
komt overeen met art. 6:83, onderdeel a, BW.
De MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling signaleert dat deze regel overeen-
komstig het privaatrecht is en merkt daarbij op dat bekend mag worden verondersteld dat 
men noch in het bestuursrecht noch in het privaatrecht straffeloos kan verzuimen tijdig 
te betalen.965 De regel geeft dus uitdrukking aan het beginsel dat wanbetaling niet 
behoort te lonen, dat in beide rechtsstelsels geldt. Dat beginsel geldt temeer in het 
publieke recht, waar bij wanbetaling door de één, de lasten voor rekening dreigen te 
komen van de andere burgers.

3.2.2.5 Wettelijke rente als gefixeerde schadevergoeding wegens niet tijdige voldoening
Ingevolge art. 4.4.2.2, lid 1, heeft het verzuim de verschuldigdheid van wettelijke rente tot 
gevolg overeenkomstig art. 6:119, lid 1 en 2, en 6:120, lid 1, BW. Daarmee sluit de 
bestuursrechtelijke regeling voor het gevolg van het verzuim aan bij het privaatrecht: de 
schuldenaar is meervoudige wettelijke rente verschuldigd met ingang van de dag waarop 
de betalingstermijn is verstreken.966 Deze bestuursrechtelijke wettelijke renteregeling 
geldt slechts voor zover in een bijzondere wet geen andere regeling is getroffen.967 In 
afwijking van het privaatrecht kent de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling echter 
bepaalde drempels (art. 4.4.2.2, lid 2).968 Is de wettelijke rente lager dan het toepasselijke 
drempelbedrag, dan is zij niet verschuldigd.
De MvT merkt niet op waarom deze regel overeenkomstig het privaatrecht is.969 Dat lijkt 
mij ook niet nodig, omdat de Hoge Raad al heeft geoordeeld dat ook in bestuurlijke ver-
houdingen bij te late betaling wettelijke rente moet worden betaald en vergoed.970

3.2.2.6 De mogelijkheid om naast wettelijke rente andere schadevergoeding te vorderen
Naast de verschuldigdheid van wettelijke rente kan de schuldenaar ook verplicht worden 
tot vergoeding van valutakoersschade (art. 4.4.2.2, lid 4) en andere schade, zoals zoge-
noemde belastingschade en het mislopen van een huursubsidie.971 Dit sluit aan bij het 
civiele recht, waar art. 6:125 BW de mogelijkheid opent om vergoeding van valutakoers-
schade te vorderen naast vertragingrente. Dit betreft volgens Rank het recht van de 
schuldeiser op vergoeding van de schade die hij geleden heeft doordat na het intreden van 
het verzuim de koers van het geld van de verbintenis ten opzichte van die van een of meer 
andere landen is gewijzigd.972 Rank stelt dan ook dat valutakoersschade van een geheel 

962 Bij de Belastingdienst is ook bekend dat burgers vaak fouten maken met het aangeven van de 
bestemming van de betaling. Zie bijvoorbeeld Nieuwsbericht Belastingdienst 11 december 2006, 
‘Vaak fouten bij insturen acceptgiro loonheffingen’, Vakstudie-Nieuws 14 december 2006.

963 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 22 en 33.
964 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 23.
965 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 34 en 45.
966 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 46.
967 Art. 4.4.2.7 biedt ruimte om de huidige (gecombineerde heffings- en) invorderingsrenteregeling 

te handhaven; Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 52.
968 Zie ook C.E. du Perron, a.w., p. 1182.
969 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 45.
970 HR 22 september 1995, NJ 1996, 56.
971 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 51. De mogelijkheid om koersschade te vorderen 

ontbrak in het Voorontwerp, De Vierde tranche Awb. Commentaar en vraagpunten, VAR-werkgroep 
Vierde tranche Awb, Den Haag 2000, p. 75 en C.E. du Perron, a.w., p. 1181 en 1182.

972 W.A.K. Rank, Geld, geldschuld en betaling (diss.), Deventer 1996, p. 326.
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andere aard is dan de vertragingsschade.973 De mogelijkheid om in het gewone recht 
andere vertragingsschadevergoeding dan de wettelijke rente te vorderen is in de recht-
spraak erkend (HR 8 december 1995, NJ 1997, 163, CRvB 3 november 1998, RSV 1999, 20 
en CRvB 28 juni 2002, AB 2003, 9).974

De MvT signaleert dat de mogelijkheid ook vergoeding van valutakoersschade te vorderen 
overeenkomstig het privaatrecht is, doch merkt niet op waarom voor aansluiting en niet 
voor afwijking is gekozen.975

Volgens de MvT moet vergoeding van andere schade dan wettelijke rente mogelijk zijn, 
indien die schade niet uitsluitend door de vertraging in de betaling is veroorzaakt, doch 
door cumulatie:976

‘Tenslotte kan de vraag rijzen, in hoeverre naast de hier geregelde wettelijke 
rente nog verdere schadevergoeding mogelijk is indien de betalingsbeschikking 
onjuist is vastgesteld. Onderhavig artikel laat onverlet dat, indien daarvoor 
gronden zijn, nog vergoeding van andere schade mogelijk is. Volgens de Hoge 
Raad valt vergoeding van belastingschade – als gevolg van nabetaling van lonen 
of uitkeringen in de vorm van een bedrag ineens – buiten de regeling van 
art. 6:119 BW (HR 8 december 1995, NJ 1997, 163; idem CRvB 28 juni 2002, AB 
2003, 9, JB 2002, 232). Het is de cumulatie en niet uitsluitend de vertraging in de 
betaling die de belastingschade veroorzaakt. Belastingschade als hier bedoeld 
komt derhalve voor afzonderlijke vergoeding in aanmerking. Voorts is niet uit-
gesloten dat wegens nabetaling van een geldsom nog andere schadeposten voor 
vergoeding in aanmerking komen. Te denken valt onder meer aan misgelopen 
huursubsidie of een niet-ontvangen studietoelage (vgl. ook CRvB 3 november 
1998, RSV 1999, 20).’

Aansluiting bij het civiele recht lijkt mij terecht. Waarom zou een gewone schuldeiser wel 
gehouden kunnen zijn om andere schade dan vertragingsschade te vergoeden en 
bestuursorganen niet als die dergelijke schade hebben berokkend?

3.2.2.7 De toepassing van de Algemene termijnenwet
In de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling moet bij het bepalen van de betalingster-
mijn rekening worden gehouden met de Algemene termijnenwet.977 Bij bijzondere wet 
kan daarvan echter worden afgeweken.978 De mogelijkheid om bij bijzondere wet van de 
Algemene termijnenwet af te wijken, houdt volgens de MvT verband met het feit dat deze 
in bepaalde bijzondere wetten, zoals de Invorderingswet 1990, buiten toepassing is ver-
klaard.979 Dat geldt volgens de MvT overigens slechts voor de fiscale betalingstermijnen 
en niet voor de in de aanmaning gestelde termijn.980 De Algemene termijnenwet is dus 
wel van toepassing op de in de fiscale aanmaning gestelde termijn.981 In het civiele recht 
wordt eveneens rekening gehouden met de Algemene termijnenwet.
De MvT maakt niet duidelijk waarom voor aansluiting bij het privaatrecht is gekozen.982 
Het lijkt echter vanzelfsprekend dat de Algemene termijnenwet in het publiekrecht geldt.

973 W.A.K. Rank, Geld, geldschuld en betaling (diss.), Deventer 1996, p. 326.
974 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 51.
975 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 47.
976 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 51.
977 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 33.
978 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 33.
979 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 33.
980 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 59 en 60.
981 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 59 en 60.
982 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 33.
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3.2.2.8 De verjaringstermijn van bestuursrechtelijke geldschulden
De verjaringstermijn van bestuursrechtelijke geldschulden is vijf jaar (4.4.3.1, lid 1). Deze 
termijn sluit aan bij de gebruikelijk verjaringstermijn van civielrechtelijke geldschulden 
(art. 3:307 e.v. BW).
In de MvT is opgemerkt dat deze regel overeenkomstig het privaatrecht is. Zij maakt ech-
ter niet duidelijk waarom.983 Eenheid in het recht en kenbaarheid van het recht zullen 
hier een grote rol spelen, hetgeen ik gerechtvaardigd acht.

3.2.2.9 De zwakke werking van de verjaring
In de bestuursrechtelijke geldschulden verjaart de rechtsvordering en niet de schuld 
(4.4.3.1, lid 1). Aldus is sprake van de zogenoemde zwakke werking van de verjaring. 
Wordt na verjaring alsnog betaald, dan geldt die betaling als verschuldigd.984 Dit sluit aan 
bij het civiele recht, waarin ook slechts de rechtsvordering verjaart (art. 3:306 e.v. BW).
De MvT vermeldt niet waarom voor aansluiting bij het privaatrecht is gekozen.985 Eenheid 
in het recht zal – wederom – de achterliggende gedachte zijn. Indien men van de overheid 
echter een actief incassobeleid verlangt om de bestuurlijke lasten gelijkelijk over de bur-
gers te verdelen, zou men ook kunnen kiezen voor een harde verjaring. Als het bestuurs-
orgaan noch incasseert noch de lopende verjaring stuit, is het na vijf jaar gedaan. De bur-
ger weet dan beter waar hij aan toe is dan bij de zachte werking van de verjaring het geval 
is. De harde verjaring zou gestoeld kunnen worden op de specifieke bestuursrechtelijke 
context waarin een gewone burger tegenover een professionele overheid staat.

3.2.2.10 Het gevolg van de stuiting van de verjaring
Door stuiting van de verjaring wordt de lopende verjaring afgebroken en begint een 
nieuwe verjaringstermijn te lopen met ingang van de volgende dag (art. 4.4.3.7, lid 1). Dit 
sluit aan bij het civiele recht (art. 3:319, lid 1, eerste zin, BW).
In de MvT wordt niet duidelijk gemaakt dat deze regel overeenkomstig het privaatrecht 
is.986 Ook hier lijkt het vanzelfsprekend.

3.2.2.11 De stuiting van de verjaring door de burger
De MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling houdt het volgende in:987

‘Voorts is de stuiting geregeld op zodanige wijze dat de burger stuiting kan 
bewerkstelligen op dezelfde wijze als hij dat ook in het privaatrecht kan.’

De MvT signaleert dus dat deze regel overeenkomstig het privaatrecht is, doch niet 
waarom voor aansluiting en niet voor afwijking is gekozen. Gegeven het streven naar een-
heid in het recht lijkt dat niet nodig. Zoals gezegd acht de wetgever afwijking wél nodig 
voor stuiting van de verjaring door het bestuursorgaan, kennelijk om dat te prikkelen om 
een actief incassobeleid te voeren (zie onderdeel 3.2.1.7).

3.2.2.12 De verrekening door de burger na verjaring
De schuldeiser van het bestuursorgaan behoudt zijn recht tot verrekening na voltooiing 
van de verjaring (art. 4.4.3.5).988 Dit komt overeen met het civiele recht (art. 6:131, lid 1, 
BW).
De MvT signaleert dat deze regel overeenkomstig het privaatrecht is, doch niet waarom 
voor aansluiting en niet voor afwijking is gekozen.989 Op dit punt kan dus voor de burger 

983 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 23, 33 en 54.
984 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 53.
985 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 53 en 54: ‘Dat gevolg behoort ook hier voorop te 

staan.’
986 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 57 en 58.
987 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 53.
988 Andersom geldt dat wel (art. 4.3.3.1, lid 2), waarover onderdeel 3.2.1.6.
989 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 57.
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zonder problemen worden teruggevallen op de privaatrechtelijke regel.990 Voor verreke-
ning na verjaring door het bestuursorgaan is juist wel afgeweken van het privaatrecht (zie 
onderdeel 3.2.1.6). Het lijkt erop dat van een bestuursorgaan verwacht mag worden dat 
het actief zijn schuldenaren bejegent, aangezien het er beter op is ingericht dan een 
gewone burger. Die kan stilzitten en zo nodig een exceptie opwerpen.

3.2.2.13 In een executiegeschil moet om schorsing van de executoriale titel worden verzocht
De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling bevat geen bepaling waarin is geregeld of de 
verplichting tot betaling wordt geschorst door de indiening van een bezwaar- of beroep-
schrift tegen de hoofdbeschikking. Zij staat verderop in de wet: art. 6:16 Awb.991 Daarin is 
bepaald dat beroep niet de werking schorst van het besluit waartegen het is gericht, tenzij 
bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. Voldoet de burger niet tijdig aan 
zijn betalingsverplichting en vaardigt het bestuursorgaan – na aanmaning – een dwang-
bevel uit, dan kan de burger nadat het dwangbevel aan hem is betekend daartegen geen 
bezwaar maken, zodat hij de executie evenmin op die manier kan schorsen. Voorgesteld 
wordt om het dwangbevel van de opsomming van art. 8:4 Awb toe te voegen van de van 
bezwaar en beroep uitgezonderde besluiten.992 In plaats van in bezwaar te gaan tegen het 
dwangbevel zal de burger in een executiegeschil de schorsing van de executoriale titel 
moeten vorderen. Dit sluit aan bij het civiele recht, waarin in een gewone dagvaardings-
procedure om schorsing van de executoriale titel moet worden verzocht (art. 438, lid 1, 
jo. 111 Rv.), dan wel in kort geding om een voorlopige voorziening (art. 438, lid 2, jo. 111 
en 112 Rv.). Uit de civiele jurisprudentie is af te leiden dat de vordering tot schorsing van 
de executie amper wordt toegewezen. Slechts bij misbruik van recht door de schuldeiser 
zal een dergelijke vordering worden gehonoreerd.993

Volgens de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling ligt het niettemin voor de 
hand dat aansluiting wordt gezocht bij de regeling van executiegeschillen als bedoeld in 
Rv.994 De wetgever is zich er van bewust dat het aanhangig maken van een zodanig geschil 
de executoriale titel niet automatisch schorst. Hij vindt dat geen bezwaar omdat tegen de 
onderliggende betalingsbeschikking bezwaar en beroep heeft opengestaan. Echter, als 
daarvan geen of gebrekkig gebruik is gemaakt, is het gevolg wel de formele recht-
kracht.995 De MvT vervolgt:996

‘In executiegeschillen gaat het vooral om praktische vragen die niet of nauwe-
lijks verschillen van de vragen die zich voordoen bij de executie van privaat-
rechtelijke geldvorderingen. In verband met de bestaande expertise daarom-
trent bij de burgerlijke rechter verdient het de voorkeur diens bevoegdheid 
inzake die geschillen te handhaven.’

Daarmee is de doelmatigheid dus gediend. Op deze passage valt wel wat af te dingen, nu 
het in de invorderingspraktijk juist vaak (ook) om inhoudelijke kwesties gaat, niet alleen 
waar de aanslag nog niet vaststaat, maar ook waar de aanslag reeds formele rechtskracht 
heeft gekregen maar bijvoorbeeld om ambtshalve herziening is verzocht teneinde de for-
mele belastingschuld in overeenstemming te brengen met de materiële belasting-
schuld.997 Het is mijns inziens eerder omgekeerd; over de wijze van tenuitvoerlegging 
wordt in de praktijk nauwelijks geklaagd.

990 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 6, 10 en 14-17.
991 Daarin is bepaald: ‘Het beroep schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht, 

tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald.’
992 Art. I, onderdeel J van het voorstel, Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 2, p. 16 en 17.
993 HR 22 april 1983, NJ 1984, 145, HR 30 oktober 1992, NJ 1993, 4, HR 5 november 1993, NJ 1994, 154 

en HR 19 december 1997, NJ 1998, 286, waarover M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, 
Deventer 2005, p. 149.

994 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 24 en 62.
995 J. van Hees en I. Laurijssens, a.w., p. 154.
996 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 25 en 63.
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Tevens wijst de MvT erop dat aan het instellen van een executiegeschil géén termijn is ver-
bonden, zoals in sommige bijzondere bestuursrechtelijke regelingen thans nog het geval 
is.998 Zo is in art. 5:26 Awb bepaald dat gedurende zes weken na betekening van het 
dwangbevel waarmee de kosten van de bestuursdwang worden geïnd, verzet openstaat en 
dat dat verzet schorsende werking heeft. Na afloop van die zeswekentermijn kan géén ver-
zet meer worden gedaan, ook al wordt het dwangbevel eerst na die termijn ten uitvoer 
gelegd. In plaats daarvan is het de bedoeling van de regeling van afd. 4.4.4 dat er geen 
fatale verzetstermijn is. Daarmee is volgens de MvT de rechtsbescherming gediend in 
gevallen waarin de executie plaatsvindt na het verstrijken van de verzetstermijn van 
art. 5:26, lid 4, Awb.999 Wel kan het laat opkomen tegen de executie volgens de MvT mis-
bruik van (proces)recht opleveren:1000

‘Overigens is het denkbaar dat het aanhangig maken van een geschil na het ver-
strijken van een redelijke termijn als misbruik van (proces)recht wordt aange-
merkt.’

Ik vraag me af of dat wel juist is, in het geval na betekening vooralsnog geen executiemaat-
regelen worden getroffen. In de praktijk ziet men wel vaker dat na betekening van de titel 
de schuldeiser-executant langere tijd stilzit en de executie niet onmiddellijk voortzet, 
maar een voor hem gunstig moment afwacht. De vraag is dan of van de schuldenaar ver-
wacht kan worden dat hij direct actie onderneemt, of dat hij – bijvoorbeeld om redenen 
van ‘proceseconomie’ of kostenbesparing – kan wachten totdat de schuldeiser-executant 
later alsnog in beweging komt. Ik zie niet in waarom het stilzitten van de schuldeiser-exe-
cutant aan de schuldenaar-geëxecuteerde als misbruik van recht moet worden aangere-
kend, indien de schuldeiser-executant de titel op een verkeerde wijze executeert of die 
titel gebreken vertoont.

3.2.2.14 De kosten van betekening van het dwangbevel worden berekend overeenkomstig het Besluit 
tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

De kosten van de betekening van het dwangbevel worden berekend op basis van het 
Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (art. 4.4.4.2.7, lid 2, eerste zin 
jo. art. 4.4.4.2.7, lid 1 en art. 434a Rv.). Dit komt dus overeen met het civiele recht.
De MvT maakt niet duidelijk waarom deze regel aansluit bij het privaatrecht.1001 Als 
– zoals het geval is – voor de civiele betekening is gekozen, is er mijns inziens alle reden 
voor de daaraan verbonden kosten aan te sluiten bij het gewone recht.

3.2.2.15 De gerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het Besluit tarieven 
ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

De gerechtelijke kosten van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel worden berekend 
op basis van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (art. 4.4.4.2.7, 
lid 2, eerste zin jo. art. 4.4.4.2.7, lid 1 en art. 434a Rv.). Dit komt dus overeen met het 
civiele recht.
In de MvT wordt niet opgemerkt waarom voor aansluiting bij het privaatrecht en niet voor 
afwijking is gekozen.1002 Ook hier is de aansluiting vanzelfsprekend.

997 Voorzieningenrechter Rechtbank Den Bosch 19 september 2006, V-N 2006/53.25, waarin de schor-
sing van de executie werd gevorderd totdat het verzoek tot ambtshalve vermindering inhoudelijk 
was behandeld om daarmee inhoudelijke toetsing mogelijk te maken.

998 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 24.
999 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 25.
1000 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 63 en 64
1001 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 65 en 66.
1002 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 65 en 66.
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3.2.2.16 Conclusie
Hiervoor heb ik vijftien aansluitingen bij het civiele recht geconstateerd en voor zover 
mogelijk hun ratio volgens de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling weer-
gegeven. Aangezien het uitgangspunt is dat niet nodeloos moet worden afgeweken van de 
privaatrechtelijke regels, worden zoals gezegd specifieke ratio’s veelal niet genoemd.1003 
Zo zijn niet specifiek beargumenteerd de aansluitingen bij het civiele recht op het punt 
van (i) het tijdstip van de girale betaling, (ii) de toerekening van de betaling aan een onbe-
paalde geldschuld, (iii) de wettelijke rente als gefixeerde schadevergoeding wegens niet 
tijdige voldoening, (iv) de koerswijzigingsschade, (v) de toepasselijkheid van de Algemene 
termijnenwet, (vi) de verjaringstermijn, (vii) de zwakke werking van de verjaring, (viii) het 
gevolg van de stuiting van de verjaring, (ix) de stuiting van de verjaring door de burger, (x) 
de verrekening door de burger na verjaring, (xi) de kosten van betekening van de execu-
toriale titel (het dwangbevel) en (xii) gerechtelijke kosten van de tenuitvoerlegging van die 
titel.
De aansluiting op het punt van de toerekening van de betaling aan een bepaalde geld-
schuld is gebaseerd op rechtszekerheidsoverwegingen en uniformiteit en is mijns inziens 
alleszins gebillijkt.
De aansluiting dat het verzuim intreedt bij niet tijdige voldoening en niet pas na aanma-
ning is beargumenteerd met de stelling dat deze regel uitdrukking geeft aan het beginsel 
dat wanbetaling niet behoort te lonen en dat in beide rechtsstelsels geldt. Ook dit is mijns 
inziens gerechtvaardigd.
De aansluiting dat naast wettelijke rente als gefixeerde schadevergoeding wegens vertra-
ging in de betaling ook andere schade kan worden gevorderd, is beargumenteerd met de 
stelling dat die andere schade niet uitsluitend het gevolg is van de vertraging in de beta-
ling. Niet valt in te zien waarom een gewone schuldeiser wel en een bestuursorgaan niet 
gehouden zou kunnen zijn dergelijke schade te vergoeden.
De aansluiting op het punt dat in een executiegeschil de schorsing van de executoriale 
titel moet worden gevorderd, is hoofdzakelijk gebaseerd op de gedachte dat het in die 
geschillen slechts zou gaan over de wijze van executie. Ik heb aangegeven dat de praktijk 
anders leert.

3.3 DE VERANDERINGEN DIE DE VIERDE TRANCHE AWB ZAL 
BRENGEN VOOR DE INVORDERING VAN BELASTINGSCHULDEN

3.3.0 Algemeen

In dit onderdeel beschrijf ik de veranderingen die de bestuursrechtelijke geldschuldenre-
geling naar verwachting zal brengen in het bestaande systeem van invordering van belas-
tingen. Aangezien de invoeringswet tot op heden niet is gepubliceerd, is deze beschrijving 
noodzakelijkerwijs gebaseerd op signalen in het wetsvoorstel Vierde tranche Awb, zijn 
MvT en de NnavV.1004 Ik zal het huidige wetsvoorstel als uitgangspunt nemen1005, maar 
dat kan natuurlijk gewijzigd worden.
Uitgangspunt van de Algemene wet bestuursrecht is volgens de Raad van State dat haar 
bepalingen veelal regels van dwingend en semidwingend recht bevatten:1006

1003 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 6, 10 en 14-17.
1004 In dezelfde zin M.W.C. Feteris, ‘De fiscale bestuurlijke boete en de Vierde tranche van de Awb’, 

in: L.J.J. Rogier (red.), Commentaren op het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche, Rot-
terdam 2000, p. 1 en C.E. du Perron, a.w., p. 1184: ‘Te verwachten valt dat de bijzondere wetgever, 
waar titel 4.4 hem de ruimte laat – zoals bijvoorbeeld waar het gaat om betalings- en aanmanings-
termijnen – van de regeling van deze titel zal afwijken.’

1005 Zoals laatstelijk gewijzigd bij nota van wijziging (Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 8).
1006 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 4 (Advies RvS), p. 5.

FWR_Vermeulen.book  Page 159  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



160 Het invorderingsrecht na invoering van de Vierde tranche Awb

‘Het is (...) de bedoeling dat in bijzondere wetten alleen van titel 4.4 zal worden 
afgeweken op het geringe aantal punten waarin die mogelijkheid uitdrukkelijk 
is geboden; aanvullende regels zullen natuurlijk wel mogelijk zijn.’

Dit houdt verband met de vier typen bepalingen die de Awb kent: (i) dwingend, (ii) rege-
lend, (iii) aanvullend en (iv) facultatief.1007 Dwingend is bijvoorbeeld art. 3:40 Awb: ‘Een 
besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt.’ Regelend is bijvoorbeeld art. 3:42, 
lid 2, Awb: ‘Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de bekendmaking niet elektro-
nisch.’ Bij aanvullende bepalingen ligt het accent op de bijzondere wet, zoals art. 4:13 Awb: 
‘Een beschikking dient te worden gegeven binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn of, bij het 
ontbreken van zulk een termijn, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag.’ Faculta-
tief is bijvoorbeeld de openbare voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 Awb. Wat de Awb-
wetgever wil, kan derhalve uit de wettekst worden afgeleid. Echter, de Awb-wetgever is 
zich er terdege van bewust dat de bijzondere wetgever ook van dwingende bepalingen van 
de Awb kan afwijken, zo blijkt uit de MvT bij de Eerste tranche van de Awb:1008

‘Dergelijke regels [algemene regels, HV] zijn in het ontwerp opgenomen zonder 
dat de mogelijkheid wordt geopend daarop een uitzondering mogelijk te 
maken. De bedoeling is dat zulke regels algemeen voor het algemeen bestuurs-
recht gelden. Dit noopt tot aanpassing van de bestaande wetgeving, voor zover 
daarin met de regel strijdige bepalingen voorkomen. Toch valt niet geheel uit 
te sluiten dat in uitzonderingsgevallen van een regel uit de hier bedoelde cate-
gorie moet worden afgeweken. In dergelijke gevallen kan de afwijking van de 
Awb in de bijzondere wet zelf worden aangegeven zodat er geen twijfel over het 
toepasselijke recht bestaat.’

Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male verwoorden het als volgt:1009

‘Waar de regeling in de Awb bedoeld is als standaard waarvan eigenlijk niet 
behoort te worden afgeweken, bevat de Awb een dwingende formulering. 
Alleen de bijzondere wet kan er, als daar bijzonder dringende redenen voor 
zijn, van afwijken, bijvoorbeeld als hij een begrip anders wil definiëren, of wan-
neer hij een andere beroepstermijn wil dan de zeswekentermijn van art. 6:7 
Awb. In zo’n geval zal de bijzondere wetgever een formulering moeten gebrui-
ken als ‘in afwijking van artikel ... van de Algemene wet bestuursrecht ...’ Een 
voorbeeld biedt artikel 22j van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, die 
een van artikel 6:8 Awb afwijkende regeling geeft voor het bepalen van het 
begin van de bezwaar- en beroepstermijnen in de sfeer van die wet.’

Dit is dus een staatsrechtelijk probleem van de Awb. Aangezien zij een ‘gewone’ wet in 
formele zin is, kan de bijzondere wetgever ervan afwijken, ongeacht of sprake is van een 
dwingende bepaling.

Waar de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling afwijking niet toelaat, is zij exclusief 
bedoeld. Indien afwijking wel uitdrukkelijk is toegestaan en daarvan gebruik wordt 
gemaakt, dient dat te worden gerechtvaardigd door een duidelijke motivering in de par-
lementaire toelichting van de bijzondere regeling.1010 Echter, het ontbreken van die moti-
vering leidt niet tot ongeldigheid van de afwijking.1011 Dit gezegd hebbende valt uit het 
wetsvoorstel (art. 4.4.2.7) in samenhang met de MvT1012 en de NnavV1013 op te maken dat 

1007 Hierover bijvoorbeeld Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, dertiende 
druk, Den Haag 2005, nr. 3.29.

1008 E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, a.w., p. 64.
1009 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, dertiende druk, Den Haag 2005, 

nr. 3.29.
1010 In dezelfde zin: M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 9.
1011 M.W.C. Feteris, Formeel belastingrecht, Deventer 2007, p. 9.
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het bijvoorbeeld de bedoeling is dat de afdeling over verzuim en wettelijke rente niet voor 
het invorderingsrecht zal gelden, doch dat de huidige gecombineerde regeling van hef-
fings- en invorderingsrente wordt gehandhaafd.1014 Voorts laat die MvT op verschillende 
plaatsen doorschemeren of een bepaalde regeling wel of niet gevolgen heeft voor het hui-
dige invorderingsrecht. Zo vermeldt de MvT dat het de bedoeling is om de huidige verzet-
regelingen op te doen gaan in het civiele executiegeschil.1015 Hieruit maak ik op dat het 
de bedoeling van de Awb-wetgever is dat de in de bestuursrechtelijke geldschuldenrege-
ling gekozen wijze van rechtbescherming exclusief is en derhalve dat de regeling van 
art. 17 IW 1990 (verzet tegen tenuitvoerlegging dwangbevel) zal worden geschrapt.1016 De 
achterliggende gedachte daarvan is kennelijk dat de thans bestaande verzetsprocedures 
zoals die zijn vermeld in Bijlage 1 bij de MvT te veel van elkaar verschillen (zie ook 
onderdeel 3.1.4.2), zonder dat daarvoor aanwijsbare redenen bestaan en uniformering 
gewenst is.1017 De VAR-werkgroep Vierde tranche Awb heeft in dit verband een opsom-
ming gemaakt van onderwerpen waar het voorontwerp afwijking toelaat.1018 Niet exclu-
sief bedoeld zijn volgens de werkgroep de regelingen van betalingstermijnen, verzuim en 
renteberekening en verrekening. Ook de NnavV geeft signalen af omtrent het toekom-
stige invorderingsrecht. Zo is te lezen dat de IW 1990 gelet op haar specifieke karakter op 
een aantal punten een aanvullende regeling zal bieden ten opzichte van de bestuursrech-
telijke geldschuldenregeling.1019 De NnavV noemt de bureaubetekening, het fiscale voor-
recht en het fiscale bodemrecht als voorbeelden.1020

Echter, hiermee is nog niet duidelijk wat het Ministerie van Financiën wil. Ik zal daarom 
uitgaan van een invoerings- en aanpassingswetgeving, met name ter zake van de aanpas-
sing van de Invorderingswet 1990, zoals die te verwachten valt op basis van de parlemen-
taire stukken tot nu toe en van de bekende standpunten van Financiën, zoals blijkende 
uit eerdere wetgevingsoperaties, met name de invoering van de Invorderingswet 1990 en 
van de Algemene wet bestuursrecht tot nu toe.

Overigens heeft de Raad van State de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties verzocht aan de memorie van toelichting een bijlage toe te voegen 
met een proeve van aanpassing aan titel 4.4 van de Invorderingswet 1990 en van een 
representatieve sociale verzekeringswet.1021 Eerst dan zou de Raad in voldoende mate in 
staat zijn om vast te stellen in hoeverre een grotere mate van harmoniserende werking 
daadwerkelijk wordt bereikt. De ministers hebben deze suggestie van de hand gewezen, 
omdat de indruk gewekt zou kunnen worden dat zodanige proeve de status van regerings-
voorstel heeft.1022 Zolang het normale wetgevingsproces niet is doorlopen, zou zij zoda-
nige status niet kunnen hebben, aldus de ministers. Dit antwoord kan mij niet bekoren. 
Als duidelijk een voorbehoud wordt gemaakt, zou zo’n proeve een dergelijke status niet 

1012 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 52.
1013 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7 (NnavV), p. 11.
1014 Zie ook C.E. du Perron, a.w., p. 1181, R.J. Koopman, ‘Het belastingrecht en de vierde tranche Awb’, 

NJB 2000, p. 1194, A.F.M.Q. Beukers-van Dooren en E.J.M. Rosier, a.w., p. 14 en M.W. Scheltema, 
Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 88. Koopman vindt overigens dat de uitgangspun-
ten voor de wettelijke renteregeling ook in het belastingrecht toegepast zouden moeten worden.

1015 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 62: ‘Thans wordt voorgesteld de bepalingen in de 
bijzondere wetten met betrekking tot het verzet te schrappen en aldus het verzet te vervangen 
door, of liever: te laten opgaan in, het executiegeschil van artikel 438 Rv.’

1016 Idem: J. van Hees en I. Laurijssens, a.w., p. 153 en M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, 
Deventer 2005, p. 6 en 149.

1017 N.J. van Paridon en C.J. Bax, a.w., p. 78.
1018 De Vierde tranche Awb. Commentaar en vraagpunten, VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, Den Haag 

2000, p. 27.
1019 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7 (NnavV), p. 11.
1020 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7 (NnavV), p. 11.
1021 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 4 (Advies RvS), p. 5, met name ook voetnoot 2.
1022 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 4 (Nader Rapport), p. 6.
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behoeven te hebben. De Raad van State (en de burger) wordt een goede beoordeling van 
de bestuursrechtelijke regeling onthouden met een gelegenheidsargument. Het zou mijn 
voorkeur hebben om juist ook de aanpassing in de huidige wetten in de discussie te 
betrekken.

3.3.1 Bepalingen die geen verandering teweegbrengen

In dit onderdeel zal ik volledigheidshalve die bepalingen van de bestuursrechtelijke geld-
schuldenregeling noemen die mijns inziens geen verandering in het bestaande invorde-
ringsrecht teweegbrengen. Ik zal de reden voor mijn verwachting dat er geen wijziging 
optreedt kort weergeven.

3.3.1.1 Afdeling 4.4.1 (ontstaan en inhoud van de betalingsverplichting)
Art. 4.4.1.2, waarin de minimale inhoud van een betalingsbeschikking is geregeld, zal 
geen wijziging tot gevolg hebben. Op grond van deze bepaling dient de beschikking in elk 
geval de te betalen geldsom en de betalingstermijn te vermelden. Art. 5, lid 3, AWR, regelt 
al dat het aanslagbiljet de betalingstermijn dient te vermelden. De eis dat het bedrag van 
de aanslag moet worden vermeld wordt echter uit de jurisprudentie afgeleid.1023

Art. 4.4.1.3, lid 2, op grond waarvan kan worden afgeweken van de gewone betalingster-
mijn van zes weken, wordt uitdrukkelijk voorgesteld met het oog op de afwijkende beta-
lingstermijnen voor navorderingsaanslagen, naheffingsaanslagen, voorlopige en zoge-
noemde conservatoire aanslagen van art. 9 IW 1990. Bovendien kan op grond van deze 
bepaling volgens de MvT worden afgeweken van de Algemene termijnenwet.1024 
Art. 4.4.1.3, lid 2, heeft dan ook geen wijziging tot gevolg.
Art. 4.4.1.4, waarin is gesteld dat een betalingsverplichting rechtstreeks uit de wet kan 
voortvloeien en om vaststelling van een beschikking kan worden verzocht, zal geen wij-
ziging tot gevolg hebben. Volgens Voermans is de achterliggende gedachte hiervan dat de 
burger zijn bezwaar- en beroepsmogelijkheden niet verspeelt.1025 De MvT bij de bestuurs-
rechtelijke geldschuldenregeling wijst erop dat in het belastingrecht reeds op een andere 
wijze in de rechtsbescherming is voorzien.1026 Dit heeft tot gevolg dat art. 4.4.1.4 geen rol 
speelt in het belastingrecht. Als gevolg hiervan kan bijvoorbeeld nadat een aangifte 
omzetbelasting is gedaan, dus niet op grond van deze bepaling om een aanslagbeschik-
king worden verzocht.1027

Art. 4.4.1.5, waarin de girale betaling van bestuursrechtelijke geldschulden is voorge-
schreven, zal geen verandering teweegbrengen, nu in het invorderingsrecht reeds is 
bepaald dat uitsluitend giraal wordt uitbetaald (art. 7a IW 1990, waarover 
onderdeel 2.4.4.9).
Art. 4.4.1.6, waarin is bepaald dat het bestuursorgaan betaling in een andere vorm dan 
giraal kan ontvangen of verrichten, zal geen wijziging tot gevolg hebben omdat de ont-
vanger uitsluitend giraal uitbetaalt en geen contante betaling aanvaardt (art. 7a IW 1990, 
waarover onderdeel 2.4.4.9).1028

1023 HR 12 november 1997, BNB 1998/379, waarover M.W.C. Feteris, Formeel belastingrecht, Deventer 
2007, p. 103.

1024 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 4 (MvT), p. 33: ‘Bij het bepalen daarvan dient rekening te 
worden gehouden met de Algemene termijnenwet, voorzover deze althans niet is uitgezonderd, 
zoals in het belastingrecht voor bepaalde termijnen is gebeurd (artikel 9, tiende lid, Invorderings-
wet 1990).’

1025 W. Voermans, a.w., p. 86.
1026 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 36: ‘Deze regeling is niet nodig voor het geval de 

burger moet betalen: voor dergelijke gevallen pleegt op andere wijze in de mogelijkheid tot 
rechtsbescherming te worden voorzien. Zo opent artikel 24 van de Algemene wet inzake rijksbe-
lastingen de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het bedrag dat als belasting op eigen aangifte 
is voldaan of afgedragen, of door bijvoorbeeld de werkgever van hem is ingehouden.’

1027 In dezelfde zin: M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 138-139.
1028 Gedurende de executie zal de belastingdeurwaarder wel contante betaling aanvaarden.
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Art. 4.4.1.8, lid 1, dat de toerekening van een betaling op een bepaalde geldschuld regelt, 
zal vermoedelijk geen verandering teweegbrengen, ondanks het feit dat de bepaling dwin-
gend is geformuleerd. Immers, in het invorderingsrecht is een bijzondere regeling getrof-
fen (art. 7, lid 1, IW 1990, waarover onderdeel 2.4.4.21), die nodig zal blijven omdat het 
invorderingsrecht de belastingaanslag in plaats van het begrip hoofdsom bezigt en voorts 
bijzonderheden kent, zoals de betalingskorting en de boete, waarmee art. 4.4.1.8, lid 1, 
geen rekening houdt. Gelet op de hiervoor in onderdeel 3.3.0 weergegeven passage uit de 
MvT bij de Eerste tranche van de Awb, is afwijking van een dwingende geredigeerde bepa-
ling gewoon mogelijk.1029 Van der Heide meent daarentegen dat in art. 4.4.1.8 uitdrukke-
lijk zou moeten worden bepaald dat daarvan bij wettelijk voorschrift kan worden afgewe-
ken.1030 Art. 4.4.1.8, lid 2, dat de toerekening van een betaling op een onbepaalde geld-
schuld exclusief regelt, zal evenmin verandering in het bestaande invorderingsrecht 
brengen, nu bij de invoering van de IW 1990 gekozen is voor aansluiting bij het civiele 
recht.1031 Dat is ook zo verwoord in art. 7, § 1, lid 2, derde zin, Leidraad Invordering 
1990.1032

Art. 4.4.1.9, dat verrekening van bestuursrechtelijke geldschulden en -vorderingen uit-
sluit, zal geen wijziging tot gevolg hebben omdat het invorderingsrecht eveneens een ver-
rekeningsverbod kent (art. 24, lid 1, IW 1990, waarover onderdeel 2.4.4.14).1033 Opvallend 
is dat art. 4.4.1.9 geen cessieverbod bevat zoals in art. 24, lid 5, IW 1990 (zie onderdelen 
2.4.4.15 en 2.8.15). Art. 4.4.1.9 zelf laat geen ruimte om van deze bepaling af te wijken. 
Mijns inziens is daarom sprake van dwingend recht (zie onderdeel 3.3.0).1034 Ik ga er 
daarom van uit dat de Awb-wetgever bedoeld heeft een exclusieve regeling te treffen op 
het punt van de uitsluiting van de verrekening van bestuursrechtelijke geldschulden en 
-vorderingen, waarvan het dus niet de bedoeling is dat daarvan bij bijzondere bestuurs-
rechtelijke wet zoals de IW 1990 wordt afgeweken. Uit dit niet regelen van de cessiemo-
gelijkheid zou de wens van de Awb-wetgever kunnen worden afgeleid dat hij de cessie van 
bestuursrechtelijke geldvorderingen op de overheid mogelijk acht, net zoals de Hoge Raad 
cessie van geldvorderingen op de overheid die voortvloeien uit een publiekrechtelijke ver-
houding immers in beginsel mogelijk acht.1035 En als cessie van de belastingvordering 
mogelijk is, is verpanding en beslag eveneens mogelijk.1036 Het is echter maar zeer de 
vraag of het Ministerie van Financiën het cessieverbod zou willen opgeven. Gelet op de 
bekende standpunten van Financiën, zoals blijkende uit eerdere wetgevingsoperaties, 
met name de invoering van de Invorderingswet 1990, lijkt het mij niet aannemelijk dat 
het cessieverbod zal vervallen. Wel is het mogelijk dat sinds de afschaffing van de zoge-
noemde WIR (Wet investeringsrekening, zie onderdeel 2.8.15), die tot uitbetaling van 
grote bedragen leidde, er minder behoeft bestaat aan het fiscale cessieverbod en dat 
daarom verval overwogen zal worden ter gelegenheid van invoering van de Vierde tran-
che van de Awb.
Art. 4.4.1.10, dat bepaalt dat een bestuursorgaan uitstel van betaling kan verlenen, zal 
geen verandering teweegbrengen nu het uitdrukkelijk ruimte laat voor een eigen fiscale 
uitstelregeling. De ontvanger kan dus doorgaan met zijn beleid van uitstel van betaling op 
basis van art. 25 IW 1990 en het beleid in de Leidraad Invordering 1990. Zo is in art. 25, 
§ 1, lid 11, Leidraad Invordering 1990 gesteld dat verrekening in beginsel achterwege 

1029 E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, a.w., p. 64.
1030 G.J. van der Heide, a.w., p. 13.
1031 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3 (MvT), p. 33 en Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6 

(Verslag), p. 49 en 50.
1032 In art. 7, § 1, lid 2, derde zin, Leidraad Invordering 1990 is het volgende bepaald: ‘Betalingen waar-

voor geen bestemming is aangegeven (de zogenoemde ongerichte betalingen) worden afgeboekt 
op de oudste openstaande belastingaanslagen, met dien verstande dat de aard van die belasting-
aanslagen aanleiding kan zijn hiervan af te wijken.’

1033 Zie ook De Vierde tranche Awb. Commentaar en vraagpunten, VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, Den 
Haag 2000, p. 27.

1034 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 4 (RvS), p. 5.
1035 HR 12 november 1999, NJ 2000, 222 (Heijmans/Ontvanger).
1036 M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 62-64.
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blijft. In uitzonderingsgevallen, zoals bij vrees voor onverhaalbaarheid, kan echter wel 
worden verrekend.1037 Het is wenselijk dat dit begunstigende beleid wordt gehandhaafd 
onder het Awb-regime.
Art. 4.4.1.11, waarin is bepaald dat een bestuursorgaan een voorschot kan verlenen, zal 
geen wijziging tot gevolg hebben omdat in het belastingrecht wordt gewerkt met de zoge-
noemde voorlopige teruggaaf (i.e. de voorlopige aanslag voor een uit te betalen bedrag als 
bedoeld in art. 13 e.v. AWR), die een vergelijkbaar gevolg heeft als een voorschot.
Art. 4.4.1.12, dat bepaalt dat een bestuursorgaan een verleend uitstel van betaling kan 
intrekken, zal gezien de vrijheid die het laat geen verandering teweegbrengen (art. 25 IW 
1990 en art. 25, § 1, lid 2, Leidraad Invordering 1990).

3.3.1.2 Afdeling 4.4.2 (wettelijke rente en andere schade)
Afdeling 4.4.2, waarin een algemene regeling is gegeven voor verzuim en de verschuldigd-
heid van wettelijke rente, zal geen wijziging tot gevolg hebben, omdat het belastingrecht 
een eigen gecombineerde regeling inzake heffings- en invorderingsrente kent (zie onder-
delen 2.4.4.17.1 en 2.8.17.1) en art. 4.4.2.7 ruimte biedt om af te wijken van de in afdeling 
4.4.2 gegeven regeling.1038 Volgens de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenrege-
ling heeft die laatste bepaling juist de huidige gecombineerde regeling inzake heffings- en 
invorderingsrente op het oog:1039

‘Bij het opstellen van de regeling van afdeling 4.4.2 is onder ogen gezien dat op 
verschillende terreinen bij wet andere regelingen zijn getroffen, die zozeer met 
de eigen aard van die bijzondere wetgeving samenhangen, dat het niet goed 
mogelijk is de regeling in de Awb daarop zonder meer toe te passen. In para-
graaf 2 van het algemeen deel van dit hoofdstuk van deze toelichting is reeds 
gewezen op de aparte regeling in het belastingrecht. Deze gecombineerde rege-
ling inzake heffings- en invorderingsrente sluit aan bij de systematiek van de 
belastingheffing waarin niet, zoals in artikel 4.4.2.4 en 4.4.2.6 van deze regeling, 
met (uiterste) beslistermijnen wordt gewerkt maar met tijdvakken waarover 
belasting wordt geheven. Dit hangt samen met het feit dat de belastingschuld 
rechtstreeks uit de wet ontstaat.’

Dit wordt bevestigd in de NnavV.1040 Ik maak hier uit op dat de huidige gecombineerde 
heffings- en invorderingsrenteregeling zal worden gehandhaafd.
Aangezien afdeling 4.4.2 geheel buiten toepassing blijft voor belastingschulden, heeft dat 
mijns inziens tot gevolg dat naast de invorderingsrente geen koerswijzigingsschade of 
andere schade, zoals zogenoemde belastingschade, kan worden gevorderd (zie 
onderdeel 3.2.2.6). Dit sluit aan bij de rechtspraak van de Hoge Raad die de gecombineerde 
heffings- en invorderingsrenteregeling als exclusief aanmerkt (zie onderdelen 2.4.4.17.1 
en 2.8.17.1).1041

3.3.1.3 Afdeling 4.4.3 (verjaring, stuiting en verlenging)
Art. 4.4.3.1, waarin de verjaring van de rechtsvordering, de verjaringstermijn en de zoge-
noemde zwakke werking van de verjaring is geregeld, zal geen verandering teweegbren-
gen. In het invorderingsrecht is de verjaring van de ‘rechtsvordering’ vergelijkbaar gere-
geld (zie onderdeel 2.4.4.16), beloopt de verjaringstermijn eveneens vijf jaar (zie 
onderdeel 2.8.16.2) en is eveneens sprake van zwakke werking van de verjaring (zie 
onderdeel 2.8.16.1).

1037 Art. 25, § 2, lid 3 a, Leidraad Invordering 1990.
1038 Zie ook De Vierde tranche Awb. Commentaar en vraagpunten, VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, 

Den Haag 2000, p. 27.
1039 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 52.
1040 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7 (NnavV), p. 11.
1041 HR 2 september 2005, met conclusie A-G Wattel, NJ 2005, 573, met noot Zwemmer, BNB 2006/77, 

met noot IJzerman.
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Art. 4.4.3.2, 4.4.3.3 en 4.4.3.4, waarin de stuiting van de lopende verjaring is geregeld, zul-
len geen wijziging tot gevolg hebben voor de wijze van stuiting door de burger. Deze dient 
ook thans te stuiten volgens het civiele recht. Genoemde artikelen zullen wel gevolg heb-
ben voor de wijze van stuiting door de ontvanger (zie onderdeel 3.3.2.3 hierna).
Art. 4.4.3.5, dat de verrekening door de burger na voltooiing van de verjaring regelt, 
brengt geen verandering teweeg. Evenmin zal veranderen dat de ontvanger na voltooiing 
van de verjaring niet bevoegd is tot verrekening (art. 27, lid 1, IW 1990 en art. 4.4.3.1, 
lid 2). De burger behoudt weliswaar in de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling zijn 
recht op verrekening na voltooiing van de verjaring, maar gegeven op verrekeningsver-
bod van art. 24, lid 1, IW 1990, heeft de belastingschuldige daar niets aan.
Art. 4.4.3.6, dat de stuiting tussen bestuursorganen regelt, lijkt mij geen gevolgen te heb-
ben voor het bestaande invorderingssysteem.
Art. 4.4.3.7, dat de gevolgen van de stuiting regelt, brengt geen verandering. Ook thans 
begint door stuiting een nieuwe termijn van vijf jaar te lopen, welke aanvangt op de dag 
volgende op die waarop is gestuit (art. 27, lid 1, slot, IW 1990).
Art. 4.4.3.8, dat de verlenging van de verjaring regelt, zal geen verandering teweegbren-
gen. Deze regeling is immers juist integraal overgenomen uit het invorderingsrecht (zie 
onderdelen 3.1.3 en 3.2.1.9).1042

3.3.1.4 Afdeling 4.4.4 (aanmaning en dwangbevel)

De aanmaning
Art. 4.4.4.1.1, lid 1, dat de aanmaning en de aanmaningstermijn van twee weken regelt, 
heeft geen gevolgen voor het invorderingsrecht. Ook thans kent het invorderingsrecht de 
aanmaning. De fiscale aanmaningstermijn van tien dagen is weliswaar korter, maar 
art. 4.4.4.1.1, lid 2, voorziet erin dat bij wettelijke voorschrift van de gewone aanmanings-
termijn kan worden afgeweken. Volgens de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschulden-
regeling is hierbij specifiek aan het invorderingsrecht gedacht en kan de aanmaning ove-
rigens desbepaald zelfs geheel achterwege blijven.1043 Wel zal volgens de NnavV de twee-
wekentermijn de huidige tiendagentermijn van art. 11 IW 1990 vervangen.1044 Zo zijn op 
grond van bestuurlijke uniformiteit ook de oude fiscale bezwaar- en beroepstermijn van 
twee maanden bij invoering van de Awb in 1994 vervangen door de zeswekentermijn.1045

Art. 4.4.4.1.1, lid 2, op grond waarvan in de aanmaning wordt vermeld dat bij niet tijdige 
betaling deze zal worden afgedwongen op kosten van de schuldenaar en een aanmanings-
termijn van twee weken is bepaald, zal geen verandering teweegbrengen. Dat dient in het 
invorderingsrecht eveneens in de aanmaning te worden vermeld (art. 11 IW 1990), zij het 
dat in het invorderingsrecht vooralsnog een andere termijn wordt gehanteerd (zie 
onderdeel 3.3.2.2).
Art. 4.4.4.1.2, dat de aanmaningskosten regelt, heeft geen gevolgen voor het invorderings-
recht. Deze aanmaningskosten stemmen overeen met de tarieven van art. 2 van de Kos-
tenwet invordering rijksbelastingen 1969.1046

Invordering bij dwangbevel
Art. 4.4.4.2.1, dat een definitie van het dwangbevel geeft, heeft geen gevolgen voor het 
invorderingsrecht. In het invorderingsrecht heeft het dwangbevel hetzelfde karakter.
Art. 4.4.4.2.2, op grond waarvan de bevoegdheid tot uitvaardiging van een dwangbevel bij 
bijzonder wettelijk voorschrift moet worden toegekend, zal geen verandering teweeg-
brengen. Art. 12, eerste zin, IW 1990 kent die bevoegdheid immers aan de ontvanger toe.

1042 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 58.
1043 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 59 en 60.
1044 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7 (NnavV), p. 11.
1045 P.J. Wattel, ‘De algemene wet bestuursrecht en het belastingrecht’, NTB 1992/4, p. 123.
1046 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 60.
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Art. 4.4.4.2.3, dat regelt dat een dwangbevel net als in het invorderingsrecht een executo-
riale titel oplevert (art. 13, lid 1, IW 1990), heeft geen gevolgen voor het invorderings-
recht. Art. 4.4.4.2.3 regelt dat een dwangbevel een executoriale titel oplevert die volgens 
de regels van Rv. ten uitvoer wordt gelegd. Niet alleen op grond van de dwingende redactie 
van art. 4.4.4.2.3, maar ook uit de MvT maak ik op dat de Awb-wetgever van mening is dat 
een dwangbevel exclusief volgens de beslag- en executieregeling van Rv. moet worden ver-
volgd. Steun hiervoor vind ik in de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenrege-
ling:1047

‘Onder “invorderingsmaatregelen” worden niet alleen begrepen de maatrege-
len die in afdeling 4.4.4 Awb zijn uitgewerkt, zoals het dwangbevel, maar ook 
de middelen uit het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering. In dit verband zij verwezen naar de toelichting bij artikel 4.4.4.2.3.’

Dit laat het bestuursorgaan mijns inziens géén ruimte om ander middel dan hetzij ‘de 
maatregelen die in afdeling 4.4.4 Awb zijn uitgewerkt’, hetzij ‘de middelen uit het Burger-
lijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering’ toe te passen, zoals de vor-
dering ex art. 19 IW 1990 en de lijfsdwang voor een geldschuld van art. 20 IW 1990. Gelet 
hierop meen ik dat de bepaling van art. 4.4.4.2.3 zo kan worden uitgelegd dat zij dwin-
gend voorschrijft dat het dwangbevel volgens de regels van Rv. ten uitvoer wordt gelegd, 
indien het bestuursorgaan heeft besloten om de executie inderdaad in gang te zetten. Dit 
past bij het volgende aan de MvT ontleende citaat (onderstreping van mij, HV):1048

‘Het onderdeel invordering van de titel over bestuursrechtelijke geldschulden 
zal eveneens leiden tot het schrappen van een groot aantal bepalingen. Vele 
tientallen wetten (zie voor een overzicht bijlage 1) regelen thans procedures 
voor de invordering van geldschulden bij dwangbevel. In plaats daarvan zal de 
bijzondere wetgever voortaan kunnen volstaan met het toekennen van de 
bevoegdheid tot invordering bij dwangbevel; de Awb regelt de overige aspecten.’

Het is echter maar zeer de vraag of de wens van de Awb-wetgever strookt met de wens van 
het Ministerie van Financiën. Gelet op de bekende standpunten van Financiën, zoals blij-
kende uit eerdere wetgevingsoperaties, en thans uit het recente wetsvoorstel tot invoe-
ring van de zogenoemde bankvordering1049, acht ik het weinig aannemelijk dat art. 19 en 
20 IW 1990 zullen vervallen. Zoals gezegd in onderdeel 3.3.0 is afwijking van een dwin-
gend geredigeerde bepaling bij bijzondere wet gewoon mogelijk.1050 Aldus zal 
art. 4.4.4.2.3 vermoedelijk geen gevolgen hebben voor het belastingrecht.
Art. 4.4.4.2.4, lid 1, dat regelt dat een dwangbevel eerst na afloop van de aanmaningster-
mijn kan worden uitgevaardigd, heeft geen gevolgen voor het invorderingsrecht, nu dat 
ook daar hoofdregel is (art. 12, eerste zin, IW 1990). Art. 4.4.4.2.4, lid 2, dat een uitzonde-
ring op deze hoofdregel kent, zal evenmin verandering brengen. Het bij wet kunnen 
afzien van de aanmaningstermijn wordt immers juist voorgesteld met het oog op de ‘ver-
snelde invordering’ van het fiscale invorderingsrecht.1051

Art. 4.4.4.2.5, op grond waarvan de hoorplicht ex art. 4:8 Awb niet geldt voor uitvaardi-
ging van het dwangbevel, heeft geen gevolgen voor het invorderingsrecht nu ook daar de 
belastingschuldige gelet op art. 1, lid 2, IW 1990 (zie onderdelen 2.4.4.16 en 2.8.16) niet 
voorafgaand aan de uitvaardiging van het dwangbevel wordt gehoord.

1047 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 60.
1048 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 8.
1049 Voorstel van wet, Kamerstukken II 2005/06, 30 322, nr. 2, waarover H. Vermeulen, ‘Een nieuw ver-

haalsrecht: de bankvordering’, TFB 2006/3, p. 4-11. Het (gewijzigde) voorstel is door de Tweede 
Kamer aangenomen op 15 februari 2007.

1050 E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, a.w., p. 64.
1051 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 59.
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Art. 4.4.4.2.6, lid 1, dat regelt dat bij het dwangbevel tevens de aanmaningskosten, de wet-
telijke rente en de kosten van het dwangbevel kunnen worden ingevorderd, brengt geen 
verandering in het invorderingsrecht. Ex art. 12 IW 1990 kunnen deze posten eveneens 
bij dwangbevel worden geïnd. Art. 4.4.4.2.6, lid 2, dat regelt dat het dwangbevel voor meer 
schulden mogelijk is, zal evenmin verandering brengen nu deze regel tevens is opgeno-
men in art. 12, tweede zin, IW 1990.
Art. 4.4.4.2.7, lid 1, op grond waarvan de kosten van betekening en de tenuitvoerlegging 
van het dwangbevel voor rekening van de schuldenaar komen, heeft geen gevolgen voor 
het invorderingsrecht nu dat ook daar regel is (art. 13, lid 1, jo. 11 IW 1990). Art. 4.4.4.2.7, 
lid 2, eerste zin, dat bepaalt dat de gerechtelijke kosten worden berekend volgens het 
Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders zou volgens de voorgestelde 
wettekst mogelijk verandering in het bestaande invorderingsrecht brengen, nu het zelf 
geen ruimte laat om ervan af te wijken. In de MvT is echter gesteld dat de kosten van bete-
kening door een belastingdeurwaarder zijn geregeld in de Kostenwet invordering rijksbe-
lastingen.1052 Gesteld zou daarom kunnen worden dat art. 4.4.4.2.7, lid 2, eerste zin, 
slechts ziet op gerechtelijke kosten voor bestuursorganen die geen eigen deurwaarders 
hebben. De bepaling sluit dan niet uit dat de bijzondere wet die wel in eigen deurwaarders 
voorziet, ook de kosten daarvan regelt. Ik meen dan ook dat de Kostenwet invordering 
rijksbelastingen 1969 niet zal vervallen.1053 Dit heeft tot gevolg dat art. 4.4.4.2.7, lid 2, 
tweede zin, dat bepaalt dat de buitengerechtelijke kosten bij AMvB zullen worden gere-
geld, evenmin verandering in het bestaande invorderingsrecht zal brengen. Een zodanige 
bepaling is thans niet in de IW 1990 noch in de Kostenwet invordering rijksbelastingen 
1969 opgenomen. Wel kan worden gesteld dat deze kosten zijn opgenomen, althans ver-
disconteerd, in de ‘gerechtelijke’ kosten van de Kostenwet invordering rijksbelastingen 
1969. Volgens de MvT tot invoering van die kostenwet is haar strekking immers de totale 
invorderingskosten (dus inclusief buitengerechtelijke kosten) te dekken door de 
opbrengst van de kosten die berekend worden ter zake van de diverse vervolgingsmaatre-
gelen (zie onderdelen 2.4.4.20 en 2.8.20).1054

Art. 4.4.4.2.8, op grond waarvan na dwangbevel vervallen termijnen kunnen worden inge-
vorderd, heeft geen gevolgen voor het invorderingsrecht nu dat ook daar regel is (art. 16 
IW 1990). Volgens de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling is deze bepa-
ling juist ontleend aan het invorderingsrecht.1055

Art. 4.4.4.2.9, dat de inhoud van het dwangbevel regelt, brengt geen verandering in het 
invorderingsrecht. Hoewel de IW 1990 geen specifieke vormvereisten aan het dwangbevel 
stelt, plegen de in art. 4.4.4.2.9 genoemde posten ook thans op het dwangbevel te worden 
vermeld. Wel kan worden gesteld dat een lacune in de IW 1990 zal worden opgevuld.
Art. 4.4.4.2.10, lid 1, eerste zin, op grond waarvan de bekendmaking van een dwangbevel 
geschiedt door betekening van een exploot volgens burgerlijke rechtsvordering, heeft 
geen gevolg voor de klassieke wijze van betekening ex art. 13, lid 1, IW 1990, alwaar het-
zelfde is bepaald. In de NnavV is te lezen dat deze bepaling evenmin gevolgen heeft voor 
de van het gewone recht afwijkende regeling van de bureaubetekening van art. 13, lid 3, 
IW 1990 (onderstreping van mij, HV):1056

‘De aanpassing van wetgeving aan de vierde tranche van de Awb zal plaatsvin-
den door middel van een separaat wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel is thans in 
voorbereiding, maar vooruitlopend daarop kan reeds worden opgemerkt dat 

1052 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 66: ‘De kosten van betekening van een dwangbe-
vel door een belastingdeurwaarder zijn geregeld in de Kostenwet invordering.’

1053 Zie ook De Vierde tranche Awb. Commentaar en vraagpunten, VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, 
Den Haag 2000, p. 27. M.W. Scheltema lijkt – zij het impliciet – uit te gaan van handhaving van 
de Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969, M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, 
Deventer 2005, p. 125.

1054 Kamerstukken II 1966/67, 8910, nr. 3, p. 3.
1055 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 66.
1056 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7 (NnavV), p. 11.
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waar nodig en mogelijk bepalingen uit de belastingwetgeving op de Awb wor-
den afgestemd. Zo kent de Invorderingswet 1990 thans een eigen aanmanings-
bepaling met een daaraan gekoppelde termijn van tien dagen. De vierde tran-
che Awb kent hiervoor een algemene regeling met een termijn van twee weken. 
De bewuste bepaling in de Invorderingswet 1990 kan daardoor komen te verval-
len. De Invorderingswet 1990 zal voorts in verband met haar specifieke karakter 
op een aantal punten een aanvullende regeling bieden ten opzichte van de 
vierde tranche Awb. Zo bevat deze wet de mogelijkheid een dwangbevel te bete-
kenen door middel van terpostbezorging. Deze methode van betekening komt 
niet voor in de algemene regeling van de vierde tranche Awb, maar is voor de 
uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst wel van groot belang en zal dus aan-
vullend geregeld blijven in de Invorderingswet 1990.’

Art. 4.4.4.2.10, lid 1, tweede zin, dat art. 3:41 tot en met 3:45 Awb buiten toepassing ver-
klaart, zal op basis van de voorgestelde wettekst mogelijk verandering brengen in het 
bestaande invorderingsrecht. Art. 4.4.4.2.10 zelf biedt geen ruimte om van deze bepaling 
af te wijken, maar datzelfde geldt voor art. 3:40 Awb, dat in art. 1, lid 2, IW 1990, thans 
terzijde is gesteld (zie onderdelen 2.4.4.16 en 2.8.16). Gelet op eerdere standpunten van 
het Ministerie van Financiën en de staatsrechtelijke mogelijkheid om bij bijzondere wet 
(in formele zin) af te wijken van de Awb1057, acht ik het niet waarschijnlijk dat art. 1, lid 2, 
IW 1990 op dit punt zal worden aangepast.
Art. 4.4.4.2.11, dat het open systeem introduceert, brengt geen verandering in het invor-
deringsrecht. Ook daar kent men een open systeem (art. 3, lid 2, en 32, lid 1). Ik verwijs 
naar onderdeel 2.3.

3.3.1.5 Afdeling 4.4.5 (bijkomende beschikkingen)
Ik meen dat afdeling 4.4.5, waarin een regeling is gegeven voor de zogenoemde bijko-
mende beschikkingen, geen gevolgen zal hebben voor het invorderingsrecht. Als bijko-
mende beschikkingen worden aangemerkt beschikkingen van hetzelfde bestuursorgaan 
omtrent ‘verrekening, uitstel van betaling, verlening van een voorschot, vaststelling van 
de rente of gehele of gedeeltelijke kwijtschelding’. Hiermee wordt duidelijk dat deze 
beschikkingen volgens het algemene bestuursrecht voor bezwaar vatbaar zijn. Echter, in 
het fiscale recht geldt een zogenoemd gesloten stelsel van rechtsbescherming.1058 Waar 
de Awb ingevolge art. 8:1 juncto 1:3 Awb een materieel besluitbegrip hanteert, kan in het 
belastingrecht slechts bezwaar worden gemaakt als de fiscale wet dat specifiek toelaat:1059

‘Dit houdt verband met het gesloten stelsel van rechtsbescherming in het belas-
tingrecht, waarin alleen bezwaar en beroep openstaan tegen expliciet in de 
belastingwet genoemde besluiten.’

Tegen een verrekening is in het belastingrecht in het geheel geen mogelijkheid van 
bezwaar gegeven, zodat de burgerlijke rechter in die gevallen op de voet van art. 112 Gw 
thans als restrechter fungeert.1060 Volgens de Hoge Raad is de eiser immers slechts niet 
ontvankelijk bij de burgerlijke rechter indien er een andere met voldoende waarborgen 
voorziene rechtsgang openstaat of heeft opengestaan.1061 Een bezwaar inzake uitstel van 
betaling of kwijtschelding moet op grond van beleid voorts als administratief beroep bij 
de directeur worden ingediend.1062 Wijst deze het beroep af, dan is daartegen geen aparte 
rechtsgang gegeven. Daarom is geen sprake van een echt administratief beroep, maar – in 

1057 Zie onderdeel 3.3.0 en E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, a.w., p. 64.
1058 Kamerstukken II 1996/97, 25 175, nr. 3, p. 6.
1059 Kamerstukken II 1996/97, 25 175, nr. 3, p. 34.
1060 Zie ook R.H. Happé, P.M.F. van Loon, J.P.F. Slijpen, Algemeen fiscaal bestuursrecht, Deventer 2005, 

p. 179.
1061 HR 28 februari 1992, NJ 1992, 687, met noot M. Scheltema.
1062 Art. 25, § 1, lid 20, Leidraad Invordering 1990.
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de woorden van Happé, Van Loon en Slijpen – van quasi-administratief beroep.1063 Het is 
dan slechts mogelijk hetzij in verzet te komen tegen de tenuitvoerlegging van het dwang-
bevel (art. 17 IW 1990), hetzij de ontvanger en/of de Staat (het Ministerie van Financiën) 
voor de burgerlijke rechter te dagvaarden wegens onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). De 
burgerlijke rechter fungeert dus ook dan op dezelfde voet als bij de verrekening (art. 112 
Gw) als (rest)rechter.
Zolang dit gesloten stelsel geldt, zal afdeling 4.4.5 geen gevolgen hebben voor het invor-
deringsrecht en zal de burgerlijke rechter in deze gevallen als restrechter blijven funge-
ren. Door de wetgever is in het kader van de aanpassing van het fiscale procesrecht aan 
de Awb in 1998 toegezegd dat in het kader van de Vijfde tranche van de Awb zal worden 
bezien of dit gesloten stelsel moet worden gehandhaafd.1064 In die Vijfde tranche zal aan-
dacht worden besteed aan de vraag of de bestaande fiscale heffingssystemen in het 
systeem van de Awb worden ingepast en in dat kader zal het stelsel van de fiscale rechts-
bescherming – gesloten of open stelsel – aan de orde komen:1065

 ‘Wij zijn als gezegd van mening dat een mogelijke – ingrijpende – wijziging van 
het gesloten stelsel van rechtsbescherming het best kan worden bekeken in het 
kader van het hoofdstuk heffingen in de vijfde tranche van de Awb.’

Kortom, afdeling 4.4.5 zal geen rol spelen in het belastingrecht zolang het gesloten stelsel 
van rechtsbescherming wordt gehandhaafd. Uit recente uitlatingen van de staatssecreta-
ris blijkt dat het Ministerie van Financiën vooralsnog vasthoudt aan het gesloten 
systeem:1066

‘De leden van de VVD-fractie willen graag het resultaat vernemen van het onder-
zoek inzake het open stelsel van rechtsbescherming uit de Awb. Hierover merk 
ik op dat dit onderzoek gestopt is, mede omdat ik vast wil houden aan het geslo-
ten stelsel voor de fiscaliteit. Daarom is het niet mogelijk om onderzoeksresul-
taten te presenteren.’

3.3.1.6 Art. 1:1 en 8:4 Awb (bestuursorgaan/rechtspersoon en uitsluiting bezwaar)
Art. I, onderdeel A, van de Vierde tranche Awb beoogt een wijziging van art. 1:1 Awb ten-
einde de vermogensrechtelijke gevolgen van een handeling van een bestuursorgaan toe 
te rekenen aan de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort. Voor het invorde-
ringsrecht lijkt die bepaling geen betekenis te hebben, nu de ontvanger op de voet van 
art. 3, lid 3, IW 1990, zelfstandig in rechte optreedt. Op grond daarvan is het niet nodig 
dat de vermogensrechtelijke gevolgen van zijn handelen worden toegerekend aan de 
Staat. De stelling van Van Paridon en Bax dat nimmer gesproken kan worden van een beta-
lingsverplichting aan of door een bestuursorgaan gaat mijns inziens in het invorderings-
recht dus niet op.1067

Art. I, onderdeel J, van de Vierde tranche Awb dat een wijziging van art. 8:4 Awb beoogt 
teneinde de aanmaning en het dwangbevel onvatbaar te maken voor bezwaar en beroep, 
heeft geen gevolgen voor het invorderingsrecht. Ook thans kan – gelet op het zogenoemd 
gesloten stelsel van rechtsbescherming – geen bezwaar worden gemaakt of beroep wor-
den ingesteld tegen de aanmaning en het dwangbevel.

1063 R.H. Happé, P.M.F. van Loon, J.P.F. Slijpen, Algemeen fiscaal bestuursrecht, Deventer 2005, p. 179.
1064 Kamerstukken II 1997/98, 25 175, nr. 4, p. 4 en 38.
1065 Kamerstukken II 1997/98, 25 175, nr. 4, p. 38.
1066 Kamerstukken II 2006/07, 30 322, nr. 13, p. 2.
1067 N.J. van Paridon en C.J. Bax, a.w., p. 83.
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3.3.2 Wat wél zal veranderen

In dit onderdeel zal ik die bepalingen van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling 
noemen, die mijns inziens c.q. naar (mijn) verwachting wel verandering in het bestaande 
invorderingsrecht teweegbrengen. Ik zal de reden voor mijn verwachting dat een wijzi-
ging zal optreden kort weergeven.

3.3.2.1 Verandering van toepasselijke wettelijke bepalingen: bestuursrechtelijke 
geldschuldenregeling is van toepassing

Art. 4.4.1.1, waarin is gesteld dat de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van toepas-
sing is op geldschulden die voortvloeien uit voor bezwaar en beroep vatbare besluiten en 
wettelijke voorschriften die de betalingsverplichting uitsluitend aan of door een bestuurs-
orgaan regelen, zal een verandering teweegbrengen, omdat zowel aanslagbelastingen als 
aangiftebelastingen als zodanig kunnen worden aangemerkt.1068 De bestuursrechtelijke 
geldschuldenregeling zal dus van toepassing zijn in het belastingrecht, tenzij in de fiscale 
invoeringswet titel 4.4 Awb uitgesloten zou worden, hetgeen thans het geval is. Immers, 
in art. 1, lid 2, IW 1990, is hoofdstuk 4 – en dus ook de toekomstige geldschuldenrege-
ling1069 – van de Awb terzijde gesteld (zie onderdelen 2.4.4.16 en 2.8.16). Te verwachten 
valt natuurlijk dat art. 1, lid 2, IW 1990 op dit punt wordt aangepast, aangezien de staats-
secretaris van Financiën na een vraag daartoe van Tweede Kamerlid De Vries heeft ver-
klaard dat het de bedoeling is dat het invorderingsrecht zal worden beheerst door de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling:1070

‘Ten slotte verklaarde de staatssecretaris dat de Invorderingswet 1990 in de 
vierde tranche van het ABW-traject zit, die over enkele jaren is gepland.’

De Vierde tranche zal dus ook in het belastingrecht gelden.

3.3.2.2 Aanmaningstermijn
Art. 4.4.4.1.1, lid 1, dat de aanmaningstermijn op twee weken stelt, heeft gevolgen voor 
het invorderingsrecht. Volgens de NnavV zal de tweewekentermijn de huidige tiendagen-
termijn van art. 11 IW 1990 vervangen:1071

‘De aanpassing van wetgeving aan de vierde tranche van de Awb zal plaatsvin-
den door middel van een separaat wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel is thans in 
voorbereiding, maar vooruitlopend daarop kan reeds worden opgemerkt dat 
waar nodig en mogelijk bepalingen uit de belastingwetgeving op de Awb wor-
den afgestemd. Zo kent de Invorderingswet 1990 thans een eigen aanmanings-
bepaling met een daaraan gekoppelde termijn van tien dagen. De vierde tran-
che Awb kent hiervoor een algemene regeling met een termijn van twee weken. 
De bewuste bepaling in de Invorderingswet 1990 kan daardoor komen te verval-
len.’

Een en ander laat onverlet dat in bepaalde gevallen geen aanmaning behoeft te worden 
verstuurd gelet op het bepaalde in art. 4.4.4.1.1, lid 2 (zie onderdeel 3.3.1.4).

3.3.2.3 Betalingstermijn belastingaanslag
Art. 4.4.1.3, lid 1, waarin de gewone betalingstermijn van zes weken is geregeld, zal, zo 
vermoed ik, een verandering teweegbrengen, ondanks het feit dat het lid 2 uitdrukkelijk 
rekening houdt met afwijking daarvan in verband met de in het belastingrecht geldende 
betalingstermijnen.1072 Ik verwacht dat de huidige betalingstermijn van twee maanden 

1068 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 20 en 21.
1069 Zie ook M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 22.
1070 Kamerstukken II 1997/98, 25 600 IXB, nr. 22 (Verslag van een algemeen overleg), p. 3.
1071 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7 (NnavV), p. 11.
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als bedoeld in art. 9, lid 1, IW 1990 op grond van de bestuurlijke uniformiteit zal worden 
vervangen door de algemene zeswekentermijn, net zoals de oude fiscale bezwaar- en 
beroepstermijn van twee maanden bij invoering van de Awb in 1994 is vervangen door de 
zeswekentermijn.1073 Koopman is dezelfde mening toegedaan.1074 Overigens verwacht ik 
niet dat de afwijkende betalingstermijnen van art. 9, tweede en volgende leden, IW 1990 
ook gewijzigd zullen worden.

3.3.2.4 Verandering in de stuiting van de lopende verjaring door de ontvanger
Art. 4.4.3.2, 4.4.3.3 en 4.4.3.4, waarin de stuiting van de verjaring is geregeld, heeft wijzi-
ging van het bestaande invorderingsrecht tot gevolg. De ontvanger kan thans immers 
slechts op één wijze de lopende verjaring stuiten: via een betekende akte van vervolging, 
te weten beslag of dwangbevel (zie onderdelen 2.4.4.16 en 2.8.16.3).1075 Ik verwacht niet 
dat de beperkte regeling van art. 27, lid 1, IW 1990 gehandhaafd zal blijven, nu deze afwij-
king van het gewone recht verouderd is. In 1845 sloot zij aan op een specifieke bepaling 
van het BW van 1838, die eveneens een betekende akte voorschreef1076, maar voor het 
overige week de wet af. Met de invoering van het huidige IW 1990 is op veel meer punten 
aansluiting gezocht bij het civiele recht. Op grond van art. 4.4.3.2 en 4.4.3.3 zal, zo ver-
moed ik, nog meer aansluiting bij het civiele recht worden gezocht. Aldus zal de ontvan-
ger over een veel ruimer arsenaal van stuitingshandelingen komen te beschikken.
Kortom, art. 4.4.3.2 en 4.4.3.3 zullen tot gevolg hebben dat aan de beperkte stuitingswijze 
van art. 27, lid 1, IW 1990 geen betekenis meer toekomt.1077

3.3.2.5 Rechtsmiddelenverwijzing
Ingevolge art. 4.4.4.2.10, lid 2, zal een dwangbevel een rechtsmiddelenverwijzing moeten 
bevatten in die zin dat op het dwangbevel de rechtbank wordt genoemd waartegen de exe-
cutie kan worden opgekomen. Deze verplichting ontbreekt thans in de IW 1990 en in de 
praktijk pleegt het dwangbevel – ondanks art. 3:45 Awb – ook niet te vermelden dat daar-
tegen verzet kan worden aangetekend op de voet van art. 17 IW 1990, doch slechts dat 
tegen de betekeningskostenbeschikking door middel van bezwaar kan worden opgeko-
men. Aangezien art. 1, lid 2, IW 1990, de toepasselijkheid van art. 3:45 Awb niet uitsluit 
zou men zo’n rechtsmiddelenverwijzing overigens wel verwachten. De fiscale praktijk zal 
dus aangepast moeten worden aan de verplichting van art. 4.4.4.2.10.

3.3.2.6 Gewoon executiegeschil in plaats van verzet
Bezwaren tegen de uitvaardiging en de tenuitvoerlegging van het dwangbevel moeten aan 
de orde worden gesteld in een civiel executiegeschil (zie onderdeel 3.2.2.13). Dit volgt uit 
art. 4.4.4.2.3 en het feit dat voorgesteld wordt om het dwangbevel op te nemen in art. 8:4 
Awb, als een besluit dat niet voor bezwaar en beroep vatbaar is.1078 Een gevolg hiervan is 
volgens de MvT dat het in Rv. geregelde procesrecht (en dus ook art. 438 Rv.) van toepas-
sing:1079

1072 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 4, p. 33: ‘Uit datzelfde artikel [art. 4.4.1.3, HV] volgt evenwel 
dat bij of krachtens wettelijk voorschrift een andere termijn kan worden bepaald. De betalings-
termijn kan dus per geval verschillen.’ Zie ook De Vierde tranche Awb. Commentaar en vraagpunten, 
VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, Den Haag 2000, p. 27.

1073 P.J. Wattel, ‘De algemene wet bestuursrecht en het belastingrecht’, NTB 1992/4, p. 123.
1074 R.J. Koopman, ‘Het belastingrecht en de vierde tranche Awb’, NJB 2000, p. 1193,
1075 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 79.
1076 In art. 2016 OBW was het volgende bepaald: ‘Zij [de verjaring, HV] wordt mede gestuit door aan-

maning, dagvaarding en elke daad van regtsvervolging, alle in den vereischten vorm beteekend 
door eenen daartoe bevoegden ambtenaar, uit naam van den regthebbende aan dengenen, dien 
men beletten wil de verjaring te verkrijgen.’

1077 Zie ook De Vierde tranche Awb. Commentaar en vraagpunten, VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, 
Den Haag 2000, p. 27.

1078 Art. I, onderdeel J, van het wetsvoorstel Vierde tranche Awb.
1079 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 25.
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‘Dit brengt tevens met zich dat het in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering geregelde procesrecht van de civiele rechter op deze “bestuursrechte-
lijke” executiegeschillen van toepassing is.’

Wil de burger opkomen tegen (de tenuitvoerlegging van) het dwangbevel, dan dient hij 
een bodemzaak (art. 438, lid 1, Rv.) of een kort geding (art. 438, lid 2, Rv.) aanhangig te 
maken bij de rechtbank, sector civiel. Daardoor wordt de executie niet geschorst. In de 
MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling is ter zake daarvan het volgende 
opgemerkt:1080

‘Het aanhangig maken van een executiegeschil bij de rechtbank schorst, anders 
dan het verzet in sommige van de huidige bijzondere regelingen, de executie 
niet. Schorsing en diverse andere specifieke uitspraken kunnen worden 
gevraagd in het in het tweede lid geregelde “executiekortgeding”.’

Volgens de MvT bij de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling is het de bedoeling dat de 
huidige verzetsregelingen worden geschrapt:1081

‘Thans wordt voorgesteld de bepalingen in de bijzondere wetten met betrek-
king tot het verzet te schrappen en aldus het verzet te vervangen door, of liever: 
te laten opgaan in, het executiegeschil van artikel 438 Rv.’

Aangezien het aldus te schrappen verzet op de voet van art. 17 IW 1990 wel, doch het aan-
hangig maken van een executiegeschil als bedoeld in art. 438 Rv. géén schorsende wer-
king heeft, heeft deze wijziging gevolgen voor het invorderingsrecht. De VAR-werkgroep 
Vierde tranche Awb vindt dit dan ook een van de meest in het oog springende aspecten 
van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling.1082

3.3.2.7 Conclusie
De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling heeft, behoudens het feit dat zij ook op 
belastingschulden van toepassing is (3.3.2.1), naar verwachting slechts gevolgen voor het 
invorderingsrecht op de punten van (i) de aanmaningstermijn die van tien dagen tot twee 
weken zal worden verlengd, (ii) de gewone betalingstermijn die van twee maanden tot zes 
weken zal worden verkort, (iii) de stuiting van de lopende verjaring door de ontvanger die 
veel uitgebreider wordt, (iv) de rechtsmiddelenverwijzing die thans op het dwangbevel 
ontbreekt en (v) het verzet tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel dat niet langer 
schorst.

Hoewel de voorgestelde wettekst daartoe gelet op de dwingende redactie wél aanleiding 
geeft, verwacht ik mede gelet op de NnavV1083, zoals gezegd, vooralsnog niet dat het Minis-
terie van Financiën van plan is om veranderingen door te voeren bij (i) de verrekening tij-
dens uitstel van betaling (zie onderdeel 3.3.1.1), (ii) het cessieverbod (zie onderdeel 
3.3.1.1), (iii) de tenuitvoerlegging van het dwangbevel door middel van vereenvoudigd fis-
caal derdenbeslag of lijfsdwang (zie onderdeel 3.3.1.4) en (iv) de bureaubetekening (zie 
onderdeel 3.3.1.4).

1080 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 63.
1081 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 62.
1082 De Vierde tranche Awb. Commentaar en vraagpunten, VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, Den Haag 

2000, p. 28.
1083 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7 (NnavV), p. 11.
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3.4 BEOORDELING VAN DE VERANDERINGEN: IS DE VIERDE 
TRANCHE EEN VERBETERING VOOR DE DOELMATIGHEID DAN 
WEL DE RECHTSBESCHERMING?

3.4.1 Aanmaningstermijn

Volgens de NnavV zal de huidige tiendagentermijn voor aanmaning van art. 11 IW 1990 
worden vervangen door de algemene termijn van twee weken (art. 4.4.4.1.1, lid 1).1084 Ik 
acht dat een verbetering nu daarmee bestuurlijke uniformiteit wordt bereikt, wat van uit 
een oogpunt van eenheid in het recht gewenst is (zie ook onderdeel 3.4.2).

3.4.2 Betalingstermijn belastingaanslag

Zoals uiteengezet in onderdeel 3.3.2.3 verwacht ik dat de betalingstermijn van twee maan-
den van art. 9, lid 1, IW 1990 vervangen zal worden door de algemene zeswekentermijn. 
Ook dat acht ik een verbetering omdat daarmee bestuurlijke uniformiteit wordt bereikt. 
De zeswekentermijn wordt sinds 1994 in het belastingrecht gebruikt voor de bezwaar- en 
beroepstermijnen en moet daarom inmiddels algemeen bekend worden verondersteld. 
Die vervanging van de oude fiscale bezwaar- en beroepstermijn van twee maanden bij 
invoering van de Awb in 19941085 door de zeswekentermijn heeft voor zover mij bekend 
ook niet tot problemen geleid. Wel is het zo dat de burger circa twee weken eerder moet 
betalen dan thans het geval is. Dat lijkt mij niet bezwaarlijk gelet op het feit dat de Belas-
tingdienst werkt met voorlopige aanslagen die gedurende het lopende jaar worden opge-
legd (en de belasting al gedurende het jaar wordt voldaan) en het financiële belang van de 
‘gewone aanslag’ als gevolg daarvan veelal beperkt is.

3.4.3 Verandering in de stuiting van de lopende verjaring door de ontvanger

De ontvanger kan de lopende verjaring thans slechts op één wijze stuiten, te weten door 
een betekende akte van vervolging (hetzij beslag, hetzij dwangbevel; zie onderdelen 
2.4.4.16, 2.8.16.3 en 3.3.5).1086 Ik meen dat deze beperkte stuitingsregeling te maken heeft 
met het feit dat op het moment dat het voorstel voor de IW 1845 tot wet werd verheven, 
in het destijds geldende, in 1838 ingevoerde, BW was bepaald dat de verjaring wordt 
gestuit door een aanmaning, dagvaarding en elk daad van rechtsvervolging, mits ‘in den 
vereischten vorm beteekend door eenen daartoe bevoegden ambtenaar’.1087 Hoewel het 
BW daarnaast ook andere stuitingshandelingen kende1088, was volgens Boogerman gelet 
op de korte en duidelijke regeling in art. 11 IW 1845 (oud) aanvulling door het gemene 
recht uitgesloten.1089 De fiscale stuitingsregeling blinkt uit in eenvoud en duidelijkheid, 
aangezien in 1845 is gekozen voor een van het OBW afwijkende regeling. Op grond van 
art. 4.4.3.2 en 4.4.3.3 zal de ontvanger, indien de invoeringswet niet anders bepaalt, over 
een veel ruimer arsenaal van stuitingshandelingen (zeven!) komen te beschikken, nu aan-
sluiting wordt gezocht met de huidige civiele stuitingsregeling. Daarin is niet langer ver-
eist dat een aanmaning dient te worden betekend, maar kan ook vormvrij worden gestuit.
Ik meen dat een dergelijke wijziging mogelijk een verbetering is voor de doelmatigheid 
en dus ten gunste van de ontvanger strekt. Echter, aangezien de bureaubetekening van 
een dwangbevel sinds 2004 de lopende verjaring stuit, is de huidige invorderingsrechte-

1084 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7 (NnavV), p. 11.
1085 P.J. Wattel, ‘De algemene wet bestuursrecht en het belastingrecht’, NTB 1992/4, p. 123.
1086 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 79.
1087 In art. 2016 OBW was het volgende bepaald: ‘Zij [de verjaring, HV] wordt mede gestuit door aan-

maning, dagvaarding en elke daad van regtsvervolging, alle in den vereischten vorm beteekend 
door eenen daartoe bevoegden ambtenaar, uit naam van den regthebbende aan dengenen, dien 
men beletten wil de verjaring te verkrijgen.’

1088 Art. 2015 en 2017 e.v. OBW.
1089 L.W. Boogerman, a.w., p. 120.
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lijke stuitingsregeling niet meer zo ‘streng’ als zij voorheen was: de verzending per 
gewone post van een dwangbevel stuit de lopende verjaring immers ook. En daarmee sluit 
de fiscale stuitingshandeling in de praktijk toch gewoon aan bij het gewone recht, althans 
art. 3:317 BW, die immers geen betekening meer eist. Kennelijk bestond er bij de fiscus 
behoefte aan een verzachting van de vrij rigide stuitingsregeling van art. 27, lid 1, 
IW 1990.
Ik meen dat waar aansluiting is gezocht bij het civiele recht op de punten van de (zwakke) 
werking van de verjaring en verjaringstermijn, haar stuiting eveneens civielrechtelijk zou 
moeten worden vormgegeven. Slechts de specifieke context van bestuursrechtelijke ver-
houdingen waarin een machtige overheid staat tegenover een gewone burger zou een 
afwijkende, striktere regeling kunnen rechtvaardigen, zoals thans (afgezien van de 
bureaubetekening) het geval is. Daarmee is een regeling getroffen waarbij de burger goed 
weet waar hij aan toe is. Van de vormvrije stuitingsvormen, zoals (stilzwijgende) erken-
ning, kan dat niet worden gezegd.1090 Een verzoek om uitstel van betaling of om kwijt-
schelding zou anders dan thans het geval is een ‘erkenning’ opleveren.1091 Ook kan de 
aanmaning als stuitingshandeling problemen geven, bijvoorbeeld bij ‘bewijs’geschillen 
over de vraag of de ontvanger wel of niet een schriftelijke aanmaning heeft verzonden. 
Vetter meent dan ook dat de verjaringsregeling allesbehalve een vooruitgang bete-
kent.1092 Niettemin meen ik dat waar op andere punten in de verjaringsregeling in 1990 
alsnog aansluiting bij het civiele recht is gezocht (‘zachte werking’ en ‘vijfjaarstermijn’), 
dat uit een oogpunt van uniformiteit ook zou moeten gelden voor de stuiting (zie onder-
deel 2.8.16.3).

3.4.4 Rechtsmiddelenverwijzing

Dwangbevelen plegen geen rechtsmiddelenverwijzing te bevatten, anders dan informatie 
over het bezwaar tegen een vervolgingskostenbeschikking. Op grond van art. 4.4.4.2.10, 
lid 2, dat volgens de MvT van art. 3:45 Awb is afgeleid1093, zal echter sprake zijn van een 
echte rechtsmiddelenverwijzing doordat de rechtbank wordt vermeld waartegen het 
dwangbevel kan worden opgekomen1094, hetgeen een verbetering is voor de rechtsbe-
scherming en op grond van een behoorlijke rechtspleging ook gewenst is.

3.4.5 Gewoon executiegeschil in plaats van verzet

De belastingschuldige kan thans op tamelijk eenvoudige wijze de executoriale titel schor-
sen door verzet aan te tekenen op de voet van art. 17 IW 1990 (zie onderdeel 2.8.5). Dit 
betekent dat hij de ontvanger dient te dagvaarden voor de burgerlijke rechter (art. 17, 
lid 2, eerste zin, IW 1990). De enkele betekening van de verzetdagvaarding schorst de exe-
cutie (art. 17, lid 2, tweede zin, IW 1990). Dit is ‘tamelijk’ eenvoudig, omdat de belasting-
schuldige genoodzaakt is om een advocaat/procureur te vinden, die een verzetdagvaar-
ding opstelt, en voorts een gerechtsdeurwaarder, die de dagvaarding aan de ontvanger 
betekent. Aldus wordt de belastingschuldige gedwongen gebruik te maken van het bur-
gerlijk procesrecht, dat volgens de IW 1990-wetgever ‘ingewikkeld, tijdrovend en kost-

1090 Uitgebreid over erkenning: M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 106 
en 107.

1091 In art. 26, § 1, lid 19, Leidraad Invordering 1990 is zulks volledigheidshalve ook gesteld: ‘Schuld-
erkenning leidt niet tot stuiting van de verjaring als bedoeld in artikel 27 van de wet. Het indienen 
van een verzoek om kwijtschelding leidt dus niet tot stuiting van de verjaring. Wanneer stuiting 
van de verjaring gewenst is, dient de stuiting plaats te hebben door betekening van een akte van 
vervolging.’

1092 J.J. Vetter, ‘De regeling voor bestuursrechtelijke geldschulden in het voorontwerp Vierde tranche 
Algemene wet bestuursrecht; van maatpak naar confectiepak’, FED 2001/215, p. 817.

1093 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 68: ‘Het tweede lid van artikel 4.4.4.2.10 schrijft 
het vermelden van een rechtsmiddelclausule in het exploot voor (naar analogie van art. 3:45 
Awb).’

1094 Dit is afhankelijk van de plaats waar de executie plaatsvindt, zie art. 438 Rv.
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baar’ is (zie onderdeel 2.6.1). De invoering van de bestuursrechtelijke geldschuldenrege-
ling leidt, indien de invoeringswet niet anders bepaalt, ertoe dat de betekening van de ver-
zetdagvaarding de executie niet langer schorst. De burgerlijke rechter zal in plaats 
daarvan de schorsing bij vonnis moeten uitspreken (art. 438 en 438a Rv.). De rechter blijkt 
hier zoals gezegd in de huidige praktijk nauwelijks toe genegen. Slechts bij misbruik van 
recht zal zo’n vordering worden gehonoreerd.1095

Ik meen dat deze wijziging een verslechtering is van de huidige rechtsbescherming.1096 Ik 
meen in onderdeel 2.8.5 te hebben aangetoond dat de huidige verzetsregeling van art. 17 
IW 1990 in balans is, omdat zij een tegenwicht biedt aan de vergaande bevoegdheid van 
de ontvanger om zichzelf een executoriale titel uit te reiken. Wil de ontvanger de executie 
ondanks verzet voortzetten, dan zal hij daartoe de toestemming van de rechter moeten 
verkrijgen door al dan niet in reconventie de opheffing van de schorsende werking te vor-
deren. In de praktijk gebeurt het helaas echter ook een enkele keer dat de executie 
ondanks verzet wordt doorgezet.1097 Afgezien daarvan functioneert de huidige verzetsre-
geling naar wens, hetgeen blijkt uit haar evaluaties (zie onderdeel 2.8.5).1098 Ik heb daarbij 
in aanmerking genomen dat de ontvanger gegeven het open stelsel gebruik kan maken 
van conservatoir beslag. Ook Vetter meent dat de verzetsregeling van art. 17 IW 1990 
moet worden gehandhaafd.1099

Aansluiting bij het civiele recht is op zichzelf mogelijk. Deze wens ziet er echter aan voor-
bij dat de executoriale titel niet van een rechter afkomstig is, zoals in het civiele recht het 
uitgangspunt is, en dat de fiscus door de wetgever juist niet als civielrechtelijke schuldei-
ser wordt behandeld, maar uitbundig wordt bevoorrecht en bewerktuigd. Als de executo-
riale titel van een rechter afkomstig is, is er uiteraard veel voor te zeggen dat haar werking 
niet eenvoudig kan worden geschorst door verzet. Echter, als de executoriale titel van het 
bestuursorgaan zelf afkomstig is, is er mijns inziens heel wat voor te zeggen dat daartegen 
op een eenvoudige wijze moet kunnen worden opgekomen.1100 Dat geldt in het bijzonder 
in die gevallen waarin de betalingsverplichting nog niet door een onafhankelijke rechter 
getoetst is.1101 Aangezien het invorderingsrecht de doorbreking van de betaaltermijnen 
en versnelde executie kent (zie onderdelen 2.4.4.7 en 2.8.7), die blijkens art. 4.4.1.3, lid 2, 
4.4.4.1.1, lid 2, en 4.4.4.2.4, lid 2 gehandhaafd worden, is tegenwicht onontbeerlijk. Een 
tamelijk eenvoudig rechtsmiddel van verzet, waarvan evaluaties aantonen dat het functi-
oneert, heeft dan ook mijn voorkeur boven het executiegeschil van art. 438 Rv. Bovendien 
kan het bestuursorgaan, zoals gezegd, op grond van het open systeem (art. 4.4.4.2.11) zo 
nodig conservatoir beslag leggen ter verzekering van zijn vordering. Van der Heide stelt 
in navolging van de VAR-werkgroep Vierde tranche Awb1102 terecht dat de stelling van de 
wetgever dat verzet tegen het dwangbevel in wezen hetzelfde is als een executiegeschil, 
niet houdbaar is.1103 Naar zijn mening is de gewone (kort geding)rechter niet geroepen om 

1095 De Vierde tranche Awb. Commentaar en vraagpunten, VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, Den Haag 
2000, p. 30, HR 22 april 1983, NJ 1984, 145, HR 30 oktober 1992, NJ 1993, 4, HR 5 november 1993, 
NJ 1994, 154 en HR 19 december 1997, NJ 1998, 286, waarover M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke 
geldschulden, Deventer 2005, p. 149.

1096 In dezelfde zin: G.J. van der Heide, a.w., p. 17.
1097 Voorzieningenrechter Rechtbank Den Bosch, 19 september 2006, V-N 2005/53.25, biedt daarvan 

een voorbeeld.
1098 Brief staatssecretaris van Financiën 13 januari 1998, nr. AFZ97/3935, V-N 1998/7.20, en Kamerstuk-

ken II 1997/98, 25 600 IXB, nr. 22 (Verslag van een algemeen overleg), p. 3 en 4.
1099 J.J. Vetter, ‘De regeling voor bestuursrechtelijke geldschulden in het voorontwerp Vierde tranche 

Algemene wet bestuursrecht; van maatpak naar confectiepak’, FED 2001/215, p. 820.
1100 Zie ook: De Vierde tranche Awb. Commentaar en vraagpunten, VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, 

Den Haag 2000, p. 77
1101 In dezelfde zin: J.J. Vetter, ‘De regeling voor bestuursrechtelijke geldschulden in het voorontwerp 

Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht; van maatpak naar confectiepak’, FED 2001/215, 
p. 820.

1102 De Vierde tranche Awb. Commentaar en vraagpunten, VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, Den Haag 
2000, p. 28.

1103 G.J. van der Heide, a.w., p. 17.
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puur bestuursrechtelijke geschillen te beoordelen. Daarbij neemt hij in aanmerking dat 
het executiegeschil de enige rechtsbescherming is indien het dwangbevel kan worden uit-
gevaardigd zonder appellabel besluit.1104 Voorts is Van der Heide van mening dat niet 
steeds van een burger kan worden verlangd dat hij gedwongen wordt een burgerrechtelijk 
executiegeschil aanhangig te maken, waar immers procureursbijstand verplicht is, voor 
een betrekkelijk geringe bestuursrechtelijke geldschuld.1105 Hij meent dat er geen reden 
is om de bestaande verzetsprocedures te schrappen. Volgens de VAR-werkgroep Vierde 
tranche Awb zou wel eens voor de gewone rechter zijn gekozen omdat het bestuursrech-
telijke voortraject (te) ingewikkeld is.1106 In gewone, niet-subsidiegevallen kan volgens de 
VAR-werkgroep sprake zijn van zeven besluiten:1107

1. beschikking tot betaling;
2. beschikking tot betaling van een voorschot;
3. uitstel van betaling;
4. intrekking uitstel van betaling;
5. vaststelling bedrag wettelijke rente;
6. aanmaning;
7. dwangbevel.

In subsidiegevallen kan zelfs sprake zijn van twaalf besluiten.1108 Als dit ‘voortraject’ min-
der ingewikkeld zou zijn, dan zou men voor de executiegeschillen wel de bestuursrechter 
kunnen kiezen, aldus de VAR-werkgroep Vierde tranche Awb. De wetgever heeft deze sug-
gestie echter niet gevolgd, maar de kritiek verwerkt in de regeling van de zogenoemde bij-
komende beschikkingen van afd. 4.4.5, die in het belastingrecht gegeven het gesloten stel-
sel van rechtsbescherming echter geen effect sorteert (zie onderdeel 3.3.1.5). Waar de MvT 
bij de bestuurechtelijke geldschuldenregeling stelt dat het nodeloos ingewikkeld is wan-
neer (i) tegen de betalingbeschikking bezwaar en beroep kan worden ingesteld, (ii) tegen 
het dwangbevel verzet kan worden aangetekend en (iii) tegen de tenuitvoerlegging van 
het dwangbevel een executieprocedure kan worden opgestart1109, ziet zij eraan voorbij 
dat verzet juist een alternatief is voor het executiegeschil. Op dit punt geeft de MvT een 
verkeerde voorstelling van zaken. Immers, het verzet op de voet van art. 17 IW 1990 is 
zowel een ‘bezwaar’ tegen het dwangbevel als een executiegeschil tegen de tenuitvoerleg-
ging daarvan. Evenmin is juist dat het in verzetprocedures vooral om praktische vragen 
zou gaan die niet of nauwelijks verschillen van de vragen die zich voordoen bij de executie 
van privaatrechtelijke geldvorderingen. In de invorderingspraktijk gaat het juist veelal 
om inhoudelijke kwesties en niet om de vragen of het beslag wel op de juiste wijze is 
gelegd, of verzuimd is te overbetekenen, enz.
Het door de MvT genoemde nadeel van sommige verzetregelingen dat binnen een 
bepaalde termijn verzet moet worden gedaan op straffe van verval van dat recht1110, is er 
in het invorderingsrecht niet. Art. 17 IW 1990 noemt zo’n fatale termijn immers niet.
Voorts blijft in de verzetsvariant de burgerlijke rechter bevoegd en zijn de bepalingen van 
Rv. zoveel mogelijk van toepassing, wat geheel conform de wens van de Awb-wetgever 
is.1111

1104 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 63: ‘Indien aan de verplichting tot betaling geen 
beschikking ten grondslag ligt, zal de betalingsverplichting wel in het executiegeschil aan de orde 
kunnen komen.’ Hierover ook M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, 
p. 138 en 139.

1105 G.J. van der Heide, a.w., p. 17.
1106 De Vierde tranche Awb. Commentaar en vraagpunten, VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, Den Haag 

2000, p. 28.
1107 De Vierde tranche Awb. Commentaar en vraagpunten, VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, Den Haag 

2000, p. 29.
1108 De Vierde tranche Awb. Commentaar en vraagpunten, VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, Den Haag 

2000, p. 29.
1109 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 25.
1110 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 24 en 25.
1111 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 25 en 62.
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Kortom, indien de achterliggende rechtvaardiging van uniformering is dat de thans 
bestaande verzetprocedures van elkaar verschillen zonder dat daarvoor aanwijsbare rede-
nen bestaan, zoals in de nota naar aanleiding van het verslag is gesteld1112, meen ik hier-
mee aangetoond te hebben dat die redenen wel degelijk bestaan en dat juist een afwij-
kende invorderingsrechtelijke verzetprocedure gerechtvaardigd is.

3.4.6 Conclusie met betrekking tot de vraag of de Vierde tranche een verbetering 
is voor de doelmatigheid dan wel de rechtsbescherming

In dit onderdeel heb ik beoordeeld of de veranderingen die de bestuursrechtelijke geld-
schuldenregeling naar verwachting zal teweegbrengen in het bestaande invorderings-
recht een verbetering zijn voor de doelmatigheid of de rechtsbescherming of voor beide.
Algemene verbeteringen acht ik de vervangingen van de aanmaningstermijn van tien 
dagen door de algemene tweewekentermijn en de betalingstermijn van twee maanden 
door de algemene zeswekentermijn. Daarmee wordt bestuurlijke uniformiteit bereikt. 
Een verslechtering voor de rechtsbescherming acht ik de regeling op het punt van de stui-
ting van de lopende verjaring door de ontvanger. Hij zal op meer wijzen kunnen stuiten 
dan thans het geval is, met name vormvrij, hetgeen tot rechtsonzekerheid leidt. Aange-
zien echter aansluiting wordt gezocht bij het civiele recht, acht ik deze wijziging gerecht-
vaardigd. Een wenselijke verbetering voor de rechtsbescherming is de regeling op het 
punt van de rechtsmiddelenverwijzing op het dwangbevel, omdat zij een lacune in het 
invorderingsrecht opvult. Tot slot acht ik de vervanging van de verzetsregeling door het 
executiegeschil weliswaar mogelijk een verbetering voor de doelmatigheid, maar een evi-
dente verslechtering voor de rechtsbescherming hoewel daaraan volgens de evaluaties 
van de verzetregeling van de Invorderingswet 1990 kennelijk geen behoefte bestaat. Waar 
verzet thans van rechtswege schorsende werking heeft, zal de rechter de schorsing moe-
ten uitspreken.

3.5 TUSSENCONCLUSIE

Ik kom tot de conclusie dat de invoering van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling 
enige, maar zeker geen fundamentele gevolgen voor het huidige invorderingsrecht heeft. 
Veel zaken zullen geheel ongewijzigd blijven (zie onderdeel 3.3.1) en dat heeft drie rede-
nen. Dit komt ten eerste doordat de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling geënt is op 
het invorderingsrecht. De uitsluitend girale uitbetaling (art. 4.4.1.5), verlenging van de 
lopende verjaring (art. 4.4.3.8) en het verrekeningsverbod (art. 4.4.1.9) bieden daarvan 
voorbeelden. Ten tweede geeft de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van het invor-
deringsrecht afwijkende regelingen, maar laat zij afwijking daarvan op haar beurt bij bij-
zondere wet weer toe. Veelal heeft de Awb-wetgever dan het invorderingsrecht op het oog, 
zoals bij de afwijkende betalingstermijnen (art. 4.4.1.3), de gecombineerde heffings- en 
invorderingsrenteregeling (art. 4.4.2.7), de doorbreking van de aanmaningstermijnen 
(art. 4.4.4.1.1) en de versnelde invordering (art. 4.4.4.2.4, lid 2). Ten derde kan de bijzon-
dere wetgever van de dwingend bedoelde Awb-bepalingen afwijken, omdat de Awb niet 
van een hogere wettelijke orde is. Vermoedelijk zal het Ministerie van Financiën die 
mogelijkheid benutten, teneinde de verrekening tijdens uitstel van betaling, het cessie-
verbod, de tenuitvoerlegging van het dwangbevel door middel van vereenvoudigd fiscaal 
derdenbeslag of lijfsdwang en de bureaubetekening te behouden. Het resultaat van een en 
ander is dan dat die specifieke invorderingsrechtelijke regelingen gehandhaafd worden.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling vermoe-
delijk op slechts een vijftal punten gevolgen zal hebben voor het huidige invorderings-
recht: een aanmaningstermijn van twee weken, een betalingstermijn van zes weken, uit-
gebreidere stuitingsmogelijkheden van de ontvanger, een rechtsmiddelenverwijzing op 

1112 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7 (NnavV), p. 18.
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het dwangbevel en de vervanging van de verzetprocedure door het gewone executiege-
schil.
Ik meen dat in één geval sprake is van een verbetering van de rechtsbescherming, te 
weten de rechtsmiddelenverwijzing op het dwangbevel. Echter, dat regelt iets wat in de 
praktijk nauwelijks aanleiding tot problemen geeft. Verbetering is niettemin altijd wen-
selijk. Een aanmaningstermijn van twee weken in plaats van tien dagen en een gewone 
betalingstermijn van zes weken in plaats van twee maanden zijn niet zozeer verbeterin-
gen voor de doelmatigheid of de rechtszekerheid, maar moeten in de sleutel van bestuur-
lijke uniformiteit worden geplaatst. De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling heeft 
vermoedelijk één wenselijke en één onwenselijke verslechtering tot gevolg. De wenselijke 
verslechtering is aansluiting bij het civiele recht op het punt van de stuiting. Aangezien 
de verjaring nagenoeg geheel aansluit bij het civiele recht, dient ook op dit punt aanslui-
ting te worden gezocht. De niet wenselijke verslechtering betreft de vervanging van de 
verzetregeling door het executiegeschil. Dit betreft een evidente achteruitgang in rechts-
bescherming ten opzichte van de huidige verzetregeling met haar schorsende werking.

Aangezien de gevolgen van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van weinig bete-
kenis zijn, biedt invoering ervan niet het hoofd aan de door mij in hoofdstuk 2 gesigna-
leerde tekortkomingen in het huidige invorderingsrecht. Zij geeft immers geen oplossing 
voor het fiscale voorrecht, het bodemrecht, de informatieverplichtingen, de bureaubete-
kening, de doorbreking van de betaaltermijnen en versnelde executie, het vereenvoudigd 
fiscaal derdenbeslag, de lijfsdwang, het verrekeningsverbod, het eigen invorderingsrech-
telijke verrekeningsregime, het cessieverbod, de terzijdestellingen van de Algemene ter-
mijnenwet en bepaalde delen van de Awb en de fiscale regeling voor vervolgingskosten 
(Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969).

Aan het in onderdeel 2.9 gesignaleerde tekort in rechtsbescherming wordt met de invoe-
ring van de ‘bijkomende beschikking’ evenmin een oplossing geboden zolang in het belas-
tingrecht het gesloten stelsel van rechtsbescherming geldt: de huidige functie van de bur-
gerlijke rechter als restrechter in geschillen omtrent verrekening, uitstel van betaling en 
kwijtschelding blijft bestaan.

Per saldo leidt de invoering van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling met de rui-
mere stuitingsmogelijkheden voor de ontvanger en de vervanging van de verzetsregeling 
door het executiegeschil voor de burger tot een zekere verslechtering ten opzichte van de 
huidige situatie.

3.6 BLIJFT ER BEHOEFTE BESTAAN AAN EEN APARTE 
INVORDERINGSWET NAAST DE BESTUURSRECHTELIJKE 
GELDSCHULDENREGELING VAN DE VIERDE TRANCHE AWB?

In dit onderdeel kom ik terug op de onderzoeksvraag of er straks nog een noodzaak is om 
een aparte Invorderingswet naast de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de 
Vierde tranche Awb te handhaven.

Er zijn bepalingen in de IW 1990 die een evenknie kennen in de bestuursrechtelijke geld-
schuldenregeling. Het betreffende onderwerp is dan in beide wetten gelijk geregeld. Voor-
beelden zijn de girale betaling (art. 4.4.1.5), verlenging van de lopende verjaring 
(art. 4.4.3.8) en het verrekeningsverbod (art. 4.4.1.9). Deze bepalingen kunnen worden 
geschrapt in de IW 1990.
Voorts bevat de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de IW 1990 afwijkende 
bepalingen. Waar de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling afwijking toelaat, kan in 
de IW 1990 de afwijkende regeling worden gehandhaafd. Voorbeelden zijn de afwijkende 
betalingstermijnen (art. 4.4.1.3), de gecombineerde heffings- en invorderingsrenterege-
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ling (art. 4.4.2.7), de doorbreking van de aanmaningstermijnen (art. 4.4.4.1.1) en de ver-
snelde invordering (art. 4.4.4.2.4, lid 2).
Waar de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling afwijking niet uitdrukkelijk toelaat, is 
er niettemin ruimte om in de IW 1990 een afwijkende regeling te behouden. De Awb-wet-
gever heeft dan een keuze gemaakt, die door de bijzondere wetgever niet gerespecteerd 
behoeft te worden (zie onderdeel 3.3.0).

Hieruit, met name uit de te verwachten wens van het Ministerie van Financiën om de 
bestaande afwijkingen te handhaven, volgt de noodzaak van een aparte invorderingswet 
naast de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de Vierde tranche Awb. De NnavV 
bevestigt dit.1113 Voorts volgt die noodzaak uit het feit dat de bestuursrechtelijke geld-
schuldenregeling zaken ongeregeld laat die de IW 1990 wel regelt, zoals de aansprakelijk-
heidsregeling en de informatieverplichtingen. Zoals boven bleek, valt te verwachten dat 
de Vierde tranche van de Awb beperkte invloed zal hebben op het fiscale invorderings-
recht, wellicht zó weinig dat de vraag rijst of het fiscale recht voor de overzichtelijkheid 
niet beter geheel uitgezonderd kan worden.

3.7 UITZONDERING INVORDERINGSRECHT VAN 
BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDENREGELING?

Deze vraag komt denk ik neer op de vraag of de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling 
voor de burger of voor de doelmatigheid per saldo tot een significante verbetering leidt.
Uit mijn onderzoek is naar voren gekomen dat er naar verwachting veel ongewijzigd blijft 
in het invorderingsrecht (zie onderdeel 3.3.1). Slechts op een zeer beperkt aantal punten 
heeft de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling wijzigingen tot gevolg, te weten een 
aanmaningstermijn van twee weken, een betalingstermijn van zes weken, uitgebreidere 
stuitingsmogelijkheden van de ontvanger, een rechtsmiddelenverwijzing op het dwang-
bevel en de vervanging van de verzetprocedure door het gewone executiegeschil.
Voor de burger zijn er in feite maar twee verbeteringen: de rechtsmiddelenverwijzing op 
het dwangbevel en de langere aanmaningstermijn. Daartegenover staan voor hem drie 
verslechteringen, waar de lopende verjaring van de belastingschuld in plaats van op één 
straks op zeven manieren kan worden gestuit, waar de verzetprocedure met schorsende 
werking wordt vervangen door een gewoon executiegeschil zonder schorsende werking 
en waar de gewone betalingstermijn van twee maanden wordt verkort tot zes weken.

Ik meen dan ook dat de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling voor de burger per saldo 
tot verslechtering leidt, waarbij ik met name het gewone executiegeschil onwenselijk 
acht. Vooral in gevallen waarin de hoogte van de belastingschuld in geschil is en daarover 
nog een bezwaar- of beroepsprocedure loopt, is er een vermindering van de rechtsbescher-
ming omdat het aanhangig maken van het gewone executiegeschil de executie niet stil-
legt, zoals bij de huidige verzetsregeling het geval is.

Op basis van mijn bevindingen kom ik tot de conclusie dat – indien de wetgever inderdaad 
niet van plan is te tornen aan de door mij in hoofdstuk 2 grotendeels onwenselijk bevon-
den positie van de ontvanger van rijksbelastingen (fiscaal voorrecht, fiscaal bodemrecht, 
bureaubetekening, doorbreking van de betalingstermijnen en versnelde executie, vereen-
voudigd fiscaal derdenbeslag, lijfsdwang, verrekenings- en cessieverbod, terzijdestellin-
gen van de Algemene termijnenwet en bepaalde delen van de Awb en zeer hoge beteke-
ningskosten) – het wetgevingstechnisch en uit een oogpunt van overzichtelijkheid te 
prefereren is in de Invorderingswet te bepalen dat de bestuursrechtelijke geldschuldenre-
geling niet geldt voor belastingschulden en andere geldschulden die de wetgever daarmee 
gelijk wil stellen, tenzij de Invorderingswet aldus bepaalt, en slechts op drie punten:
a. de uniforme aanmaningstermijn van twee weken;

1113 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7 (NnavV), p. 11.
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b. de uniforme betalingstermijn van zes weken;
c. de rechtsmiddelenverwijzing op het dwangbevel.

3.8 BESTAAT ER WEL BEHOEFTE AAN EEN BESTUURSRECHTELIJKE 
GELDSCHULDENREGELING?

Hier kom ik toe aan de vraag of het gemene recht niet ook alle bestuursrechtelijke geld-
schulden zou kunnen bedienen, met als enige afwijking dat het bestuur zelf zijn executo-
riale titel kan creëren, zulks uit een oogpunt van doelmatigheid, nu tegen de betalingsver-
plichting al rechtsmiddelen open staan. Aldus zou pas echt uniformiteit en eenheid van 
recht worden bereikt. Deze vraag komt denk ik neer op de vraag of het nodig is dat de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling, afgezien van de ‘doe-het-zelf-executoriale titel’, 
afwijkt van het civiele recht.
In onderdeel 3.2.2 heb ik geconstateerd dat de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling 
op de volgende punten bij het civiele recht aansluit:
1. het tijdstip van de girale betaling;
2. de toerekening van de betaling aan een bepaalde geldschuld;
3. de toerekening van de betaling aan een onbepaalde geldschuld;
4. het intreden van het verzuim bij niet tijdige voldoening;
5. de verschuldigdheid van wettelijke rente als gefixeerde schadevergoeding wegens 

niet tijdige voldoening;
6. de mogelijkheid om naast wettelijke rente andere schadevergoeding te vorderen;
7. de toepassing van de Algemene termijnenwet;
8. de verjaringstermijn van bestuursrechtelijke geldschulden;
9. de zwakke werking van de verjaring;

10. het gevolg van de verjaring;
11. de stuiting van de verjaring door de burger;
12. de verrekening na verjaring door de burger;
13. in een executiegeschil moet om schorsing van de executoriale titel worden verzocht;
14. de kosten van betekening worden berekend overeenkomstig het Besluit tarieven 

ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders;
15. de gerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het Besluit tarieven ambts-

handelingen gerechtsdeurwaarders.

Ook heb ik onderzocht waar de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling afwijkt van het 
civiele recht (onderdeel 3.2.1):
1. bestuursrechtelijke geldschulden worden ‘uitsluitend’ giraal voldaan;
2. bestuursrechtelijke geldschulden worden ‘uitsluitend’ in euro voldaan;
3. de kosten van een betaling buiten Europa zijn voor rekening van de schuldeiser;
4. de kosten van een kwitantie zijn voor rekening van de schuldeiser;
5. verrekening van bestuursrechtelijke geldschulden met bestuursrechtelijke geldvorde-

ringen is voor beide partijen uitgesloten;
6. na verjaring is verrekening door het bestuursorgaan uitgesloten;
7. de stuiting van de verjaring door het bestuursorgaan is beperkter;
8. de verlenging van de verjaring heeft een ander karakter;
9. de gronden voor verlenging van de verjaring wijken af van de civielrechtelijke verlen-

gingsgronden;
10. de buitengerechtelijke kosten van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel worden 

bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld;
11. de executie bij dwangbevel, zonder vonnis.

Van deze afwijkingen beschouw ik er slechts vier als wezenlijk: het algehele verrekenings-
verbod, de afwijkende verlengingsregeling en -gronden en de executie bij dwangbevel, 
zonder vonnis. Alle andere afwijkingen zijn hetzij van ondergeschikt belang, hetzij 
komen in de praktijk niet neer op afwijking van het gewone recht. Ook in het privaatrecht 
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worden bestuursrechtelijke geldschulden in de praktijk giraal voldaan.1114 De betaling in 
euro zal slechts in buitenlandsituaties problemen kunnen geven; in binnenlandse verhou-
dingen is er geen probleem. De kosten van een betaling buiten Europa en die van een kwi-
tantie zijn denk ik niet onoverkomelijk te noemen. De verrekening na verjaring door het 
bestuursorgaan is evenmin wezenlijk te noemen gegeven dat in de praktijk de ontvanger 
een actief invorderingsbeleid voert en de mogelijkheden heeft om de verjaring te stuiten 
en de verjaring voorts kan worden verlengd. Het zal daar veelal dus niet op aan komen. 
Dat uitstel van betaling de verjaringstermijn schorst, acht ik geen probleem gezien de 
duur van die termijn. De burger geniet dan een voordeel (niet betalen) waaraan een voor-
waarde verbonden is (verlenging verjaring). Tot slot ga ik ervan uit dat de bij algemene 
maatregel van bestuur vast te stellen buitengerechtelijke kosten redelijk zullen zijn. Als 
zij overeenkomen met het Rapport Voor-werk II1115, dan is er in feite geen afwijking met 
het gewone recht.

Het feit dat het belangrijkste kenmerk van de bestuursrechtelijke incasso, de executie bij 
dwangbevel zonder vonnis, niet in de regeling zelf is opgenomen en de motivering daar-
van evenmin daarin te vinden is, geeft aan dat het belang van die regeling steeds minder 
indrukwekkend lijkt. De enige fundamentele afwijking van het civiele recht wordt steeds 
in de bijzondere wet (zoals de Invorderingswet 1990) geregeld.

Per saldo meen ik dat er zeer grote overeenkomsten zijn tussen de bestuursrechtelijke 
geldschuldenregeling en het gewone recht. Slechts op het punt van de verrekening en ver-
lenging van de verjaring wijkt de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling wezenlijk af. 
De rechtvaardiging voor die eerste afwijking is in de literatuur omstreden.1116 De afwij-
kende verlengingsregeling is mijns inziens evenmin gerechtvaardigd (zie onderdeel 
3.2.1.9). De conclusie lijkt dan ook te moeten zijn dat, indien in executie bij dwangbevel 
wordt voorzien in de bestuurswetten, het gemene recht alle bestuursrechtelijke geld-
schulden zou kunnen bedienen, en dat slechts op beperkte punten, zoals de toerekening 
aan een bepaalde geldschuld en schorsende werking van verzet, nadere invulling nodig is. 
Het ziet er aldus naar uit dat aan de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de 
Vierde tranche voor het fiscale invorderingsrecht geen dringende behoefte bestaat.

3.9 BEANTWOORDT DE BESTUURSRECHTELIJKE 
GELDSCHULDENREGELING VAN DE VIERDE TRANCHE VAN DE 
AWB VOOR WAT BETREFT HET FISCALE INVORDERINGSRECHT 
AAN HAAR DOEL?

Na het voorgaande laat het antwoord op deze vraag zich raden.

Aan de Awb lagen vier codificatie-argumenten ten grondslag:1117

1. het bevorderen van eenheid binnen de bestuursrechtelijke wetgeving;
2. het systematiseren en vereenvoudigen van de bestuursrechtelijke wetgeving;
3. het codificeren van ontwikkelingen die zich in de bestuursrechtelijke jurisprudentie 

hebben voorgedaan;
4. het treffen van voorzieningen ten aanzien van onderwerpen die zich naar hun aard 

niet voor regeling in een bijzondere wet lenen.

De eerste, tweede en vierde doelstelling worden met de bestuursrechtelijke geldschulden-
regeling wel enigszins gediend. Een zekere eenheid wordt bereikt, mede omdat afwijking 

1114 C.E. du Perron, a.w., p. 1180.
1115 Rapport Voor-werk II, Advocatenblad 2000/23, p. 216-222.
1116 C.E. du Perron, a.w., p. 1181 en M.W. Scheltema, Publiekrechtelijke geldschulden, Deventer 2005, p. 52.
1117 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, dertiende druk, Den Haag 2005, 

nr. 3.1.
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van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling slechts beperkt wordt toegelaten. De bij-
zondere wetgever kan echter afwijken en de verwachting is dat de fiscale wetgever dat 
massief zal doen om de huidige sterke positie van de ontvanger te handhaven. Aangezien 
er veel bijzondere bestuursrechtelijke regelingen bestaan die hetzelfde onderwerp rege-
len, wordt de tweede doelstelling gediend. Dat geldt evenzeer voor de vierde doelstelling.
De codificatiedoelstelling is vanwege het sterk civielrechtelijke karakter van het invorde-
ringsrecht te beperkt. Ik meen dat de civielrechtelijke jurisprudentie mede moet worden 
gecodificeerd en dat is iets wat de wetgever niet steeds consequent heeft gedaan. Rank 
heeft al gesteld dat de bepalingen van Afdeling 11 van Titel 1 van boek 6 BW over de ver-
bintenissen tot betaling van een geldsom zoveel mogelijk van overeenkomstige toepas-
sing zijn op betalingsaanspraken en -verplichtingen van de overheid.1118 Zo blijkt uit HR 
7 april 2000, NJ 2000, 498 dat een verbintenis tot terugbetaling van bijstand wordt aange-
merkt als ‘een verbintenis tot het betalen van een geldsom zoals bedoeld in afdeling 6.1.11 
BW’ en uit HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 490 volgt dat dit hetzelfde is als de bedrijfsver-
eniging te weinig heeft betaald (en de burger dus een vordering heeft). Daarmee kan de 
aansluiting met het civiele recht op het punt van de wijze van betaling van de geldsom, 
haar plaats, tijdstip en de gevolgen van niet-nakoming (wettelijke rente) worden ver-
klaard. Voorts bleek uit de in hoofdstuk twee behandelde open stelsel-doctrine dat de 
Hoge Raad in situaties waarin de ontvanger anders invordert dan bij wijze van dwangbe-
vel het gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden steeds toelaat, tenzij de aard van de 
verhouding zich daartegen verzet (onderdeel 2.5.3). Op grond van die doctrine, die over-
eenkomt met de tweewegenleer of doorkruisingsleer, kan de stuiting van de verjaring en 
verrekening van bestuursrechtelijke geldvorderingen met bestuursrechtelijke geldschul-
den volgens het gewone recht plaatsvinden. Het gewone recht kan volgens de Hoge Raad 
evenzeer voor onverschuldigde betaling en subrogatie gelden. Bijzonder is dat de wetge-
ver die jurisprudentie van de Hoge Raad negeert. Zo wordt in afwijking van HR 28 mei 
1993, NJ 1993, 435, verrekening uitgesloten, waar de Hoge Raad haar in beginsel mogelijk 
acht.
Ik meen dan ook dat niet alle aan de Awb ten grondslag liggende codificatiedoelstellingen 
worden gehaald.

Volgens de wetgever is het doel van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling een alge-
mene regeling te geven over de betaling van geldschulden aan en door bestuursorganen, 
inclusief een uniforme regeling voor de invordering van geldschulden door de over-
heid.1119 Daarmee wordt een kennelijk als leemte ervaren ruimte opgevuld waar thans 
teruggevallen wordt op het privaatrecht.1120 Die privaatrechtelijke regels hebben volgens 
de wetgever onvoldoende oog voor de bestuursrechtelijke verhoudingen, omdat de pri-
vaatrechtelijke regels niet gegeven zijn voor de relatie tussen de machtige overheid ener-
zijds en de burger anderzijds.1121 Daarnaast heeft het bijzondere bestuursrecht behoefte 
aan eigen regels, zoals de betalingsverzuimboeten in het belastingrecht.1122 Waar eigen 
bestuursrechtelijke regels noodzakelijk zijn, moet niettemin zoveel mogelijk worden aan-
gesloten bij het civiele recht: nodeloze verschillen moeten worden vermeden.1123 Het 
civiele recht is volgens de wetgever inefficiënt voor de overheid als telkens een vonnis 
moet worden gehaald bij de gewone rechter als de burger niet vrijwillig betaalt en de 
bestuursrechter zich reeds over de hoogte van de bestuursrechtelijke geldvordering op de 
burger kan uitlaten.1124

1118 Rank beroept zich op HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 490 en 491, en HR 7 april 2000, NJ 2000, 498. 
W.A.K. Rank 2001 (T&C BW), Titel 1, afd. 11, Inl. opm., aant. 5.

1119 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 4.
1120 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 6.
1121 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 6.
1122 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 7.
1123 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 7.
1124 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 12.
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Indien men deze uitgangspunten beschouwt zou men verwachten dat de bestuursrechte-
lijke geldschuldenregeling grote gelijkenissen vertoont met de civielrechtelijke geldschul-
denregeling, behoudens de executie bij dwangbevel. Waar zij afwijkt zou men voorts ver-
wachten dat de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling rekening zou houden met de 
bestuursrechtelijke verhoudingen waarin, zoals gezegd, de machtige overheid tegenover 
de daaraan ondergeschikte burger staat.1125

De eerste verwachting is uitgekomen. Goed beschouwd zijn in de bestuursrechtelijke 
geldschuldenregeling veel zaken op dezelfde wijze als in de civielrechtelijke geldschul-
denregeling geregeld (zie onderdeel 3.8).
De tweede verwachting is niet uitgekomen. Van de elf afwijkingen van het gewone recht 
dienen de volgende acht eerder het belang van de overheid dan dat van de burger:
1. bestuursrechtelijke geldschulden worden ‘uitsluitend’ giraal voldaan;
2. bestuursrechtelijke geldschulden worden ‘uitsluitend’ in euro voldaan;
3. de kosten van een betaling buiten Europa zijn voor rekening van de schuldeiser;
4. de kosten van een kwitantie zijn voor rekening van de schuldeiser;
5. verrekening van bestuursrechtelijke geldschulden met bestuursrechtelijke geldvorde-

ringen is voor beide partijen uitgesloten;
6. de verlenging van de verjaring heeft een ander karakter;
7. de gronden voor verlenging van de verjaring wijken af van de civielrechtelijke verlen-

gingsgronden;
8. de executie bij dwangbevel, zonder vonnis.

Slechts de volgende twee afwijkingen ten opzichte van het gewone recht strekken kenne-
lijk tot bescherming van de burger:
1. na verjaring is verrekening door het bestuursorgaan uitgesloten;
2. de stuiting van de verjaring door het bestuursorgaan is beperkter.

Ik ga ervan uit dat het feit dat de buitengerechtelijke kosten van de tenuitvoerlegging van 
het dwangbevel bij algemene maatregel van bestuur zullen worden vastgesteld, noch voor 
de overheid noch voor de burger een verbetering is. Deze afwijking van het civiele recht 
merk ik derhalve als neutraal aan.

Per saldo lijkt het erop dat de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling juist weinig reke-
ning houdt met het feit dat de machtige overheid tegenover de burger staat, en die over-
heid op grond van uniformeringoverwegingen nog machtiger maakt. De bestuursrechte-
lijke geldschuldenregeling is voorts een verslechtering voor de burger in vergelijking met 
het huidige fiscale invorderingsrecht, aangezien zij de ontvanger nog machtiger maakt 
dan thans het geval is waar de schorsende werking van de verzetprocedure wordt 
geschrapt en de stuitingsregeling wordt uitgebreid. Tot slot valt te verwachten dat bij de 
invoeringswetgeving Vierde tranche Awb uitgebreid afgeweken zal worden ten behoeve 
van de ontvanger, met name op de punten van de bestaande bijzondere executiebevoegd-
heden (vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag en lijfsdwang), de bureaubetekening en het 
cessieverbod, zodat het invorderingsrecht in aanzienlijke mate blijft afwijken van zowel 
het algemene bestuursrecht als het privaatrecht.

Ik concludeer dan ook dat de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de Vierde 
tranche van de Algemene wet bestuursrecht voor wat betreft het fiscale invorderingsrecht 
onvoldoende aan haar doel beantwoordt.

1125 Vgl. M. Scheltema en M.W. Scheltema, ‘De verhouding tussen publiek- en privaatrecht’, NJB 2004, 
15, p. 769.
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3.10 SAMENVATTING

In dit hoofdstuk heb ik het Nederlandse invorderingsrecht zoals dat na invoering van de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling vermoedelijk zal gelden aan een beschouwing 
onderworpen. Het komende Nederlandse invorderingsrecht zal te vinden zijn in de 
bestuurechtelijke geldschuldenregeling en een min of meer verkorte Invorderingswet. De 
noodzaak van een uitgebreide separate Invorderingswet naast de bestuursrechtelijke geld-
schuldenregeling van de Vierde tranche Awb blijft bestaan, met name als gevolg van de te 
verwachten handhaving van de huidige bijzondere positie van de ontvanger. Voorts zal de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen haar belang houden voor de administratieve boe-
ten wegens betalingsverzuimen. Ook zal de Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969 
blijven bestaan, ondanks het feit dat de bestuurechtelijke geldschuldenregeling een rege-
ling bevat voor gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
Het bestaan van een verkorte Invorderingswet naast de bestuursrechtelijke geldschulden-
regeling zal noodzakelijk blijven, ten eerste omdat zij in bepaalde gevallen uitdrukkelijk 
ruimte laat om in een bijzondere wet een afwijkende regeling te treffen, zoals op het punt 
van betalingstermijnen en de invorderingsrente als gefixeerde schadevergoeding wegens 
vertraging in de betaling van een belastingschuld. Voorts bestrijkt het invorderingsrecht 
een groter terrein dan het terrein dat door de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling 
wordt bestreken, zoals op het punt van de aansprakelijkheidsschulden.1126 Ten slotte staat 
het staatsrecht er niet aan in de weg om bij bijzondere wet van een als dwingend bedoelde 
bepaling van de Awb af te wijken, hetgeen, zoals opgemerkt, vermoedelijk zal gebeuren.
De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling zal het bestaande invorderingsrecht amper 
wijzigen. Aangezien de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling op bepaalde punten 
aansluiting heeft gezocht bij het invorderingsrecht, zoals op het punt van de uitsluitend 
girale uitbetaling, de verlenging van de lopende verjaring en het verrekeningsverbod, 
brengt zij op die punten geen verandering.
Op slechts vijf punten zal de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling een verandering in 
het huidige invorderingsrecht teweegbrengen:
1. de in te voeren uniforme aanmaningstermijn van twee weken;
2. de in te voeren uniforme betalingstermijn van zes weken;
3. de stuiting van de lopende verjaring door de ontvanger;
4. de rechtsmiddelenverwijzing op het dwangbevel;
5. de schorsende werking van het verzet tegen het dwangbevel.

De rechtsmiddelenverwijzing op het dwangbevel acht ik een verbetering voor de rechts-
bescherming. Zij dient wat mij betreft dan ook in de bestuursrechtelijke geldschuldenre-
geling te worden gehandhaafd. De uniforme aanmaningstermijn van twee weken en de 
uniforme betalingstermijn van zes weken moeten wat mij betreft eveneens gehandhaafd 
worden.
Een verbetering voor de doelmatigheid en verslechtering van de rechtsbescherming van 
de burger acht ik de regeling op het punt van stuiting van de lopende verjaring door of 
ten gunste van de ontvanger. Deze regeling dient mijns inziens niettemin in de bestuurs-
rechtelijke geldschuldenregeling te worden gehandhaafd, omdat de regeling aansluit bij 
het civiele recht. Niet gehandhaafd zou moeten worden de vervanging van de verzetrege-
ling (met schorsende werking) door het gewone executiegeschil (zonder schorsende wer-
king), aangezien sprake is van een evidente verslechtering van de rechtsbescherming van 
de burger

1126 Koopman – en in navolging daarvan Vetter – heeft bepleit om in elk geval algemene aansprake-
lijkheidsregels in de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling op te nemen, R.J. Koopman, ‘Het 
belastingrecht en de vierde tranche Awb’, NJB 2000, p. 1193, en J.J. Vetter, ‘De regeling voor 
bestuursrechtelijke geldschulden in het voorontwerp Vierde tranche Algemene wet bestuurs-
recht; van maatpak naar confectiepak’, FED 2001/215, p. 814
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De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling geeft geen oplossingen voor de door mij in 
het vorige hoofdstuk geconstateerde tekortkomingen. Hoewel ik een open systeem 
gerechtvaardigd acht en dit ook in de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling tot uit-
gangspunt wordt genomen (art. 4.4.4.1.11), biedt de MvT bij de bestuursrechtelijke geld-
schuldenregeling geen rechtvaardiging voor het open systeem van de IW 1990. Beperkin-
gen aan het gebruik van bijzondere schuldeisersbevoegdheden zijn er evenmin in te vin-
den.
Voorts leidt de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling niet tot afschaffing van de door 
mij als onvoldoende gemotiveerd beschouwde bijzondere bevoegdheden en andere bij-
zonderheden. De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling leidt niet tot afschaffing van 
het fiscale voorrecht, het fiscale bodembeslag, de informatieverplichtingen, de doorbre-
king van de betaaltermijnen, de versnelde executie, het verrekeningsverbod, het eigen 
invorderingsrechtelijk verrekeningsregime, het cessieverbod, de bureaubetekening, het 
vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag, de lijfsdwang, de Kostenwet invordering rijksbelas-
tingen 1969, de terzijdestellingen van de Algemene termijnenwet en bepaalde delen van 
de Algemene wet bestuursrecht.
Het in hoofdstuk 2 gesignaleerde tekort in rechtsbescherming bij uitstel van betaling en 
kwijtschelding ten slotte wordt als gevolg van het gesloten stelsel van rechtsbescherming 
evenmin het hoofd geboden.

Aanvullende rechtsbescherming zal ook na invoering van de bestuursrechtelijke geld-
schuldenregeling nodig blijven.

Ik heb geconcludeerd dat het voor de hand ligt om fiscale invorderingsrecht in zijn geheel 
uit te zonderen van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling, aangezien zij weinig 
betekenis heeft voor het invorderingsrecht behalve waar zij geen invloed zou moeten heb-
ben (afschaffing schorsende werking van het verzet), zodat het overzichtelijker zou zijn 
om het invorderingsrecht uit te zonderen en alleen de uniforme aanmanings- en beta-
lingstermijnen en de rechtsmiddelenverwijzing over te nemen uit de Awb.

Aangezien de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling per saldo grote overeenkomsten 
vertoont met het gewone recht en waar dat niet het geval is, niet aan haar doel beant-
woordt door rekening te houden met de ongelijkheid tussen overheid en burger, meen ik 
dat de noodzaak voor de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling voor wat betreft het 
fiscale invorderingsrecht niet in het oog springt. Slechts op het punt van de verrekening 
en verlenging van de verjaring wijkt de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling signifi-
cant af van het privaatrecht. Mijn conclusie is dat, gegeven dat het bestuur bij dwangbevel 
kan executeren, het gemene recht alle bestuursrechtelijke geldschulden zou moeten kun-
nen bedienen, en dat slechts op beperkte punten, zoals de toerekening aan een bepaalde 
geldschuld en de schorsende werking van verzet, nadere invulling nodig is.

Tot slot heb ik geconcludeerd dat de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de 
Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht voor wat betreft het fiscale invorde-
ringsrecht onvoldoende aan haar doel beantwoordt. Zij zal naar verwachting nauwelijks 
afdoen aan de vele afwijkingen ten gunste van de ontvanger, heeft hierdoor geen wezen-
lijke uniformerende werking en zij wijkt veelal af van het privaatrecht ten gunste van de 
overheid. Daarmee maakt zij de overheid nog machtiger dan die al is en ontneemt zij de 
burger rechten, zoals het recht op verrekening, die hij thans volgens de rechtspraak van 
de Hoge Raad al heeft.
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4 Rechtsvergelijking

4.0 INLEIDING

In dit hoofdstuk zal ik een overzicht geven van het invorderingsrecht van vier andere lan-
den dan Nederland. Deze landen zijn Frankrijk, België, Duitsland en de Verenigde Staten. 
Ik wil ten eerste de vraag beantwoorden hoe deze landen de inning van Rijksbelastingvor-
deringen1127 hebben geregeld. Is dat gewoon civiel, specifiek fiscaal of algemeen admini-
stratief geregeld? In de laatste twee gevallen zal ik ook de vraag beantwoorden of deze lan-
den een open stelsel hebben of niet.
Vervolgens onderzoek ik of het invorderingsrecht van deze landen invorderingsrechte-
lijke bijzonderheden bevat, zoals de in onderdeel 2.4 behandelde bijzonderheden. 
Beschikken de ontvangers in die landen over dezelfde of vergelijkbare bijzondere 
bevoegdheden en bijzonderheden als de Nederlandse ontvangers, zoals een fiscaal voor-
recht, een fiscaal bodemrecht, aansprakelijkheidsbepalingen, informatieverplichtingen, 
executie zonder vonnis, een bureaubetekening, doorbreking van de betalingstermijnen 
en versnelde executie, belastingdeurwaarder, vereenvoudigde fiscaal derdenbeslag (de 
vordering), lijfsdwang, een verrekeningsverbod, een cessieverbod, een verjaringsregeling, 
een invorderingsrenteregeling, betalingsverzuimboeten, terzijdestelling van een met de 
Algemene termijnenwet vergelijkbare wet en een fiscale vervolgingskostenregeling? Ik 
zal niet ingaan op een aantal specifiek Nederlandse bijzonderheden, zoals het voorrecht 
op motorrijtuigen, het IB-voorrecht op in vruchtgebruik gegeven goederen en de terzijde-
stelling van de Algemene wet bestuursrecht. Deze punten acht ik rechtsvergelijkend min-
der interessant dan punten die ik wel vergelijk, terwijl de andere punten al genoeg aan-
dacht vergen. Evenmin zal ik – om dezelfde reden – ingaan op de uitsluitend girale uit-
betaling en de specifieke fiscale toerekeningsbepaling. Die bijzonderheden acht ik 
bovendien gerechtvaardigd (zie onderdelen 2.8.9 en 2.8.21).
Ook zal ik onderzoeken of in deze landen overwogen is om de inning van de belastingvor-
deringen in een algemene wet vergelijkbaar met de toekomstige bestuursrechtelijke geld-
schuldenregeling van Algemene wet bestuursrecht op te nemen. Verder zal ik kort stil-
staan bij de invulling van de rechtsbescherming op het gebied van het invorderingsrecht. 
Tot slot zal ik ter zake van elk land een conclusie opnemen waarin ik het betrokken land 
vergelijk met Nederland.
Ik zal de verschillen en overeenkomsten in een interstatelijke vergelijking weergeven en 
daaruit rechtsvergelijkende conclusies trekken. Ik sluit af met een samenvatting inclusief 
schematisch overzicht (onderdeel 4.7).

In onderdeel 4.1 zal ik het Franse invorderingsrecht beschrijven. Frankrijk is een logische 
keuze omdat – zoals in hoofdstuk 2 is gebleken – het huidige invorderingsrecht in grote 
lijnen uit het Franse recht afkomstig is. De voorganger van de IW 1990, de IW 1845, is des-
tijds ingevoerd om in één wet samen te vatten de invorderingsbepalingen die in diverse 
wetten en verordeningen verspreid waren neergelegd1128, vooral die welke tijdens de 
Franse bezetting tussen 1795 en 1813 waren ingevoerd:1129

1127 Het gaat mij dus om de invordering van belastingen door de (federale) Staat.
1128 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 3, p. 878 rk.
1129 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 8, p. 888 rk.
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‘De voorschriften, welke thans in Nederland gevolgd worden betrekkelijk de 
invordering van ’s Rijks directe belastingen en den voorrang van de schatkist te 
dier zake, zijn verspreid in een aantal bijzondere wetten en besluiten, meest 
alle van Franschen oorsprong.’

Aangezien het in de IW 1845 vervatte invorderingsrecht nagenoeg geheel gehandhaafd is 
in de IW 1990 kan de conclusie getrokken worden dat het Nederlandse invorderingsrecht 
nog altijd ‘van Franschen oorsprong’ is. Het lijkt mij daarom interessant om na te gaan 
hoe het Franse recht op dit moment is geregeld.

Het Belgische invorderingsrecht zal ik in onderdeel 4.2 schetsen. Aangezien de Belgische 
provinciën in 1795 door de Franse republiek werden ingelijfd, is ook daar het Franse belas-
tingrecht ingevoerd.1130 Vanaf 1814 maakten deze provinciën onderdeel uit van het Ver-
enigd Koninkrijk en sinds 1830 zijn zij als het Koninkrijk België onafhankelijk van Neder-
land. Het Belgische invorderingsrecht is daarom even interessant als het Franse invorde-
ringsrecht.

In onderdeel 4.3 zal ik het Duitse invorderingsrecht aan een beschouwing onderwerpen. 
Duitsland is net als Frankrijk en België een logische keuze omdat het Nederlandse belas-
tingsrecht door de Duitse bezetting tussen 1940 en 1945 erfelijk belast is. Zo is bijvoor-
beeld de huidige Wet op de loonbelasting 1964 in feite door de Duitse bezetter ingevoerd 
en aldus is de huidige werknemersaansprakelijkheidsbepaling van art. 38 IW 1990 de facto 
door de Duitsers ingevoerd.1131 Het lijkt mij daarom ook interessant om na te gaan hoe 
het Duitse invorderingsrecht is geregeld.

Ten slotte zal ik in onderdeel 4.4 het invorderingsrecht van de Verenigde Staten behande-
len. Met het Amerikaanse belastingrecht heeft Nederland – voor zover mij bekend, 
althans – geen enkele band. In zoverre is Amerika een ‘uitbijter’; het vormt een mooi con-
trast met Nederland. Het lijkt mij interessant om na te gaan hoe een land met een common 
law-stelsel en een self-assessment-systeem ook voor de directe belastingen de invordering 
van belastingvorderingen heeft geregeld.

In onderdeel 4.5 zal ik de overeenkomsten en verschillen van de afzonderlijke landen 
weergeven. Ik probeer daaruit rechtsvergelijkende conclusies te trekken en besluit in 
onderdeel 4.6 met een samenvatting en in onderdeel 4.7 met een vergelijkend schema.

4.1 FRANKRIJK

4.1.0 Algemene opmerkingen

Ik beperk mij tot inning van belastingen die op centraal staatsniveau worden geheven. Ik 
merk op dat het Franse heffingsstelsel grote gelijkenis vertoont met het onze. Men maakt 
net als in Nederland een onderscheid tussen aangifte- en aanslagbelastingen.

4.1.1 De wettelijke regeling van de inning van belastingvorderingen in Frankrijk

In dit onderdeel beschrijf ik de bronnen van het Franse invorderingsrecht. De inning van 
Rijksbelastingvorderingen, in het Frans le recouvrement de l’impôt genoemd, is in bijzondere 
wetten geregeld.1132 Aldus is de invordering specifiek fiscaal en niet civiel noch algemeen-
bestuursrechtelijk geregeld.

1130 A. Tiberghien, a.w., nr. 0097.
1131 Het Besluit op de loonbelasting 1940, Verordeningenblad 1940, 224, is door de Duitse bezetter inge-

voerd. Bij de invoering van de huidige Wet op de loonbelasting 1964 is het bij Besluit op de loon-
belasting 1940 bestaande systeem van heffing van loonbelasting bestendigd. Kamerstukken II 
1958/59, 5380, nr. 7, p. 11.
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De wettelijke regelingen zijn gebaseerd op de Franse grondwet.1133 In art. 34 van de Franse 
grondwet is uitdrukkelijk bepaald dat de wetten vastgesteld door het parlement, het 
Franse wetgevende apparaat, zullen regelen de heffing (‘la levée’) en de wijzen van invor-
dering (‘les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures’).1134 De belastingheffing 
en belastinginning behoren daarmee tot het ‘domein van de wet’.1135 Hierin wordt de eis 
gelezen dat de heffing én inning van Rijksbelastingen een wettelijke basis behoeven in 
een wet in formele zin: le principe de légalité de l’impôt.1136 Dat beginsel zou zijn oorsprong 
hebben in een verklaring van de Assemblée van 13 juni 1789, gevolgd door een decreet van 
17 juni 1789 ‘du Tiers Etat’, op zijn beurt weer gevolgd door de Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen van 26 augustus 1789.1137 Ter uitvoering van deze grondwettelijke 
bepaling zijn twee wetten in formele zin in het leven geroepen: de code Général des Impôts 
(‘CGI’) en het Livre des procédures fiscales (‘LPF’).

4.1.1.1 Code Général des Impôts
De code Général des Impôts bevat het gehele materiële belastingrecht: rechtsregels die bepa-
len hoeveel belasting iemand verschuldigd is.1138 Voorts bevat de code Général des Impôts 
formeel belastingrecht: rechtsregels die bepalen hoe de belasting wordt verwezenlijkt.
De CGI is een wetboek (‘code’). Hij bevat drie typen teksten, namelijk wetteksten in for-
mele zin (‘législatif’), teksten van regeringsdecreten (‘réglementaire’)1139 en teksten van een 
ministeriële regeling (‘arrêtés’).1140 Het partie législative is vastgesteld door het parlement. 
De partie réglementaire is vastgesteld bij decreet van de eerste minister gehoord na advies 
van de Franse Raad van State (‘Conseil d’État’). Deze teksten met ‘L-status’ en ‘R-status’ beho-
ren – afgezien van de grondwet – tot het ‘hoogste’ nationale recht.1141 De teksten met een 
A-status hebben – vertaald naar de Nederlandse situatie – de status van een ministeriële 
regeling. Zij behoren niet tot het ‘hoogste’ nationale recht, maar mogen door de burgers 
worden aangevochten.1142

De wet in formele zin (‘partie législative’) is vervat in de code zelf. De partie réglementaire van 
de CGI is vervat in bijlagen 1, 2, 3 en 4: CGI Annexe I, CGI Annexe II, CGI Annexe III en CGI 
Annexe IV.1143

1132 Mémento pratique, Francis Levebvre 2004, André Lefeuvre, Le paiement en droit fiscal (diss.), Parijs 
2002, Marie Masclet de Barbarin, Le contentieux de recouvrement de l’impôt (diss.), Parijs 2004, 
W. Konijnenbelt, ‘Wetgevingskwaliteit in Frankrijk: codificatie en hercodificatie’, RegelMaat 2000, 
p. 237-243, Jean Groux, ‘Recouvrement des impôts: conditions et difficultés d’applications des 
mesures conservatoires et autres procédures civiles de droit commun’, Bulletin fiscal 3/02, 
p. 139-163.

1133 C.A.J.M. Kortmann, ‘De Franse Republiek’, in L. Prakke en C.A.J.M. Kortmann (red.), Het bestuurs-
recht van de landen der Europese Gemeenschappen, Deventer 1986, p. 184 en 185.

1134 In art. 34 van de Franse grondwet is het volgende bepaald: ‘La loi fixe les règles concernant: (...) 
l'assiette,(...) et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.’

1135 Ik ontleen de uitdrukking ‘domein van de wet’ aan W. Konijnenbelt, ‘Wetgevingskwaliteit in 
Frankrijk: codificatie en hercodificatie’, RegelMaat 2000, p. 237-243.

1136 André Lefeuvre, a.w., nrs. 38 en 611.
1137 Aangezien het parlement het volk vertegenwoordigt en het parlement de wetten vaststelt, neemt 

men in Frankrijk aan dat de burgers ingestemd hebben met de fiscale wetten. Die instemming 
wordt als een soort wilsuiting gezien, zoals die bij rechtshandelingen vereist is. In het privaat-
recht wordt men slechts schuldenaar indien men daar zelf mee instemt. In het fiscale recht is dan 
sprake van een afgeleide instemming. Over deze ‘consentement à l’impôt’ en ‘autonomie de volonté’: 
André Lefeuvre, a.w., nr. 35 e.v.

1138 Op www.legifrance.gouv.fr zijn alle wetteksten te vinden.
1139 W. Konijnenbelt, ‘Wetgevingskwaliteit in Frankrijk: codificatie en hercodificatie’, RegelMaat 2000, 

p. 239.
1140 Zie ook France. Legal and Tax Guide, Kluwer 1992, aant. 1011.
1141 W. Konijnenbelt, ‘Wetgevingskwaliteit in Frankrijk: codificatie en hercodificatie’, RegelMaat 2000, 

p. 237.
1142 France. Legal and Tax Guide, Kluwer 1992, aant. 1011: ‘A taxpayer who feels aggrieved by the incon-

sistency of a particular decree with tax legislation voted by Parliament may validly contest the 
assessment of tax in the administrative or civil courts.’ Dat geldt dus ook voor decreten.

1143 Zie nader France. Legal and Tax Guide, Kluwer 1992, aant. 1011.
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De code Général des Impôts is in twee boeken verdeeld. Eén over heffing en één over inning.
Het eerste boek ziet op de grondslag en afrekening van belastingen (‘assiette et liquidation 
de l’impôt’). Het eerste deel (‘première partie’), art. 1-1178, ziet op alle Rijksbelastingen 
(‘impôts d’État’) en het tweede deel, art. 1379-1648 D, ziet op alle lokale belastingen (‘impo-
sitions perçues au profit des collectivités et de divers organismes’). Het derde deel, art. 1649-1900, 
bevat algemene bepalingen die op alle belastingen betrekking hebben (‘dispositions commu-
nes aux première et deuxième parties’). De eerste titel daarvan gaat over heffing en controle 
(art. 1649-1649 undecies). De tweede titel bevat diverse bepalingen (art. 1650-1656).
Het tweede boek is van bijzonder belang voor mijn onderwerp. Het gaat over de inning 
van belastingen (‘recouvrement de l’impôt’). Het eerste hoofdstuk (art. 1657-1724 quinquies) 
bevat bepalingen over de betaling van de in het wetboek geregelde belastingen (‘paiement 
de l’impôt’). Het tweede hoofdstuk (art. 1725-1840 S) bevat bepalingen over boeten (‘pénali-
tés’). Het derde hoofdstuk (art. 1849-1918) gaat over procedures (‘procédures’) en het vierde 
hoofdstuk (art. 1920-1929 septies) gaat over zekerheden en voorrechten (‘sûretés et privilè-
ges’). Het vijfde hoofdstuk (art. 1960-1965 L) ten slotte gaat over verminderingen en terug-
gaven (‘dégrèvements et restitutions d’impôts’).

4.1.1.2 Livre des procédures fiscales
In aanvulling op de code Général des Impôts (‘CGI’) bevat het Livre des procédures fiscales (‘LPF’), 
zoals deze zijn naam al aangeeft, specifieke procedurele regels voor de heffing van belas-
tingen en de inning van belastingvorderingen.
Het LPF is eveneens een wetboek (‘code’). Hij bevat drie typen teksten, namelijk wetteksten 
in formele zin, aangeduid met een letter L (‘législatif’), teksten van regeringsdecreten, aan-
geduid met een letter R (‘réglementaire’), en teksten van een ministeriële regeling, aange-
duid met een letter A (‘arrêtés’). De wetgeving in formele zin is vervat in het première partie 
(‘partie législative’). Een bepaling uit dat deel pleegt men vooraf te laten gaan door L. De tek-
sten van de regeringsdecreten (‘Partie Réglementaire – Décrets en Conseil d'Etat’) is vervat in het 
deuxième partie. Een bepaling uit dat deel pleegt men vooraf te laten gaan door R. De minis-
teriële regeling is vervat in het troisième partie (‘Partie réglementaire, arrêtés’). Een bepaling 
uit dat deel pleegt men vooraf te laten gaan door A. Art. L 1 LPF verwijst dan naar de wet-
telijke bepaling, terwijl art. R 1 LPF naar het regeringsdecreet en art. A 1 LPF naar de 
ministeriële regeling verwijst.

Van het Livre des procédures fiscales is relevant de vierde titel, die ziet op de inning van belas-
tingvorderingen (‘le recouvrement de l’impôt’). De vierde titel valt in vier hoofdstukken uit-
een. Het eerste hoofdstuk behandelt de invorderingsprocedures (‘les procédures de recouvre-
ment’) en bevat drie paragrafen (‘sections’). De eerste paragraaf bevat regels over de wijze 
van inning en de aan de vervolging voorafgaande maatregelen. De tweede paragraaf bevat 
regels over de vervolging. De derde paragraaf bevat bepalingen over bijzondere maatrege-
len, zoals de vordering onder een derde (‘l’avis à tiers détenteur’), de cessie van salarisvorde-
ringen (‘la cession des rémunérations du travail’), bijzondere verplichtingen voor depositohou-
ders (‘dépositaires publics de fonds’), bestuurdersaansprakelijkheidsbepalingen (‘responsabilité 
des dirigeants et gérants de sociétés’), de verkoop van een bedrijf (‘vente de fonds de commerce’), 
liquidatie van goederen (‘liquidation des biens’), gerechtelijke liquidatie (‘liquidation judici-
aire’) en de versnelde procedure (‘procédure accélérée’). De vierde paragraaf bevat regels over 
de verjaring van het recht tot invordering (‘prescription de l’action en vue du recouvrement’). 
Het tweede hoofdstuk ziet op opschorting (of uitstel) van betaling (‘le sursis de paiement’). 
Het derde hoofdstuk ziet op invorderingsgeschillen (‘le contentieux du recouvrement’). Het 
vierde hoofdstuk ten slotte ziet op bijstand door de Franse ontvanger bij invordering van 
buitenlandse belastingschulden (‘assistance internationale au recouvrement’).

4.1.2 Open stelsel?

Zoals gezegd, is de invordering specifiek fiscaal geregeld. Het invorderingsrecht is in 
beginsel zelfstandig geregeld in de genoemde twee bijzondere wetten, de CGI en het LPF. 
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Niettemin kent ook het Franse invorderingsrecht een cumulatief open stelsel: de schatkist 
(‘Trésor public’) beschikt behalve over bijzondere bevoegdheden ook over de bevoegdheden 
die iedere schuldeiser heeft.1144 Zo kan de Franse ontvanger bijvoorbeeld de actio pauliana 
(‘l’action paulienne’) van art. 1167 CC inroepen.1145 Ook Kortmann bevestigt het gebruik van 
het privaatrecht door de overheid voor overheidshandelen.1146

Het Franse BW (‘Code Civil’ of ‘CC’) is dus van belang. Ook van belang zijn de (nouveau) code 
de procédure civile1147 en de Wet van 9 juli 1991.1148 Net als in Nederland is het civiele 
beslag- en executierecht aan het einde van de vorige eeuw sterk vereenvoudigd. De Wet 
van 9 juli 1991 bevat de herziene regeling van het Franse beslag- en executierecht, zoals 
neergelegd in de code de procédure civile. Die (nouveau) code de procédure civile bevat de wette-
lijke regeling over de wijzen van executie (‘voies d’exécution de droit commun’).

4.1.3 Franse invorderingsrechtelijke bijzonderheden

In dit onderdeel zal ik onderzoeken of ook het Franse invorderingsrecht de volgende zes-
tien in onderdeel 2.4 behandelde invorderingsrechtelijke bijzonderheden bevat: (i) een 
fiscaal voorrecht, (ii) een fiscaal bodemrecht, (iii) aansprakelijkheidsbepalingen, (iv) infor-
matieverplichtingen, (v) een executie zonder vonnis, (vi) een bureaubetekening, (vii) een 
doorbreking van de betalingstermijnen en versnelde executie, (viii) een belastingdeur-
waarder, (ix) een vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag, (x) lijfsdwang, (xi) een verrekenings-
verbod, (xii) een cessieverbod, (xiii) een verjaringsregeling, (xiv) een invorderingsrentere-
geling en betalingsverzuimboeten, (xv) een terzijdestelling van een met de Algemene ter-
mijnenwet vergelijkbare wet en (xvi) een fiscale vervolgingskostenregeling.
Ik besteed zoals gezegd geen aandacht aan mogelijke pendanten van de uitsluitend girale 
uitbetaling, het voorrecht op motorrijtuigen, het IB-voorrecht op in vruchtgebruik gege-
ven goederen, de terzijdestelling van de Algemene wet bestuursrecht en de fiscale toere-
keningsbepaling (zien onderdeel 4.0).

4.1.3.1 Het fiscale voorrecht
Ook in Frankrijk kent men een fiscaal voorrecht.1149 Steeds is in de CGI voor elke belas-
tingsoort bepaald of deze wel of niet onder het fiscale voorrecht valt en daarom zijn er 
ook regels om hun onderlinge rangorde te bepalen.1150 Behalve over belastingen strekt 
het Franse fiscale voorrecht zich ook uit over boeten.
Het Franse fiscale voorrecht strekt zich niet uit over alle goederen van de belastingschul-
dige maar over specifieke in de wet aangewezen goederen.1151 Zo rust het op meubelen 
(‘les meubles’) en roerende waardepapieren (‘les effets mobiliers’), op materieel dienende voor 
de exploitatie van een niet-industriële onderneming, op materieel, dat onroerend is naar 
bestemming (‘est réputé immeuble par destination’), tenzij het met een gewoon hypotheek-
recht (‘hypothèque conventionnelle’) bezwaard is en op vorderingen en het overschot (‘le reli-
quat’) van de opbrengst van de verkoop van onroerende zaken na betaling van de schuld-
eisers (‘créanciers’) die een hypotheekrecht dan wel een onroerend voorrecht (‘le privilège 
immobilier’) hebben.

1144 André Lefeuvre, a.w., nr. 762: ‘[L]e Trésor dispose des actions prévues au profit de tout créancier 
au titre du droit de gage général...’

1145 André Lefeuvre, a.w., nr. 24 en Jean Groux, a.w., p. 153.
1146 C.A.J.M. Kortmann, ‘De Franse Republiek’, in L. Prakke en C.A.J.M. Kortmann (red.), Het bestuurs-

recht van de landen der Europese Gemeenschappen, Deventer 1986, p. 147.
1147 In art. L 258, eerste zin, LPF is het volgende bepaald: ‘(...) ces poursuites sont effectuées dans les 

formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances.’
1148 Loi portant réforme des procédures civiles d'exécution, loi 91-650 du 9 juillet 1991. Hierover uit-

voerig Jean Groux, a.w., p. 139-163.
1149 Art. 1920-1929 en 1929 quater-1929 septies CGI.
1150 Art. 1924 CGI.
1151 Art. 1920 CGI.
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Het voorrecht van de schatkist (‘le privilège du Trésor’) neemt een hoge rang in. Het gaat 
ingevolge art. 1927 CGI boven alle algemene roerende voorrechten (‘les privilèges mobiliers 
généraux’) en alle bijzondere roerende voorrechten (‘les privilèges mobiliers spéciaux’) van het 
Franse BW (‘du code civil’). Het wordt daarentegen voorgegaan door het superprivilege van 
de salarisgenieter, het voorrecht van de houder van recht van pand (‘le créancier nanti’) op 
materieel en het voorrecht van een alimentatieschuldeiser (‘le créancier d’aliments’). In het 
kader van een zogenoemde gerechtelijke liquidatieprocedure1152 (‘la procédure de redresse-
ment et liquidation judicaires’) wordt het fiscale voorrecht voorgegaan door prioriteitsrech-
ten van schuldeisers die op reguliere wijze ontstaan na het vonnis van opening van de pro-
cedure. Bovendien, in geval van gerechtelijk herstel (‘redressement judicaire’) kan met goed-
keuring van de departementale commissie (‘commission des chefs des services financiers’) van 
het voorrecht worden afgezien.
Het voorrecht heeft een beperkte tijdsduur, die gekoppeld is aan de verjaring die een ver-
jaringstermijn van vier jaar kent.1153

4.1.3.2 Geen fiscaal bodemrecht
Het Franse fiscale invorderingsrecht kent het bodemrecht niet meer.1154 Zoals gezegd in 
onderdelen 2.4.4.2 en 2.8.2, stamt het Nederlandse fiscale bodemrecht af van het Franse 
recht. Ik heb niet kunnen achterhalen waarom de Fransen hun fiscale bodemrecht heb-
ben afgeschaft.1155 Wel kent het Franse recht een zogenoemde wettelijke hypotheek 
(‘hypothèque légale’) op de onroerende zaken van de belastingschuldige.1156 Dat is echter iets 
anders dan het fiscale bodemrecht, omdat hij rust op de goederen van de belastingschul-
dige en niet op goederen van derden. Zoals gezegd, kende Nederland van 1816 tot 1848 
ook het recht van wettelijke hypotheek.1157 Bij de invoering van het OBW is dat echter ver-
vallen.1158 (zie onderdeel 2.4.4.1). De Franse wettelijke hypotheek respecteert voordien 
gevestigde gewone civiele hypotheken, zodat een gewoon conservatoir beslag eenzelfde 
effect kan hebben.

4.1.3.3 De aansprakelijkheidsbepalingen
Het Franse invorderingsrecht kent verschillende aansprakelijkheidsbepalingen. De 
inning van belastingvorderingen is verzekerd door de hoofdelijke aansprakelijkheid (‘la 
responsabilité solidaire’) van bepaalde derden voor de betaling van belastingvorderingen van 
de belastingschuldige of inhoudingsplichtige. Deze aansprakelijkheidsbepalingen zijn 
neergelegd in art. 1682-1691 CGI en 267 LPF en geven de Franse ontvangers (percepteurs 
voor aanslagbelastingen en receveurs voor aangiftebelastingen) een aansprakelijkheidsac-
tie (‘l’action en responsabilité’). Deze aansprakelijkheidsactie houdt kort gezegd in dat de 
Franse ontvanger een geding tegen de aansprakelijke derde bij de civiele rechter aanhan-
gig maakt, waarin hij die civiele rechter vraagt de derde tot hoofdelijke betaling van de 

1152 Art. L 630 e.v. van de Code du commerce.
1153 Art. L 249 LPF.
1154 Zie ook Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 9, p. 32.
1155 Uit W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, derde druk, Deventer 1978, p. 167, kan wel worden 

afgeleid dat de Napoleontische belastingwetgeving circa 1935 is vervangen.
1156 Art. 1929, lid 2, en 1929 ter CGI. In art. 1929, lid 2, CGI is het volgende bepaald: ‘Indépendamment 

du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, 
d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscrip-
tion à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.’ In art. 
1929 ter CGI is het volgende bepaald: ‘Pour le recouvrement des impositions de toute nature et 
amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L252 du livre des procédures fisca-
les, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypo-
thèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être 
inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes 
lorsque celles-ci résultent d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ou à partir de 
la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.’

1157 Wet van 11 februari 1816, Stb. 1816, 14.
1158 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 8, p. 890.
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belastingschuld te veroordelen. In die procedure mag de derde zijn aansprakelijkheid 
betwisten, niet echter de hoogte van de belastingschuld.1159 De hoogte dient hij te betwis-
ten in bezwaar en vervolgens in een procedure voor de belastingrechter.1160 De aanspra-
kelijkheidsbepalingen bestrijken onder anderen bestuurders van rechtspersonen voor 
belastingen en ook boeten verschuldigd door die rechtspersonen1161, overdragers van 
ondernemingen voor vennootschapsbelasting1162, huurders voor de ‘woon’-belasting 
(‘taxe d'habitation’)1163 en echtelieden voor inkomstenbelasting.1164

4.1.3.4 Geen informatieverplichtingen
De Franse ontvanger heeft niet de bevoegdheid om de voor de heffing geldende informa-
tievorderingsbevoegdheden ook voor de inning aan te wenden.1165 Immers, de informatie-
verplichtingen en controlebevoegdheden zien alle op de heffing (‘la levée’) van belas-
ting.1166 Deze bevoegdheden worden volgens de Franse literatuur dan ook uitgeoefend 
door inspecteurs des impôts en contrôleurs, derhalve zonder vermelding van de percepteurs en 
receveurs.1167 De Franse ontvangers hebben kennelijk dus geen eigen gesanctioneerde 
bevoegdheden ter voorbereiding van de invordering naar de inkomens- en vermogenssi-
tuatie van de belastingschuldenaar. Ik heb niet kunnen achterhalen of de ontvangers 
gebruik mogen maken van het dossier van de inspecteur, maar dat lijkt wel aannemelijk.

4.1.3.5 Executie zonder vonnis
De Franse ontvanger beschikt over de bevoegdheid om zonder vonnis te executeren. De 
wet verleent aan bepaalde stukken de kracht van een executoriale titel en bepaalt dat die 
vervolgens volgens de regels van de (nouveau) code de procédure civile ten uitvoer moeten 
worden gelegd.1168 In dit Franse Wetboek van burgerlijke rechtsvordering is uitdrukkelijk 
rekening gehouden met het feit dat stukken afkomstig van bestuursorganen als executo-
riale titels worden aangemerkt.1169 De executoriale kracht richt zich niet slechts tot de 
belastingschuldige, maar ook tot derden.1170

In art. 252 A LPF is met zoveel woorden bepaald dat de door de ontvanger in het kader van 
de invordering uitgevaardigde stukken executoriale titels opleveren.1171 Op grond van 
deze bepaling is dus niet alleen aan het dwangbevel de executoriale kracht van een vonnis 
verleend, maar ook aan andere stukken.

1159 André Lefeuvre, a.w., nr. 146.
1160 André Lefeuvre, a.w., nr. 148.
1161 In art. L 267, eerste zin, LPF is het volgende bepaald: ‘Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une per-

sonne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manuvres frauduleuses ou de 
l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement 
des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce diri-
geant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre dis-
position, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par 
le président du tribunal de grande instance.’

1162 Art. 1684 CGI.
1163 Art. 1686 CGI.
1164 Art. 1685 CGI. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor de zogenoemde taxe d’habitation.
1165 Mémento pratique, Francis Levebvre 2004, aant. 7100: ‘L’administration dispose du pouvoir de con-

trôler les déclarations et les actes utilisés pour l’établissement de l’impôt (LPF art. L 10 et L 45, 
notamment), suivant différentes modalités.’

1166 Art. 10, 12 en 45, lid 1, LPF.
1167 Mémento pratique, Francis Levebvre 2005, aant. 7137. In dezelfde zin France. Legal and Tax Guide, 

Kluwer 1992, aant. 1022.
1168 In art. L 258, eerste zin, LPF is het volgende bepaald: ‘(...) ces poursuites sont effectuées dans les 

formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances.’
1169 In art. 3 onder 6 van Wet van 9 juli 1991 is het volgende bepaald: ‘Seuls constituent des titres 

exécutoires: (...) Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels 
par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.’

1170 In art. 1682 CGI is daartoe het volgende bepaald: ‘Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est 
exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants 
ou ayants cause.’
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Met die executoriale titel in de hand heeft de ontvanger krachtens art. 258 LPF juncto de 
nouveau code de procédure civile de bevoegdheid zonder voorafgaande tussenkomst van de 
rechter (‘sans intervention préalable d’un juge’) belastingvorderingen op executoriale wijze te 
innen op de roerende zaken (‘sur les biens mobiliers’) van de belastingschuldige. De ontvan-
ger is immers ‘muni d’un titre exécutoire’.1172 Zodanige tussenkomst is overigens wel vereist 
indien het betreft loonbeslag van een werknemer.1173 De gedwongen civiele executie kan 
onder andere op de volgende verschillende wijzen worden uitgeoefend:1174

a. toe-eigenend loonbeslag (‘la saisie des rémunérations’);1175

b. toe-eigenend derdenbeslag op vorderingen (‘la saisie-attribution de créances du débiteur 
entre les mains d’un tiers’);1176

c. toe-eigenend beslag op banktegoeden (‘la saisie-attribution de créances du débiteur entre les 
mains d’un établissement habilité par loi à tenir des comptes de dépôts’);1177

d. verkoop-beslag op roerende zaken (‘la saisie-vente de biens meubles corporels appartenant au 
débiteur’);1178

e. beslag op onroerende zaken (‘la saisie immobilière’);1179 en
f. beslag op vennootschapsrechten en roerende waarden (‘la saisie des droits incorporels (des 

droits d’associés et valeurs mobilières possédés par le débiteur)’).1180

Bijzonder is dat het LPF een andere invulling geeft aan bepaalde vereisten die de nouveau 
code de procédure civile stelt. Deze afwijkingen zijn geregeld in art. 259, 260 en 261 LPF. Zo 
vervangt een door een ambtenaar betekend betalingsbevel (‘commandement’) het door 
art. 658 code de procédure civile vereiste aangetekende schrijven.1181 Voorts stelt de wet in 
geval van roerend beslag (‘saisie mobilière’) de fiscale ingebrekestelling (‘la mise en demeure’) 
in de plaats van het betalingsbevel.1182 Dit impliceert dat na twintig dagen na de verzen-
ding van de ingebrekestelling zonder verdere formaliteiten beslag kan worden gelegd. 
Verder kan een betalingsbevel behalve door een gerechtsdeurwaarder ook worden bete-
kend door de postbode.1183

1171 In art. 252 A LPF is het volgende bepaald: ‘Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, 
rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recette que l'Etat, les collectivités 
territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvre-
ment des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.’

1172 In art. 1, eerste alinea, van de Wet van 9 juli 1991 is het volgende bepaald: ‘Le créancier muni d'un 
titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée 
sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.’

1173 Art. 42 van de Wet van 9 juli 1991 (‘...sous réserve des dispositions particulières à la saisie des 
rémunérations prévue par le code du travail’) en art. L 145 Code du travail.

1174 Een uitgebreide behandeling van het Franse civiele executie- en beslagrecht valt uiteraard buiten 
het bestek van dit boek. Hierover uitvoerig Jean Groux, a.w., p. 139-163.

1175 Art. 42 van de Wet van 9 juli 1991.
1176 Art. 42 van de Wet van 9 juli 1991.
1177 Art. 42 van de Wet van 9 juli 1991.
1178 Art. 50 van de Wet van 9 juli 1991.
1179 Art. 61 van de Wet van 9 juli 1991.
1180 Art. 59 van de Wet van 9 juli 1991.
1181 In art. L 259, eerste zin LPF is het volgende bepaald: ‘Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 

L. 258, lorsqu'un commandement est signifié par le comptable du Trésor, l'envoi de la lettre sim-
ple prévu par l'article 658 du nouveau code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a 
dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile 
un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été 
remise.’

1182 In art. L 261, eerste zin, LPF is het volgende bepaald: ‘Lorsque les poursuites exercées par le comp-
table public compétent ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure 
prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La 
saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 258.’

1183 Art. L 259, tweede zin, LPF.
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4.1.3.6 Geen bureaubetekening
Het Franse fiscale invorderingsrecht kent de bureaubetekening niet. Wel kent het een met 
de belastingdeurwaarder vergelijkbaar instituut (zie onderdeel 4.1.3.8 hierna) en kan – 
zoals gezegd – een postbode een betalingsbevel betekenen.1184 In dat laatste geval is er 
echter geen sprake van de bekendmaking van een titel. Bovendien is sprake van persoon-
lijk contact, wat bij de bureaubetekening niet het geval is.

4.1.3.7 De doorbreking van de betalingstermijnen en versnelde invordering
Ook in Frankrijk kunnen in bijzondere gevallen de gewone betalingstermijnen worden 
doorbroken. De belastingschuld wordt dan onmiddellijke invorderbaar (‘exigibilité immédi-
ate de l’impôt’).1185

De volgende gevallen leiden tot opheffing van de betalingstermijn:
a. de binnenlandse verhuizing buiten het ontvanggebied (‘le ressort de la perception’) zonder 

opgaaf van een nieuwe woonplaats;
b. de verhuizing naar het buitenland;
c. de vrijwillige of gedwongen verkoop van alle goederen van de schuldenaar;
d. de toepassing van een boete wegens het niet of te laat doen dan wel onjuist doen van 

aangifte;1186

e. de overdracht of stopzetting van een onderneming.

Behalve dat deze gevallen aanleiding geven tot opheffing van de betalingstermijn van 
belastingschulden, geven zij ook aanleiding tot opheffing van de betalingstermijn van de 
boeten.1187 Ook wordt in bepaalde gevallen van nalatigheid van de belastingplichtige de 
betalingstermijn in het kader van de rechtsvervolging doorbroken.

Voorts kent het Franse fiscale invorderingsrecht een procedure op grond waarvan in bij-
zondere situaties versnelde vervolgingsmaatregelen kunnen worden getroffen vóórdat 
een aanslag aan de belastingschuldige is bekendgemaakt tegen personen die frequent van 
plaats van verblijf wisselen of die verblijven in gemeubileerde lokalen. Dit is de zoge-
noemde procédure accélérée die tot conservatoire maatregelen leidt. Teneinde daarvan 
gebruik te maken is voorafgaande toestemming van de zogenoemde departementale com-
missie vereist.1188 In het bijzonder kan de blokkering van betaalrekeningen worden gevor-
derd.1189

1184 Art. L 259, tweede zin, LPF.
1185 Art. 1663, lid 2, en 1664, lid 3, CGI.
1186 In art. L 260, eerste zin LPF is het volgende bepaald: ‘Dans le cas où une majoration de droit ou 

des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tar-
dive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signi-
fier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel 
prévue à l'article L. 255 soit préalablement notifiée.’

1187 Art. 1663 laatste zin CGI: ‘Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et 
pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768.’

1188 In art. L 270 LPF is het volgende bepaald: ‘Pour assurer le recouvrement des impositions établies 
par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de per-
sonnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt 
ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et 
avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission dépar-
tementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du con-
tribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou 
d'avances ouverts à l'intéressé.’

1189 In art. L 270, slot, LPF.

FWR_Vermeulen.book  Page 195  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



196 Rechtsvergelijking

4.1.3.8 De belastingdeurwaarder
Het Franse invorderingsrecht laat toe dat werkzaamheden die in het gewone recht uitslui-
tend worden verricht door gerechtsdeurwaarders (‘huissiers de justice’)1190, ook door 
bepaalde belastingambtenaren worden verricht.1191 Aldus kent men een met de belasting-
deurwaarder vergelijkbaar instituut. Voorts kan – zoals gezegd – een postbode een beta-
lingsbevel betekenen, doch niet een dwangbevel.1192

4.1.3.9 Het vereenvoudigde fiscaal derdenbeslag (de vordering) 
Het Franse invorderingsrecht kent een met de vordering vergelijkbaar instituut: l’avis à 
tiers détenteur.1193 Deze heeft ongetwijfeld model gestaan voor de huidige Nederlandse vor-
dering van art. 19 IW 1990 en 7 IW 1845 (oud). De Franse ontvangers beschikken over de 
bijzondere bevoegdheid een vordering aan een derde-houder te doen. De term houder (‘le 
détenteur’) is evenwel misleidend. De vordering kan worden gedaan aan ‘dépositaires, déten-
teurs ou débiteurs’, die gelden ten behoeve van de belastingschuldenaar onder zich heb-
ben.1194 Voorts is de vordering toepasselijk op bestuurders en vereffenaars voor schulden 
van de vennootschappen.1195 De avis à tiers détenteur kan niet op loon worden toegepast.1196

De vordering kan worden gedaan voor alle belastingvorderingen, boeten (‘pénalités’) en 
kosten (‘frais accessoires’).1197

Vereist is dat die vorderingen opeisbaar (‘exigibles’) zijn. Voorts moeten de belastingvorde-
ringen bevoorrecht zijn met het algemene voorrecht van de schatkist (‘couverts par le pri-
vilège général du Trésor’). Bij de invoering van het voorrecht van de schatkist is ook de vor-
dering ingevoerd, vandaar deze koppeling.1198

De vordering onder een derde behoeft niet te worden voorafgegaan door de verzending 
van een aanmaning aan de belastingschuldige. De vordering dient per aangetekende post 
met bericht van ontvangst aan de derde te worden verstuurd.
De vordering heeft tot gevolg dat de eigendom van de beslagen geldvordering (‘créance sai-
sie’) overgaat op de Staat, zonder dat rekening behoeft te worden gehouden met andere 
beslagen (‘saisies ultérieures’), zelfs niet met die van bevoorrechte schuldeisers (‘créanciers 
privilégiés’). De derde is dan ook verplicht aan de vordering gevolg te geven. Hij dient de 
bevoorrechte belastingvordering ter kwijting van de belastingschuldige (‘en le acquit de con-
tribuable’) te voldoen. Indien de derde niet voldoet, kan hij persoonlijk tot betaling worden 
aangesproken; vervolging voor de belastingschuld van de belastingschuldige op de goede-
ren van de derde is dan mogelijk.1199

1190 André Lefeuvre, a.w., nr. 606. In art. 18, eerste zin, van de Wet van 9 juli 1991 is het volgende 
bepaald: ‘Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de 
justice chargés de l'exécution.’

1191 In art. L 258, derde alinea, LPF is het volgende bepaald: ‘Elles [les poursuites, HV] sont opérées par 
huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom 
du comptable.’

1192 Art. L 259, tweede zin, LPF.
1193 Art. L 262 en 263 LPF.
1194 Art. L 262, eerste zin, LPF.
1195 In art. L 262, tweede zin, LPF is het volgende bepaald: ‘Les dispositions du présent article s'appli-

quent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les 
impositions dues par celles-ci.’

1196 Gebruik dient te worden gemaakt van het gewone recht, waarover onderdeel 4.1.3.5.
1197 Art. 8-III van de Wet van 31 december 1981 (loi nº 81-1179): ‘Cette disposition s'applique aux majo-

rations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 
1982. Elle est applicable en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité fon-
cière, les droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions mises en recouvrement 
à partir du 1er janvier 1982.’

1198 André Lefeuvre, a.w., nr. 114.
1199 Cass. com. 15-6-1998 n° 1303 P : Revue de jurisprudence fiscale Francis Levebvre 8-9/98 n° 1023, waarover 

Mémento pratique, Francis Levebvre 2004, aant. 7051.
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4.1.3.10 Geen lijfsdwang
Het Franse invorderingsrecht kent de fiscale lijfsdwang (‘la contrainte pas corps’) niet 
meer.1200 Hij is in 1994 afgeschaft bij de Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité.1201 Vóór 1994 was fiscale lijfsdwang wel mogelijk indien sprake was van een 
veroordeling voor fiscale fraude.1202 Thans is slechts strafrechtelijke lijfsdwang (‘la con-
trainte judiciaire’) mogelijk voor fiscale boeten die niet vrijwillig worden voldaan.1203

4.1.3.11 Het verrekeningsverbod
Ook het Franse invorderingsrecht kent een eenzijdig verrekeningsverbod: belastingschul-
digen mogen nimmer verrekenen. Dit vloeit voort uit het beginsel dat publieke goederen 
niet beslagen mogen worden.1204 Het recht tot verrekening als bedoeld in art. 1289 e.v. CC 
komt daarentegen wel toe aan de Franse ontvanger.

4.1.3.12 Het cessieverbod
Het Franse recht kent een beperkt cessieverbod, inhoudende dat de cessie van bepaalde 
salarisbetalingen, voor zover vatbaar voor beslag, niet aan de Franse ontvanger kan wor-
den tegengeworpen, zulks om loonbeslag veilig te stellen.1205 In Nederland kennen we 
een dergelijk verbod in art. 33, onderdeel d, van de Wet op het consumentenkrediet en 
art. 1576f BW en plegen bovendien dergelijke looncessieverboden in cao’s te worden 
opgenomen, zoals die voor het openbaar vervoer.1206 Wat de fiscaliteit betreft heeft de 
Hoge Raad zich verschillende malen over de looncessie gebogen, waarbij de werknemer 
zijn loon had gecedeerd en daarom stelde dat hij geen loon had genoten en er dus geen 
sprake kon zijn van de heffing van loonbelasting.1207 De Hoge Raad heeft daar echter een 
stokje voor gestoken en het loon gewoon bij de werknemer belast.

4.1.3.13 De fiscale verjaring
Het Franse invorderingsrecht kent een eigen regeling van de verjaring van het recht tot 
invordering (‘prescription de l’action en vue du recouvrement’). Het recht tot inning van de vor-
deringen van de Staat verjaart vier jaren na invorderbaarverklaring van het kohier of 
bekendmaking van de kennisgeving van invordering.1208

De verjaring heeft een zwakke werking: zij tast dus slechts de bevoegdheid tot 
(dwang)inning aan; de schuld blijft bestaan als natuurlijke verbintenis.
De verjaringstermijn kan worden gestuit. Alle akten afkomstig van de zijde van de belas-
tingschuldige die een erkenning inhouden, worden als stuitingshandeling aange-
merkt.1209 Daarnaast worden actes interruptifs als zodanig aangemerkt. Als oorzaken voor 
stuiting kunnen worden genoemd het bevel (‘commandement’), een dagvaarding (‘la citation 

1200 Art. L 271 en 272 LPF (oud).
1201 Wet van 9 maart 2004 (loi 2004-204).
1202 Mémento pratique, Francis Levebvre 2004, aant. 7063.
1203 Art. 749 en 750 van de Code de procédure pénale.
1204 André Lefeuvre, a.w., nr. 83. ‘La dette fiscale est insusceptible de compensation: les contribuables 

ne peuvent jamais invoquer à leur profit la compensation entre une dette d’impôt er une créance 
qu’ils auraient sur une personne publique du fait de principe de l’insaisissabilité des biens et 
deniers publics.’

1205 In art. L 264 LPF is het volgende bepaald: ‘La cession des rémunérations mentionnées aux articles 
L. 145-1 et R. 145-1 du code du travail n'est opposable au comptable chargé du recouvrement 
d'impositions privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible.’

1206 Art. 31 van die cao (15 juni 2006) luidt als volgt: ‘Nietig is een overeenkomst als bedoeld in artikel 
30, eerste lid, voor zover daarbij: de kredietnemer enig recht op arbeidsloon, salaris, pensioen, 
andere inkomsten uit arbeid of uitkering ingevolge een sociale verzekeringswet, dan wel levens-
onderhoud, verschuldigd ingevolge Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, ter zake van een krediet-
transactie op enigerlei wijze overdraagt, vervreemdt of bezwaart, dan wel tot invordering daarvan 
een onherroepelijke volmacht, in welke vorm of onder welke benaming ook, verleent.’

1207 HR 3 april 1968, BNB 1969/133 met noot Hellema en HR 10 juni 1969, BNB 1969/221, met noot Van 
Soest.

1208 Art. L 249 LPF.
1209 Art. L. 274, tweede zin, LPF.
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en justice’), de erkenning van de schuld1210 (‘la reconnaissance de dette’), de vordering onder 
een derde (‘l’avis à tiers détenteur’) en de indiening ter verificatie door de ontvanger van zijn 
belastingvorderingen bij faillissement van de belastingschuldige (‘la production à la procé-
dure de liquidation judiciaire’).
De verjaringstermijn kan voorts worden geschorst. Bij schorsing (‘la suspension’) loopt de 
lopende termijn voort zodra de reden van schorsing vervalt. Schorsingsgronden zijn uit-
stel van betaling1211 en surséance van betaling.1212 Aldus lijkt de Franse verjaringsregeling 
veel op de onze.

4.1.3.14 De invorderingsrenteregeling en betalingsverzuimenboeten
Ook het Franse invorderingsrecht kent een specifieke renteregeling, die echter alleen 
voor aangiftebelastingen geldt. De overschrijding van de uiterste betalingstermijn van 
aangiftebelastingen heeft de verschuldigdheid van vertragingsrente (‘intérêt de retard’) tot 
gevolg van (momenteel) 0,75% per maand. Te late betaling van aanslagbelastingen leidt 
niet tot de verschuldigdheid van rente, wel echter van een boete; overschrijding van de 
uiterste betalingstermijn van aanslagbelastingen leidt tot een boete (‘pénalité’) wegens ver-
traging van 10% (‘la majoration’).1213 Voorts leidt het betalingsverzuim tot de verschuldigd-
heid van een verhoging wegens vertraging van 5% (eveneens ‘la majoration’ genoemd).1214

4.1.3.15 Betaaltermijnen die eindigen op een niet-kantoordag
In het Franse invorderingsrecht wordt rekening gehouden met termijnen die eindigen op 
een zaterdag, zondag of een feestdag. Eindigt de betalingstermijn op zo’n dag dan ver-
schuift de datum naar de eerstvolgende werkdag.1215 Aldus geldt een met de Algemene ter-
mijnenwet vergelijkbare regeling. Men ziet hier dus geen comptabiliteitsprobleem, zoals 
wij.

4.1.3.16 De fiscale vervolgingskostenregeling
Het Franse invorderingsrecht kent een eigen regeling voor vervolgingskosten. Aangezien 
de aanmaning (‘la mise en demeure’) aan de vervolging voorafgaat, worden daarvoor geen 
kosten in rekening gebracht. Vervolgingen leiden tot de verschuldigdheid van kosten 
evenredig aan het bedrag van de verschuldigde belasting (‘les frais proportionnels au montant 
de l’impôt dû’).1216 Onder het bedrag van de verschuldigde belasting dient te worden begre-
pen hoofdsom, verhogingen en betekeningskosten (‘coût des actes antérieurement signifiés’). 
De volgende percentages zijn van toepassing: 3% voor het bevel, 5% voor het beslag, 2,5% 
voor bezwaar eerdere beslaglegging, 1,5% voor de betekening van de verkoop, 1,5% voor 
het aanslaan van de verkoop, 1% voor het inventariseren van de goederen en 1% voor het 
proces-verbaal van verkoop. Er gelden evenwel minimumbedragen: € 7,50 voor een bevel 
en € 15 voor andere akten van vervolging. Voorts vindt vermindering van de kosten plaats 
tot 1% bij betaling binnen één dag na beslaglegging.

1210 Een verzoek om uitstel van betaling wordt als erkenning gezien; Mémento pratique, Francis 
Levebvre 2004, aant. 7046. De enkele berusting in een aanslag echter niet, André Lefeuvre, a.w., 
nr. 600.

1211 In art. L 277, zesde zin, LPF is het volgende bepaald: ‘L'exigibilité de la créance et la prescription 
de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur 
la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.’

1212 Mémento pratique, Francis Levebvre 2004, aant. 7046.
1213 Art. 1761, lid 1, CGI.
1214 Art. 1761, lid 1, CGI.
1215 Art. 199 CGI ann. IV: ‘Lorsque la date limite de paiement ou de prélèvement des impôts, droits, 

taxes et redevances prévus dans le code général des impôts coïncide avec un samedi, un dimanche 
ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant.’

1216 Art. 1912 CGI.
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4.1.4 Is overwogen om de inning van Franse belastingvorderingen in een 
algemene wet vergelijkbaar met de Algemene wet bestuursrecht op te 
nemen?

Voor zover mij bekend is dat niet het geval (geweest). Hoewel het administratieve recht 
wel wordt gecodificeerd1217, is er in Frankrijk niets zoiets als een Algemene wet bestuurs-
recht. Volgens Kortmann zou kunnen worden gezegd dat er in Frankrijk niettemin twee 
gescheiden rechtsordes zijn: een privaatrechtelijke en een bestuursrechtelijke.1218 Zo is er 
een administratief contracten- en aansprakelijkheidsrecht.1219 Een algemene bestuurs-
rechtelijke geldschuldenregeling zou in zijn stelsel dus wel goed denkbaar zijn. De hui-
dige gedragslijn, waarbij bijzondere regels zijn gesteld in de code Général des Impôts en het 
Livre des procédures fiscales, waar de Franse ontvanger bovendien gebruik kan maken van het 
gewone recht (cumulatief open stelsel), wordt echter bestendig gevolgd.

4.1.5 Rechtsbescherming

In dit onderdeel schets ik de Franse rechtsbeschermingsprocedures tegen vervolgings-
maatregelen. Dit zijn bezwaar (‘réclamation’) en verzet (‘opposition’).1220 Het bezwaar gaat 
aan het verzet vooraf; het betreft een administratieve fase die voorafgaat aan verzet bij de 
rechter.

4.1.5.1 Bezwaar (‘réclamation’)
De belastingschuldige is verplicht tegen de executie vooraf schriftelijk bezwaar (‘présenter 
sa réclamation’) te maken bij de zogenoemde trésorier-payeur général, indien het betreft belas-
tingvorderingen die door percepteurs worden geïnd en per aangetekende post met bericht 
van ontvangst bij de zogenoemde directeur des services fiscaux, indien het betreft belasting-
vorderingen die door receveurs worden geïnd. Wordt het bezwaar afgewezen of wordt bin-
nen twee maanden geen uitspraak op bezwaar gedaan, dan mag de belastingschuldige of 
derde-beslagene de rechter raadplegen (‘saisir le tribunal’) binnen twee maanden na kennis-
geving van de uitspraak dan wel na afloop van die beslistermijn. Is de (korte) beslistermijn 
onverbruikt verstreken, dan is de toegang tot de rechter dus gewaarborgd. Ook een besla-
gen derde-houder kan bezwaar aantekenen.1221

Deze voorafgaande administratieve bezwaarfase is, zoals gezegd, verplicht. Het verzet dat 
rechtstreeks voor de rechter wordt gebracht is in beginsel niet ontvankelijk (‘irrecevable’). 
Echter, bevat de akte van vervolging geen of een onjuiste rechtsmiddelenverwijzing, dan 
is het verzet volgens de rechtspraak wel ontvankelijk.1222

Richt de belastingschuldige zijn bezwaar per ongeluk aan de inspecteur in plaats van aan 
de ontvanger, dan geldt behalve een doorzendverplichting met behoud van datum van 
ontvangst tevens een informatieverplichting.1223 De verzettermijn loopt niet indien de 
belastingplichtige niet is geïnformeerd over de doorzending naar de ontvanger.

1217 E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, a.w., p. 93 en 94, C.A.J.M. Kortmann, ‘De Franse Republiek’, in 
L. Prakke en C.A.J.M. Kortmann (red.), Het bestuursrecht van de landen der Europese Gemeenschappen, 
Deventer 1986, p. 156 en W. Konijnenbelt, ‘Wetgevingskwaliteit in Frankrijk: codificatie en her-
codificatie’, RegelMaat 2000, p. 237-243.

1218 C.A.J.M. Kortmann, ‘De Franse Republiek’, in L. Prakke en C.A.J.M. Kortmann (red.), Het bestuurs-
recht van de landen der Europese Gemeenschappen, Deventer 1986, p. 147.

1219 C.A.J.M. Kortmann, ‘De Franse Republiek’, in L. Prakke en C.A.J.M. Kortmann (red.), Het bestuurs-
recht van de landen der Europese Gemeenschappen, Deventer 1986, p. 148 en 155.

1220 Marie Masclet de Barbarin, Le contentieux de recouvrement de l’impôt, Parijs 2004, heeft haar proef-
schrift geheel aan verzet gewijd.

1221 Mémento pratique, Francis Levebvre 2004, aant. 7066.
1222 Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juin 2002, n° 1107, Revue de jurisprudence 

fiscale Francis Levebvre 11/02 n° 1320.
1223 Mémento pratique, Francis Levebvre 2004, aant. 7066.
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4.1.5.2 Verzet (‘opposition’)
De belastingschuldige kan op verschillende wijzen en bij verschillende rechters verzet 
aantekenen (‘faire opposition aux poursuites’) tegen vervolgingen waarvan hij het object 
is.1224 Het verzet richt zich tegen de uitspraak op bezwaar of bij het uitblijven ervan tegen 
de executie (zie onderdeel 4.1.5.1); het verzet heeft géén schorsende werking. De belas-
tingschuldige kan ten eerste de regelmatigheid van de vorm van de akte van vervolging 
(zijnde het ambtelijk stuk dat als executoriale titel fungeert, zoals arrêtés, états, rôles en avis 
de mise en recouvrement) betwisten (‘la régularité en la forme de l’ acte’) of van de wijze van uit-
oefening van de vervolging.1225 Ten tweede kan hij betwisten het bestaan (‘l’existence’), de 
omvang (‘le montant’) of de opeisbaarheid van zijn verplichting jegens de schatkist (‘l’exigi-
bilité de son obligation vis-à-vis du Trésor public’) of elk ander motief aanvoeren dat niet ziet op 
de grondslag en de berekening van de belasting; dus op de belastingaanslag (‘tout autre 
motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt’).1226 Deze wijzen van verzet vin-
den plaats ten overstaan van de gewone rechter (‘le tribunal’). Dit betreft de executierechter 
(‘le juge de l’exécution’), dat wil zeggen le président du tribunal de grande instance’) indien het 
betreft formele gebreken betreffende de akte van vervolging of de wijze van uitoefening 
van de executie.1227 Dit betreft de belastingrechter (‘le juge de l’impôt’) conform art. L. 199 
LPF in geval van betwisting van het bestaan, de omvang of de opeisbaarheid van de belas-
tingvordering. Dat wil zeggen de administratieve rechter (‘le juge administratif’) indien het 
betreft directe belastingen1228 of de civiele rechter (‘le juge civil du tribunal de grande instance’) 
indien het betreft en indirecte belastingen, registratierechten en vergelijkbare heffin-
gen.1229 Ten derde kan de belastingschuldige de administratieve rechter (‘le juge administra-
tif’) vragen te worden vrijgesteld van de verplichting tot betaling (‘une demande en décharge 
de l’obligation de payer’) dan wel, in kort geding (‘en référé’) de schorsing van de tenuitvoer-
legging van de akte van vervolging (‘la suspension de l’exécution de l’acte de poursuites’). In dat 
laatste geval is behalve spoedeisendheid ook serieuze twijfel vereist aan het bestaan van 
een betalingsverplichting, het bedrag van de schuld waarvoor de belastingschuldige 
wordt aangesproken, de opeisbaarheid van de vordering of elk ander motief dat niet ziet 
op de grondslag en de berekening van de belasting.
De grondslag en de berekening van de belasting kunnen geen onderwerp van geschil zijn, 
omdat daarvoor het rechtsmiddel van bezwaar tegen de aanslag geldt (‘réclamation conten-
tieuse’).
Het verzet moet op straffe van nietigheid binnen twee maanden worden gedaan. In geval 
van belastingvorderingen die door percepteurs worden geïnd (aanslagbelastingen), begint 
die termijn in elk geval te lopen vanaf de kennisgeving van de akte van vervolging. Bij 
belastingvorderingen die door receveurs worden geïnd (aangiftebelastingen), begint die ter-
mijn in elk geval te lopen vanaf de kennisgeving van de akte van vervolging in geval van 
betwisting van haar formele rechtmatigheid of de wijze van uitoefening van de vervolging 
dan wel vanaf de eerste akte van vervolging in geval van betwisting op grond van andere 
oorzaken, zoals het ontbreken van een betalingsverplichting.
Verzet kan worden gedaan door de belastingschuldige en, indien het geval zich voordoet, 
door de derde houder (‘le tiers détenteur’).1230

4.1.6 Conclusie en vergelijking met Nederland

Gebleken is dat het Franse invorderingsrecht net als het Nederlandse in bijzondere wetten 
is geregeld, in de code Général des Impôts en het Livre des procédures fiscales. Niettemin kent 

1224 Art. L 281 en R 281 en 282 LPF.
1225 Art. L 281, tweede alinea, onderdeel 1, LPF.
1226 Art. L 281, tweede alinea, onderdeel 2, LPF.
1227 Art. L 281 derde alinea, LPF.
1228 Dit geldt ook voor zogenoemde ‘taxes sur le chiffre d’affaires’.
1229 C.A.J.M. Kortmann, ‘De Franse Republiek’, in L. Prakke en C.A.J.M. Kortmann (red.), Het bestuurs-

recht van de landen der Europese Gemeenschappen, Deventer 1986, p. 185.
1230 Mémento pratique, Francis Levebvre 2004, aant. 7066.
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ook het Franse recht een cumulatief open stelsel. De Franse ontvanger kan ervoor kiezen 
om in plaats van gebruik te maken van bijzondere bevoegdheden, de middelen die het 
civiele recht iedere schuldeiser biedt te hanteren. Ook overigens lijkt het Franse invorde-
ringsrecht op het Nederlandse invorderingsrecht. Aangezien het Nederlandse invorde-
ringsrecht – zoals gezegd – zijn oorsprong in het Franse invorderingsrecht vindt, is dit niet 
verwonderlijk.

Het Franse invorderingsrecht kent niet of niet meer: het bodemrecht, de informatiever-
plichtingen jegens de ontvanger, de bureaubetekening, de lijfsdwang en de terzijdestel-
ling van een met de Algemene termijnenwet vergelijkbare wet. Waar het Nederlandse 
bodemrecht van Franse oorsprong is en Frankrijk het inmiddels heeft afgeschaft, zou 
afschaffing ook in Nederland serieus overwogen moeten worden gelet op het feit dat het 
slechts dient ter ondersteuning van het fiscale voorrecht. De in 1990 met een beroep op 
een ambtelijk heroverwegingsrapport en zogenoemde ISMO-debatten ingevoerde infor-
matieverplichtingen kent Frankrijk niet. Kennelijk kan men daar goed zonder. Aan de 
vooral op massaliteit gebaseerde bureaubetekening heeft men in Frankrijk evenmin 
behoefte. Wel kan een postbode een betalingsbevel betekenen maar dan is er wel persoon-
lijk contact, dat bij de bureaubetekening geheel ontbreekt. In Frankrijk is de fiscale lijfs-
dwang vervangen door een strafrechtelijke lijfsdwang, die slechts voor fiscale boeten kan 
worden toegepast; niet voor gewone belastingschulden. Tot slot houdt de Franse ontvan-
ger wel rekening met betalingstermijnen die eindigen op een zaterdag, zondag of een 
feestdag. De uit comptabiliteitsoverwegingen ingevoerde terzijdestelling van de Alge-
mene termijnenwet kent men niet. Op al deze punten wijkt het Franse invorderingsrecht 
dus af van het Nederlandse invorderingsrecht. Aangezien ik deze afwijkingen van het 
gewone recht ongerechtvaardigd acht (zie onderdeel 2.8.22), acht ik het Franse invorde-
ringsrecht in zoverre beter dan het Nederlandse.
Het Franse invorderingsrecht kent net als in Nederland een fiscaal voorrecht. Een verschil 
is dat steeds voor elke belastingsoort is bepaald of deze wel of niet fiscaal bevoorrecht is 
en het voorrecht dus niet, zoals in Nederland, op alle Rijksbelastingen ziet. Een ander ver-
schil is dat het Franse fiscale voorrecht zich niet over alle goederen van de belastingschul-
dige uitstrekt, doch slechts op bepaalde goederen rust. Op dit punt is het Franse invorde-
ringsrecht niettemin in grote mate vergelijkbaar met het Nederlandse invorderingsrecht. 
De Franse wettelijke hypotheek op onroerende goederen respecteert eerdere civiele hypo-
theken en voegt – naast conservatoir beslag door een hoog bevoorrechte ontvanger – der-
halve niets toe.
Het Franse recht kent bijzondere aansprakelijkheidsbepalingen om misbruik tegen te 
gaan. De gewone rechter is bevoegd om te oordelen of de gedaagde persoon aansprakelijk 
is. Over de hoogte van de aansprakelijkheidsschuld oordeelt de belastingrechter. Op dit 
punt lijkt het Franse invorderingsrecht dus op de Nederlandse situatie voordat het for-
mele aansprakelijkheidsrecht in 2002 werd gewijzigd, juist omdat twee volgtijdige proce-
dures voor verschillende rechters noch doelmatig was, noch bevredigend uit rechtsbe-
schermingsoogpunt.1231

De executie zonder vonnis is eveneens een bekend concept. De fiscale wet kent aan ver-
schillende stukken de kracht van een vonnis toe, die zonder rechterlijke interventie ten 
uitvoer kunnen worden gelegd volgens het gewone beslag- en executierecht. Op dit punt 
is het Franse invorderingsrecht dus vergelijkbaar met het Nederlandse invorderingsrecht.
Ook in het Franse fiscale invorderingsrecht kunnen de betalingstermijnen worden door-
broken. De gronden komen min of meer overeen met de Nederlandse gronden. De Franse 
regeling voor versnelde executie wijkt echter in grote mate af van de Nederlandse rege-
ling. Niet alleen zijn de Franse gronden beperkter, ook leidt de procédure accélérée slechts 
tot conservatoire maatregelen. Bovendien is voorafgaande toestemming van de departe-
mentale commissie (‘commission des chefs des services financiers’) vereist.

1231 Wet van 12 september 2002, Stb. 2002, 478, waarover H. Vermeulen, ‘Aansprakelijkstelling voor 
belastingschulden’, TFB 2003/2, p. 38 e.v.
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Ook kent het Franse invorderingsrecht een met de Nederlandse belastingdeurwaarder ver-
gelijkbaar instituut. Bovendien kan een postbode een betalingsbevel betekenen.
Het Franse recht kent – ik zou haast zeggen: uiteraard – ook het vereenvoudigde fiscale 
derdenbeslag, vergelijkbaar met onze vorderingsregeling, die immers uit het Franse recht 
stamt (zie onderdelen 2.4.4.10 en 2.8.10). Het Franse vereenvoudigde fiscale derdenbeslag 
is gekoppeld aan het fiscale voorrecht. Zolang het Nederlandse voorstel voor invoering 
van de bankvordering nog niet tot wet is verheven1232, is de Franse regeling uitgebreider 
waar zij ook kan worden toegepast op bankrekeningen. Anderzijds is de Franse regeling 
beperkter omdat zij niet op loon ziet.
Ook het eenzijdige verrekeningsverbod is in Frankrijk bekend: belastingschuldigen 
mogen nimmer verrekenen. Daarentegen kan de ontvanger wel verrekenen op de voet 
van het civiele recht. Ook op dit punt is het Franse invorderingsrecht dus in hoge mate 
vergelijkbaar met het Nederlandse invorderingsrecht.
Het Franse recht kent een ander cessieverbod dan het Nederlandse. Waar het Nederlandse 
cessieverbod ziet op het tegengaan van cessie van vorderingen van de burger op de ont-
vanger ziet het Franse cessieverbod op het tegengaan van cessie van vorderingen van de 
burger op zijn werkgever ter frustratie van een fiscale loonvordering (vergelijkbaar met 
art. 33, onderdeel d, WCK). Op dit punt wijkt het Franse invorderingsrecht dus wezenlijk 
af van het Nederlandse invorderingsrecht. In Nederland heeft de Hoge Raad een stokje 
gestoken voor de looncessie met het doel loonbelasting te voorkomen. Kennelijk kan het 
Franse recht heel goed zonder een cessieverbod op belastingrestituties. Waar ik in 
onderdeel 2.8.15 uiteen heb gezet dat het Nederlandse cessieverbod op een verouderde 
argumentatie steunt (de WIR is immers afgeschaft), zou nagegaan moeten worden, mede 
gezien de Franse praktijk, of er nog argumenten zijn om het cessieverbod te handhaven.
De verjaring is in het Franse invorderingsrecht vergelijkbaar met Nederland geregeld. De 
verjaringstermijn is vier jaar. De verjaring kan worden gestuit en geschorst. Aangezien 
ook het Franse invorderingsrecht een zachte verjaring kent, is het – behalve de termijn 
dan – vergelijkbaar met het Nederlandse invorderingsrecht.
De Franse renteregeling wijkt in grote mate af van het Nederlandse invorderingsrecht. 
Slechts bij te late betaling van aangiftebelastingen wordt vertragingsrente geheven; bij te 
late betaling van aanslagbelastingen niet, maar daarvoor bestaan betalingsverzuimenboe-
ten. Een te late betaling van aanslagbelastingen leidt tot een boete van 10%, terwijl een te 
late betaling van aangiftebelastingen leidt tot een boete van 5%. Aangezien de Neder-
landse betalingsverzuimboeteregeling slechts op aangiftebelastingen ziet, is de Franse 
regeling ruimer dan de Nederlandse regeling. Daartegenover staat evenwel dat de te late 
betaling van aanslagbelastingen niet tot de verschuldigdheid van vertragingsrente leidt.
De Franse regeling voor vervolgingskosten heeft een forfaitair karakter en lijkt dus op de 
Nederlandse Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969. Kort gezegd zijn de Franse ver-
volgingskosten afgeleid van de te vorderen som. Voor de aanmaning worden echter geen 
kosten in rekening gebracht omdat zij geen deel uitmaakt van de dwanginvordering, 
zodat het Franse invorderingsrecht op dat punt dus afwijkt van het Nederlandse invorde-
ringsrecht.

Thans wordt niet overwogen om de invordering algemeen-bestuursrechtelijk te regelen. 
Een met de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling vergelijkbaar initiatief is er niet, 
hoewel het administratieve recht wel wordt gecodificeerd.
De rechtsbescherming tegen de executie door de Franse ontvanger is toevertrouwd aan 
het bestuur (bezwaar) en vervolgens de rechter (verzet). Het voeren van een voorafgaande 
bezwaarprocedure is vereist. Het verzet heeft geen schorsende werking. Afhankelijk van 
de vraag waarop het verzet zich richt is vervolgens of de civiele rechter of de belasting-
rechter bevoegd. De grondslag en de berekening van de belasting kunnen geen onderwerp 
van geschil in de verzetprocedure zijn, omdat die in de heffingssfeer thuishoren.

1232 Voorstel van wet, Kamerstukken II 2005/06, 30 322, nr. 2, waarover H. Vermeulen, ‘Een nieuw 
verhaalsrecht: de bankvordering’, TFB 2006/3, p. 4-11.
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Hoewel in Frankrijk en Nederland veel hetzelfde is geregeld, zoals een cumulatief open 
stelsel, executie zonder vonnis, vereenvoudigd derdenbeslag, verrekeningsverbod en ver-
jaring, heeft het Franse stelsel een aantal voordelen voor de burger, zoals het ontbreken 
van een bodemrecht, van informatieverplichtingen jegens de ontvanger, van de bureau-
betekening, van de fiscale lijfsdwang, van een algemeen cessieverbod en van een terzijde-
stelling van een met de Algemene termijnenwet vergelijkbare wet. Ook is de versnelde 
executie anders ingericht: zij leidt slechts tot conservatoire maatregelen. Daar staan 
tegenover dat betalingsverzuimboeten van 10% verschuldigd zijn bij te late betaling van 
aanslagbelastingen en dat het verzet, net als in Nederland vóór 1990, geen schorsende 
werking heeft. Alles wegende acht ik het Franse stelsel niet veel beter of slechter voor de 
burger dan het Nederlandse stelsel. De Franse burger heeft wellicht een iets meer gelijk-
waardige rechtspositie tegenover de Franse ontvanger.

4.2 BELGIË

In dit onderdeel zal ik het Belgische invorderingsrecht beschrijven. Ik besteed slechts aan-
dacht aan het federale invorderingsrecht en dan nog uitsluitend dat recht dat in het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen 1992 en het daarbij behorende Koninklijk Besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 gegeven is voor de directe 
belastingen. Het hiernavolgende geldt dus met name niet voor bijvoorbeeld de omzetbe-
lasting, doch wel voor de zogenoemde met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastin-
gen (zie onderdeel 4.2.1.1).1233

Sinds kort is België een federale staat met een verdeling van bevoegdheden. Enerzijds is 
er een verdeling naar taal in drie Gemeenschappen: een Nederlandse Gemeenschap, een 
Franse Gemeenschap en een Duitse Gemeenschap. Hieruit vloeien tevens de drie officiële 
talen voort. Anderzijds is er een economische verdeling in drie gewesten: het Vlaams 
Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze zijn tot op zekere 
hoogte vergelijkbaar met de Amerikaanse Staten en de Duitse Länder. Het recht van deze 
afzonderlijke gewesten laat ik echter buiten beschouwing.

4.2.0 Algemene opmerkingen

Ik merk op dat het Belgische heffingsstelsel grote gelijkenis vertoont met het onze. Men 
maakt net als in Nederland een onderscheid tussen aanslag- en aangiftebelastingen, waar-
bij de aangiftebelastingen voorheffingen worden genoemd en zien op vooruitbetaling op 
de later verschuldigde directe belastingen.1234

4.2.1 De wettelijke regeling van de inning van directe belastingvorderingen in 
België

De inning van directe Rijksbelastingvorderingen is in een bijzondere wet geregeld.1235 
Aldus is de invordering specifiek fiscaal en niet gewoon civiel noch algemeen-bestuurs-
rechtelijk geregeld.

1233 Wel kan worden opgemerkt dat ook de inning van omzetbelasting bij dwangbevel en vervolgens 
door middel van beslaglegging geschied. Zie art. 85 e.v. van het Wetboek van de Belasting over de 
toegevoegde waarde.

1234 Zoals gezegd, laat ik de indirecte belastingen (zoals omzetbelasting) buiten beschouwing.
1235 M. Loyens, De invordering van directe belastingen, Brussel 2005, A. Tiberghien, Handboek voor Fiscaal 

Recht 2006, Brussel 2006, S. van Crombrugge, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout 
2005, A. Spruyt, Inleiding tot het belastingrecht, Brugge 2002, FOD Financiën, Cursus voor de beroepsvor-
ming, Invordering, Brussel, losbladig, Ced. Samson, Fiscaal Compendium, Invordering, Mechelen, 
losbladig, en J. Malherbe en A. Visschers, ‘Procedural aspects of filing, guidance, assessment, veri-
fication and tax collection, Belgium’, Tax management International Forum 2004, 2, p. 7-12.
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De wettelijke regelingen zijn gebaseerd op de Belgische grondwet. In art. 170, lid 1, van 
de Belgische grondwet is bepaald dat geen belasting ten behoeve van de Staat kan worden 
‘ingevoerd’ dan door een wet. In de Wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit is ver-
volgens bepaald dat de inning slechts kan geschieden krachtens een wettelijke titel.1236

Aan deze (grond)wettelijke eisen is, voor zover hier van belang, uitvoering gegeven in een 
wet in formele zin, het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, en een daarop geba-
seerd koninklijk besluit, het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992.

4.2.1.1 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bevat de regeling voor de heffing en 
inning van Belgische inkomstenbelastingen.1237 Daaronder worden begrepen personenbe-
lasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwo-
ners.1238 Het W.I.B. bevat dus zowel materieel recht als formeel recht. Het W.I.B. is wetge-
ving in formele zin.
Het W.I.B. bevat de volgende elf titels: De verschillende inkomstenbelastingen – definities 
(titel I), Personenbelasting (titel II), Vennootschapsbelasting (titel III), Rechtspersonenbe-
lasting (titel IV), Belasting van niet-inwoners (titel V), Aan de vier belastingen gemene 
bepalingen (titel VI), Vestiging en invordering van de belasting (titel VII), De aanvullende 
crisisbijdrage (titel VIIbis), Toekenningen aan de provincies, de agglomeraties en de 
gemeenten (titel VIII), Het kadastraal inkomen van onroerende goederen (titel IX) en Over-
gangsbepalingen (titel X).
In het bijzonder is titel VII van het W.I.B. gewijd aan: ‘Vestiging en invordering van de 
belasting’. Hierin zijn, zoals de titel doet vermoeden, zowel regels gegeven over de heffing 
(‘vestiging’) als over de invordering. Wat de heffing betreft zijn er bepalingen over het 
doen van aangifte, onderzoek en controle, het opleggen van aanslagen en rechtsmiddelen 
(‘administratief beroep’).
Van titel VII is hoofdstuk VIII geheel gewijd aan invordering. Dit hoofdstuk bevat zes afde-
lingen. De eerste afdeling (Afdeling I, Belastingschuldigen) gaat over de schuldenaren van 
belasting. De tweede afdeling (Afdeling II, Werkzaamheden waarvoor een beroep moet 
worden gedaan op een geregistreerde aannemer) bevat een aansprakelijkheidsregeling 
om bouwfraude (‘koppelbazerij’) tegen te gaan. De derde afdeling (Afdeling III, Betwiste 
belastingen) gaat over de tenuitvoerlegging van betwiste belastingschulden. De vierde 
afdeling (Afdeling IV, Betaaltermijn van voorheffingen en belastingen) gaat over de opeis-
baarheid van belastingvorderingen. De vijfde afdeling (Afdeling IVbis, Onbeperkt uitstel 
van de invordering van directe belastingen) gaat over een bijzondere vorm van ‘kwijt-
schelding’. De zesde afdeling (Afdeling V, Interesten) gaat over de berekening en vergoe-
ding van rente, d.w.z. nalatigheidsinteresten (Onderafdeling I) en moratoriuminteresten 
(Onderafdeling II).
Voorts zijn de hoofdstukken IX (Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invorde-
ring) en IXbis (Verjaring van de rechten van de schatkist) van belang. Hoofdstuk IX geeft 
regels over waarborg (Afdeling I), het voorrecht van de Schatkist (Afdeling II), de wettelijke 
hypotheek (Afdeling III), aansprakelijkheid (Afdeling IV) en verplichtingen van kredietin-
stellingen (Afdeling V). Hoofdstuk IXbis (art. 443bis en 443ter) bevat regels over de verjaring 
en schorsing.

Op grond van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastin-
gen is het bereik van de vestigings- en invorderingsregeling van het W.I.B. ruimer dan zij 
op het eerste gezicht doet vermoeden. Zij is kort gezegd ook van toepassing op de ver-

1236 Zulks is eveneens bepaald in art. 59 van de Gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit: ‘De 
inning van rijksgelden kan alleen geschieden door een rekenplichtige van de Staatskas en krach-
tens een wettelijke titel.’

1237 Op www.fisconet.fgov.be zijn alle wetteksten te vinden, alsmede de Cursus voor de beroepsvorming, 
Invordering, van de Federale Overheidsdienst (‘FOD’) Financiën.

1238 Art. 1, lid 1, W.I.B.

FWR_Vermeulen.book  Page 204  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



Rechtsvergelijking 205

keersbelasting op de autovoertuigen, de belasting op de spelen en de weddenschappen, de 
belasting op de automatische ontspanningstoestellen en de belasting en de aanvullende 
belasting op de deelname van de werknemers in de winst of in het kapitaal van de ven-
nootschap.1239 Voor de omzetbelasting is een eigen regeling getroffen in het Wetboek van 
de Belasting over de toegevoegde waarde.1240

4.2.1.2 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
Het W.I.B. biedt de mogelijkheid om bepaalde zaken door de Koning te laten regelen.1241 
Op grond van het W.I.B. is dan ook een koninklijk besluit genomen, het Koninklijk Besluit 
tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (K.B./W.I.B.). Dit K.B./
W.I.B. is wetgeving in materiële zin.
Het K.B./W.I.B. is in vijf hoofdstukken onderverdeeld. Daarvan is hoofdstuk III aan vesti-
ging en invordering gewijd. Dit hoofdstuk is verdeeld in achttien afdelingen. Van belang 
zijn vooral Afdeling II (Kohieren), Afdeling III (Betalingen en kwitanties), Afdeling IV 
(Verjaring), Afdeling V (Vervolgingen) en Afdeling XIV (Zakelijke zekerheid en persoon-
lijke borgstelling).

4.2.2 Open stelsel? 

Zoals gezegd, is de invordering specifiek fiscaal geregeld. Het invorderingsrecht is in 
beginsel zelfstandig geregeld in de genoemde bijzondere wet, het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992. Niettemin kent ook het Belgische invorderingsrecht een open stel-
sel: de Belgische ontvanger beschikt behalve over bijzondere bevoegdheden ook over de 
bevoegdheden die iedere schuldeiser heeft.1242 Zo kan de Belgische ontvanger de actio 
pauliana (‘de pauliaanse vordering’) van art. 1167 B.W. inroepen om op te komen tegen de 
handelingen van belastingschuldigen met bedrieglijke nadelen van de rechten van de ont-
vanger-schuldeiser.1243 Ook kan de ontvanger een zijdelingse vordering van art. 1166 B.W. 
instellen. De zijdelingse vordering laat een schuldeiser toe om de rechten van zijn schul-
denaar uit te oefenen wanneer deze nalaat dit zelf te doen.1244 Een geval waarin deze vor-
dering in stelling kan worden gebracht is de verwerping van een nalatenschap door een 
erfgenaam die belastingschulden heeft.1245

Ook op een ander punt speelt het gewone recht een rol. Een uitgangspunt van het Belgi-
sche invorderingsrecht is dat het algemene recht het fiscale recht beheerst zolang dit laat-
ste er niet van afwijkt.1246 Het Belgische fiscale recht gaat dus voor (‘primeert’) het gemene 
recht.1247 Dit betekent dat de regels van het burgerlijk recht slechts van toepassing zijn in 
zoverre de fiscale wet daar niet van afwijkt.1248 Uitsluitend waar de fiscale wet niet in een 
bijzondere regeling voorziet, kan de Belgische overheid derhalve zoals iedere gewone 
schuldeiser gebruikmaken van het burgerlijk recht, het handelsrecht en het gerechtelijk 
recht.1249 Aldus is sprake van een subsidiair open stelsel, dat wil zeggen dat gebruik wordt 
gemaakt van het gewone recht als er geen publiekrechtelijke mogelijkheid is. Daarom 
zijn het Burgerlijk Wetboek (B.W.) en het Gerechtelijk Wetboek (Ger. W.), dat de burger-

1239 Art. 1 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.
1240 Op grond van art. 53 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde dient de 

belastingplichtige de omzetbelasting op aangifte te voldoen.
1241 Zie bijvoorbeeld art. 13, 21, 22, 23 en 250 van het W.I.B.
1242 A. Tiberghien, a.w., nr. 1788.
1243 Naast de gemeenrechtelijke pauliaanse vordering kent het Belgische recht een erfrechtelijke, 

huwelijksvermogensrechtelijke en een faillissementsrechtelijke pauliaanse vordering. Zie 
Loyens, a.w., nr. 377.

1244 Loyens, a.w., nr. 385.
1245 Rechtbank Middelburg 4 mei 2005, V-N 2005/30.24, biedt daarvan een Nederlands voorbeeld.
1246 S. van Crombrugge, a.w., p. 55, Rechtbank Gent 12 juni 2003, Fiscoloog, nr. 910.7, waarover 

M. Loyens, a.w., nr. 29.
1247 Hof van Cassatie 9 juli 1931, Pasicrisie belge, 1931, I, 218.
1248 M. Loyens, a.w., nr. 200.
1249 M. Loyens, a.w., nr. 331.
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lijke rechtsvordering regelt, van belang naast het W.I.B. Ook van belang zijn de Hypo-
theekwet, waarin de voorrang is geregeld, en het Wetboek van Vennootschappen 
(W. Venn.).

4.2.3 Belgische invorderingsrechtelijke bijzonderheden

In dit onderdeel zal ik onderzoeken of ook het Belgische invorderingsrecht de volgende 
zestien in onderdeel 2.4 behandelde invorderingsrechtelijke bijzonderheden bevat: (i) een 
fiscaal voorrecht, (ii) een fiscaal bodemrecht, (iii) aansprakelijkheidsbepalingen, (iv) infor-
matieverplichtingen, (v) een executie zonder vonnis, (vi) een bureaubetekening, (vii) een 
doorbreking van de betalingstermijnen en versnelde executie, (viii) een belastingdeur-
waarder, (ix) een vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag, (x) lijfsdwang, (xi) een verrekenings-
verbod, (xii) een cessieverbod, (xiii) een verjaringsregeling, (xiv) een invorderingsrentere-
geling en betalingsverzuimboeten, (xv) een terzijdestelling van een met de Algemene ter-
mijnenwet vergelijkbare wet en (xvi) een fiscale vervolgingskostenregeling.
Zoals gezegd, onderzoek ik niet of in België ook bestaan: mogelijke pendanten van de uit-
sluitend girale uitbetaling, het voorrecht op motorrijtuigen, het IB-voorrecht op in vrucht-
gebruik gegeven goederen, de terzijdestelling van de Algemene wet bestuursrecht en de 
fiscale toerekeningsbepaling (zie onderdeel 4.0).

4.2.3.1 Het fiscale voorrecht
Aan de Belgische fiscus (‘de Openbare Schatkist’) is een algemeen voorrecht op roerende 
goederen van de belastingschuldige toegekend.1250 Het voorrecht waarborgt de inning van 
bepaalde belastingvorderingen, omdat het de ontvanger voorrang verleent boven andere 
schuldeisers.
De door het voorrecht gewaarborgde belastingen zijn de directe belastingen, de voorhef-
fingen en de met de directe belastingen gelijkgestelde belastingen, zoals de verkeersbelas-
ting op de autovoertuigen, de belasting op de spelen en de weddenschappen, de belasting 
op de automatische ontspanningstoestellen en de belasting en de aanvullende belasting 
op de deelname van de werknemers in de winst of in het kapitaal van de vennoot-
schap.1251 Het voorrecht strekt zich uit over de hoofdsom, interesten en kosten. Het is, 
anders dan in Nederland, niet van toepassing op belastingverhogingen en boeten.1252 Het 
is, in tegenstelling tot in Nederland, evenmin van toepassing op inkomsten en roerende 
goederen van derden die hoofdelijk aansprakelijk zijn.
Het voorrecht rust op de roerende goederen, dat wil zeggen op alle lichamelijke en onli-
chamelijke goederen met uitsluiting van de roerende goederen die onroerend zijn gewor-
den door bestemming of incorporatie op de voet van art. 524 en 525 B.W. Het voorrecht 
rust niet op schepen en vaartuigen. Dat wil echter niet zeggen dat onroerende zaken en 
schepen en vliegtuigen niet bij voorrang door de fiscus uitgewonnen zouden kunnen wor-
den: zie onderdeel 4.2.3.2. Bijzonder is dat het voorrecht ook rust op de inkomsten en de 
roerende goederen van de echtgenoot en van de kinderen van de belastingschuldige in de 
mate dat de betreffende aanslagen ten laste van hen invorderbaar zijn.1253

Het voorrecht is algemeen. Als gevolg daarvan komt het na de bijzondere voorrechten.1254 
Het voorrecht is onbeperkt in duur.1255 Aan het voorrecht kleeft geen volgrecht in de zin 

1250 Art. 422 en 423 van het W.I.B.
1251 Het voorrecht voor de omzetbelasting is geregeld in art. 86 van het Wetboek van de Belasting over 

de toegevoegde waarde: ‘Voor de invordering van de belasting, van de interesten en van de kosten 
heeft de Openbare Schatkist een algemeen voorrecht op alle inkomsten en op de roerende goede-
ren van alle aard van de belastingschuldige, met uitzondering van de schepen en vaartuigen, en 
een wettelijke hypotheek op alle daarvoor vatbare en in België gelegen goederen van de belasting-
schuldige.’

1252 Hof van Cassatie 12 maart 1936, Pasicrisie belge, 1936, I, 192, waarover M. Loyens, a.w., nr. 176.
1253 Art. 422, tweede zin, van het W.I.B.
1254 Art. 26 Hypotheekwet.
1255 M. Loyens, a.w., nr. 183.
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van droit de suite.1256 Als de goederen uit het vermogen van de belastingschuldige verdwij-
nen, gaat het voorrecht teniet.

4.2.3.2 Geen fiscaal bodemrecht
Het Belgische fiscale invorderingsrecht kent geen fiscaal bodemrecht, maar wel een zoge-
noemde wettelijke hypotheek op onroerende goederen die in België zijn gelegen, alsmede 
op schepen en vaartuigen van de belastingschuldige.1257 Dat is echter iets anders dan het 
fiscale bodemrecht, omdat het hypotheekrecht rust op de goederen van de belastingschul-
dige en niet op goederen van derden. Bovendien ziet het Nederlandse bodemrecht juist op 
roerende zaken en niet op onroerende. Zoals ik reeds in onderdeel. 2.4.4.1 aan de orde heb 
gesteld, kende Nederland van 1816 tot 1848 ook het recht van wettelijke hypotheek.1258 
Bij de invoering van het OBW is dat echter vervallen.1259 De Belgische wettelijke hypo-
theek strekt zich niet uit tot belastingverhogingen en boeten.1260 Het komt er dus op neer 
dat de machtspositie van de Belgische fiscus ter zake van roerende goederen minder ver 
gaat dan die van de Nederlandse fiscus (niet ter zake van zaken van derden). De Belgische 
machtspositie ter zake van onroerende zaken is op het eerste gezicht sterker dan de 
Nederlandse (wettelijk hypotheekrecht), maar aangezien de wettelijke hypotheek slechts 
rang neemt vanaf haar inschrijving in het register1261 en de voordien gevestigde gemene 
hypotheken dus gerespecteerd worden, is er uiteindelijk geen verschil met een door de 
hoog bevoorrechte Nederlandse ontvanger gelegd conservatoir beslag.

4.2.3.3 De aansprakelijkheidsbepalingen
In een aantal gevallen kan de ontvanger zich tot een ander richten dan de belastingschul-
dige.1262 In afdelingen I en II van hoofdstuk VIII van titel VII van het W.I.B. worden 
bepaalde derden aangewezen, die aansprakelijk zijn:
a. echtgenoten;1263

b. erfgenamen en oud-eigenaren voor onroerende voorheffing;1264

c. burgerlijke vennootschappen en verenigingen voor schulden van de vennoten of 
leden;1265

d. de medecontractant van de niet-geregistreerde aannemers (teneinde bouwfraude 
tegen te gaan);1266

e. de verwerver van een handelszaak;1267

f. mededaders en medeplichtigen van fiscale misdrijven.1268

Afhankelijk van de aansprakelijkheid wordt (i) de belasting door middel van het kohier 
ingevorderd, bijvoorbeeld bij echtgenoten, (ii) dient een titel bij de burgerlijke rechter te 
worden gehaald, bijvoorbeeld bij oud-eigenaren, of (iii) is het de strafrechter die de aan-
sprakelijkheid vaststelt, bijvoorbeeld bij mededaders en medeplichtigen.1269

Daarnaast kan de ontvanger bij rechtspersonen een beroep doen op de gemeenrechtelijke 
bestuurdersaansprakelijkheid, vereffenaarsaansprakelijkheid en beheerdersaansprake-

1256 M. Loyens, a.w., nr. 183.
1257 Art. 425 van het W.I.B.
1258 Wet van 11 februari 1816, Stb. 1816, 14.
1259 Kamerstukken II 1844/45, XXV, nr. 8, p. 890.
1260 Hof van Cassatie 12 maart 1936, Pasicrisie belge, 1936, I, 192, waarover M. Loyens, a.w., nr. 186.
1261 M. Loyens, a.w., nr. 190. Erasmus typeert de Belgische wettelijke hypotheek dan ook als ‘enigszins 

geciviliseerd’, W.P. Erasmus, Bevoorrechte vorderingen, Zwolle 1976, p. 22 en 23.
1262 M. Loyens, a.w., nr. 64.
1263 Art. 393bis en 394 van het W.I.B.
1264 Art. 395 van het W.I.B.
1265 Art. 399 van het W.I.B.
1266 Art. 400 van het W.I.B.
1267 Art. 442bis van het W.I.B.
1268 Art. 458 van het W.I.B.
1269 M. Loyens, a.w., nr. 282.
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lijkheid.1270 De aansprakelijkheid van aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders en 
bestuurders kan worden gegrond op onrechtmatige daad ex art. 1382 en 1383 B.W. Daar-
naast bevat het Wetboek van Vennootschappen (‘W. Venn.’) diverse bijzondere aanspra-
kelijkheidsbepalingen, zoals de oprichteraansprakelijkheid1271, de bestuurdersaansprake-
lijkheid1272 en de bijzondere bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement.1273 Het is in 
deze gevallen steeds de burgerlijke rechter die de aansprakelijkheid vaststelt.

4.2.3.4 De informatieverplichtingen
De Belgische ontvanger beschikt over de bevoegdheid om de voor de heffing geldende 
informatievorderingsbevoegdheden ook voor de inning te gebruiken. Dit volgt uit 
art. 319bis van het W.I.B. Aldus kunnen de ontvangers onderzoek doen naar de inkomens- 
en vermogenssituatie van de belastingschuldenaar.1274

Voorts legt het Belgisch fiscale recht verwittigingsverplichtingen op aan bepaalde perso-
nen, zoals aan de notaris1275 en aan openbare ambtenaren of ministeriële officieren1276, 
die belast zijn met de openbare verkoping van roerende goederen.1277 Het doel daarvan is 
dat de ontvanger op de hoogte wordt gebracht van bepaalde rechtshandelingen van con-
tribuabelen en hij daarop zijn invorderingshandelen kan aanpassen.

4.2.3.5 Executie zonder vonnis
De Belgische ontvanger kan evenals de Nederlandse zichzelf een executoriale titel ver-
schaffen zonder tussenkomst van de rechter. Hij doet dat door het zogenoemde kohier uit-
voerbaar te verklaren. Volgens het Belgische Hof van Cassatie is het kohier de authentieke 
akte waardoor de administratie zichzelf een titel verschaft en de wil te kennen geeft de 
betaling te eisen, desnoods door dwang.1278 Een uitvoerbaar verklaard kohier heeft de 
kracht van een executoriale titel in de zin van art. 1494 van het Gerechtelijk Wetboek en 
kan ten uitvoer worden gelegd zonder rechterlijke machtiging of beslissing.1279 Uitdruk-
kelijk is in art. 393, tweede zin, van het W.I.B. bepaald dat de vervolging zowel volgens het 
gewone recht (‘op grond van het gemeen recht’) als volgens het fiscaal recht (‘op grond 
van de bepalingen van dit Wetboek’) mogelijk is.1280 De vervolging volgens het gewone 
recht wordt aangemerkt als rechtstreekse vervolging, aangezien deze zich richt tegen de 
in het kohier genoemde belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger. De bijzondere ver-
volging wordt daarentegen aangemerkt als onrechtstreekse vervolging. Zij richt zich 
tegen derden krachtens het bij wet toegestane verhaal (zie onderdeel 4.2.3.9).

Terzijde zij opgemerkt dat ook Nederland onder de IW 1845 de ‘inkohiering’ kende. In Bel-
gië bestaat zij thans nog en werkt zij als volgt. Ingevolge art. 133, eerste zin, van het K.B./
W.I.B., worden de aanslagen ‘op naam van de betrokken belastingschuldigen ten kohiere 
gebracht’. De aanslag wordt dus opgemaakt en in een kohier opgenomen (‘inkohiering’). 

1270 Hierover M. Loyens, a.w., nr. 387 e.v.
1271 Art. 229, 405 en 456 W. Venn.
1272 Art. 528 en 529 W. Venn.
1273 Art. 265, 409 en 530 W. Venn.
1274 In art. 319bis van het W.I.B. is het volgende bepaald: ‘De met de invordering belaste ambtenaren 

beschikken over alle onderzoeksbevoegdheden bepaald in dit Wetboek teneinde de vermogens-
situatie van de schuldenaar te bepalen met het oog op het invorderen van de belasting en de voor-
heffingen verschuldigd in hoofdsom en opcentiemen, van de belastingverhogingen en admini-
stratieve boeten, van de interesten en van de kosten.’ Zie ook A. Tiberghien, a.w., nrs. 468 en 
1703,5.

1275 Art. 433 van het W.I.B.
1276 Art. 442 van het W.I.B.
1277 Hierover M. Loyens, a.w., nr. 225 e.v.
1278 Hof van Cassatie 17 juni 1929, Pasicrisie belge, 1929, I, 246, waarover M. Loyens, a.w., nr. 4.
1279 M. Loyens, a.w., nr. 5.
1280 In art. 393, tweede zin, van het W.I.B. is het volgende bepaald: ‘Het kohier is uitvoerbaar tegen 

elk van hen in de mate dat de aanslag te hunnen laste kan worden ingevorderd op grond van het 
gemeen recht of op grond van de bepalingen van dit Wetboek.’
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Vervolgens wordt het kohier uitvoerbaar verklaard. Eerst dan wordt een aanslagbiljet ver-
zonden.1281 Een aanslagbiljet is een uittreksel van het kohier waarin de belastingschuldige 
is opgenomen en heeft dezelfde rechtskracht als dat kohier.1282 Het aanslagbiljet moet in 
gesloten omslag aan de belastingschuldigen gezonden worden.1283 Dit kan per gewone 
post.1284 Met het aanslagbiljet wordt de belastingschuldige in kennis gesteld van de belas-
tingvordering van de Staat en van de termijn waarbinnen hij deze moet betalen.

4.2.3.6 Geen bureaubetekening
Het Belgische fiscale invorderingsrecht kent de bureaubetekening niet. Gerechtsdeur-
waarders en belastingdeurwaarders zijn belast met de betekening van fiscale dwangbeve-
len en zogenoemde dwangschriften.1285 Het fiscale dwangbevel is de akte die betekend 
wordt krachtens het uitvoerbaar verklaarde kohier waarbij de belastingschuldige bevolen 
wordt te voldoen aan de verplichtingen en de verbintenissen die uit die uitvoerbare titel 
voortvloeien.1286 Het dient een uittreksel te bevatten van het kohierartikel en een 
afschrift van de uitvoerbaarverklaring.1287 Voorts wordt het zogenoemde dwangschrift, 
dit is de schriftelijke opdracht van de ontvanger aan de gerechtsdeurwaarder, met het 
dwangbevel betekend.1288 Het dwangschrift is dus iets anders dan het dwangbevel. In de 
praktijk worden het dwangschrift en het dwangbevel op één formulier afgedrukt. Het 
dwangschrift is permanent.1289 Dit houdt in dat het kan dienen voor alle vervolgingsakten 
ter zake van hetzelfde kohierartikel zonder dat het vernieuwd behoeft te worden.

4.2.3.7 De doorbreking van de betalingstermijnen en versnelde executie
Ook in België kan de gewone betalingstermijn worden doorbroken: de onmiddellijke eis-
baarheid. De directe belastingen en de voorheffingen moeten over hun geheel onverwijld 
worden vereffend wanneer de rechten van de Schatkist in het gedrang komen. Aldus is in 
art. 413, derde zin, van het W.I.B. bepaald. Wat onder het begrip ‘in het gedrang komen’ 
moet worden verstaan, regelt de wet echter niet. Op grond van deze bepaling wordt aan-
genomen dat de ontvanger de betalingstermijn kan doorbreken indien hij van mening is 
dat de rechten van de schatkist in gevaar komen. Loyens wijst erop dat de rechten van de 
schatkist in het gedrang kunnen komen indien de belastingplichtige naar het buitenland 
vertrekt.1290 Doorbreekt de ontvanger de betalingstermijn, dan dient hij de belasting-
schuldige daarvan dezelfde dag schriftelijk op de hoogte te brengen. Deze kennisgeving 
dient juridisch en feitelijk gemotiveerd te zijn.

Indien de rechten van de schatkist in gevaar zijn, kunnen versnelde vervolgingsmaatrege-
len worden getroffen. Ingevolge art. 154 van het K.B/W.I.B. kan de ontvanger tegenover 
belastingschuldigen die door wegneming van roerende voorwerpen of anderszins pogen 
de waarborgen van de Schatkist te doen verdwijnen of te verminderen, rechtstreeks uit-
voerend beslag op roerend goed doen leggen zonder voorafgaande betekening van een 
dwangbevel. Dit sluit aan bij het door Belgische Ministerie van Financiën, FOD Financiën 
genoemd1291, gepubliceerde Commentaar op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

1281 In art. 136 van het K.B./W.I.B. is het volgende bepaald: ‘Zodra de kohieren uitvoerbaar verklaard 
zijn, wordt aan de betrokken belastingschuldigen een aanslagbiljet gezonden.’

1282 M. Loyens, a.w., nr. 13.
1283 Art. 302 van het W.I.B.
1284 M. Loyens, a.w., nr. 14.
1285 A. Tiberghien, a.w., nr. 1789.
1286 M. Loyens, a.w., nr. 99.
1287 Art. 149, tweede zin, van het K.B/W.I.B.
1288 M. Loyens, a.w., nr. 100.
1289 M. Loyens, a.w., nr. 95.
1290 M. Loyens, a.w., nr. 25.
1291 FOD staat voor Federale Overheidsdienst. Dit Commentaar op het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen 1992 vertegenwoordigt de mening van de Belgische overheid en heeft derhalve geen 
officieel karakter.
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1992 (Com IB), dat de onmiddellijke eisbaarheid medebrengt dat de vervolgingen des-
noods mogen worden ingesteld zodra het kohier uitvoerbaar is verklaard.1292

4.2.3.8 De belastingdeurwaarder
Het Belgische recht kent ook een met de belastingdeurwaarder vergelijkbaar instituut.1293 
Bovendien is het vereenvoudigde fiscale derdenbeslag zo ingericht, dat geen gebruik 
behoeft te worden gemaakt van een deurwaarder (zie onderdeel 4.2.3.9).

4.2.3.9 Het vereenvoudigde fiscaal derdenbeslag (de vordering)
Het Belgische invorderingsrecht kent een met de vordering vergelijkbaar instituut: het 
vereenvoudigd fiscaal beslag onder derden-houders, ook wel vereenvoudigd fiscaal der-
denbeslag genoemd.1294 Ook dit beslag is, net als het Nederlandse vereenvoudigde fiscale 
derdenbeslag, ongetwijfeld oorspronkelijk afgeleid van de Franse avis à tiers détenteur 
(onderdeel 4.1.3.9). Het biedt de ontvanger een eenvoudig middel om belastingschulden 
te verhalen onder schuldenaars van de belastingschuldige en wijkt procedureel af van het 
bewarend derdenbeslag van art. 1445 e.v. Ger. W. en het uitvoerend derdenbeslag van 
art. 1539 e.v. Ger. W. De vereenvoudiging beoogt de inschakeling van de gerechtsdeur-
waarder te vermijden.1295

Door middel van een aangetekende brief aan de derde-houder legt de ontvanger vereen-
voudigd fiscaal derdenbeslag.1296 Deze brief geldt als verbod van afgifte van sommen aan 
de belastingschuldige (‘onbeschikbaarheid’) en als verzoek om binnen vijftien dagen een 
betaling te doen (‘plicht tot afgifte’) dan wel een verklaring als bedoeld in art. 1452. 
Ger. W. af te leggen (’verklaringsplicht’). De kosten van de verklaring mag de derde-besla-
gene afhouden.1297 De ontvanger stelt de belastingschuldige per aangetekende brief in 
kennis van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag.1298 Voorts dient de ontvanger een 
beslagbericht als bedoeld in art. 1390 Ger. W. op te maken en aan de rechtbank van eerste 
aanleg te zenden.1299

De regeling is summier. Zij beoogt, als gezegd, de inschakeling van de gerechtsdeurwaar-
der te vermijden. Aangezien de regeling summier is, zijn voor het overige de bepalingen 
van het gemene recht van toepassing.1300 In geval van problemen, zoals bij cumulatie van 
beslagen, dient de ontvanger over te gaan tot middel van het uitvoerende derdenbeslag 
van art. 1539 e.v. Ger. W.
Komt de derde-beslagene zijn betalingsverplichting of verklaringsverplichting niet na, 
dan zegt de wet dat hij aansprakelijk wordt voor de belastingschulden.1301 Dit is echter 
een dode letter geworden. In de rechtspraak is aangenomen dat deze sanctie in strijd is 
met het gelijkheidsbeginsel van art. 10 en 11 van de grondwet, waaraan in België, anders 
dan in Nederland, wél getoetst kan worden.1302 Volgens Loyens oordeelde het Arbitrage-
hof dat art. 164, lid 1, van het K.B./W.I.B. een regeling inhield die onevenredig was met het 
doel de invordering van de belastingen te waarborgen in zoverre ze niet voorziet in een 
tussenkomst van een rechter.1303 Het verschil in behandeling tussen de derden-schulde-
naars naar gelang hun schuldeiser een gewone schuldenaar dan wel een belastingschul-
dige is, oordeelde het Arbitragehof ongerechtvaardigd.1304 De wet moet echter nog wor-

1292 Zie aantekening 413/13 van dat Commentaar op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
1293 A. Tiberghien, a.w., nr. 1789.
1294 Art. 164 en 165 van het K.B./W.I.B.
1295 M. Loyens, a.w., nr. 121.
1296 Art. 164, lid 1, van het K.B./W.I.B.
1297 Art. 1545 van het Ger. W.
1298 Art. 164, lid 6, van het K.B./W.I.B.
1299 Art. 164, lid 3, van het K.B./W.I.B.
1300 M. Loyens, a.w., nr. 121. In Nederland bepleit Broekveldt dit; L.P. Broekveldt, Derdenbeslag (diss.), 

Deventer 2003, p. 816.
1301 Art. 164, lid 5, van het K.B./W.I.B.
1302 Arbitragehof 5 maart 1997, rolnr. 962, B.S. 6 augustus 1997, 20 115, waarover M. Loyens, a.w., 

nr. 136. De uitspraak is te vinden op http://www.arbitrage.be.
1303 M. Loyens, a.w., nr. 136.
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den aangepast. Wel kan de derde-beslagene die zijn verplichtingen niet nakomt schade-
plichtig zijn.1305

Het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag behoeft niet te worden voorafgegaan door de 
betekening van een dwangbevel aan de belastingschuldige. Een aanmaning behoeft even-
min aan de belastingschuldige te worden gestuurd. Het vereenvoudigd fiscaal derdenbe-
slag is geen bestuursrechtelijke beschikking, maar een uitvoeringsdaad die rechtstreeks 
uit de wet voortspruit. Als zodanig behoeft het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag niet te 
worden gemotiveerd. Aangezien het niet aan de belastingschuldige wordt aangezegd, 
heeft het geen stuitende werking.1306

Het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag creëert geen voorrang in de zin van anciënniteit. 
Elke schuldeiser kan zich aansluiten, zodat door middel van een rangregeling moet wor-
den bepaald wie voorgaat.1307

4.2.3.10 Geen lijfsdwang
Het Belgische invorderingsrecht kent geen lijfsdwang.

4.2.3.11 Het verrekeningsverbod
Ook het Belgische invorderingsrecht kent een eenzijdig verrekeningsverbod1308: het 
civielrechtelijke verrekeningsregime, schuldvergelijking genaamd, is in art. 166, lid 1, 
van het K.B/W.I.B., geheel terzijde gesteld en in plaats daarvan is een eigen specifiek invor-
deringsrechtelijk verrekeningregime geïntroduceerd.1309 De fiscale verrekening van 
teruggaven, aanwending genoemd, vormt eveneens een wijze van voldoening.1310 Deze 
wijze van voldoening staat dus slechts open voor de Staat.1311

Wel komt een belastingschuldige met een opeisbare vordering op de fiscus in aanmerking 
voor iets wat lijkt op uitstel van betaling, te weten schorsing van de opeisbaarheid van de 
belastingvordering.1312

4.2.3.12 Geen cessieverbod
Het Belgische recht kent geen cessieverbod. Dat cessie toegelaten moet worden geacht, 
volgt mijns inziens uit het feit dat derdenbeslag onder de Staat mogelijk is door een 
schuldeiser van de belastingschuldige die rechthebbende is op een belastingteruggave.1313

4.2.3.13 De fiscale verjaring
Het Belgische recht kent uiteraard een verjaringsregeling.1314 Na vijf jaar gaan de belas-
tingschulden en voorheffingen door verjaring teniet.1315 De verjaring heeft, net als in 
Nederland, een zwakke werking: een vrijwillige betaling, waarvan sprake is als zij zonder 
dwang vanwege de ontvanger en vóór elke vervolging wordt verricht, van een verjaarde 
belastingvordering kan niet als onverschuldigd betaald worden teruggevorderd.1316

De verjaringstermijn kan worden gestuit door afstand en op de wijze bepaald in art. 2244 
e.v. B.W.1317 Bij stuiting treedt een nieuwe verjaring in, die op dezelfde wijze kan worden 

1304 Zie over het Belgische gelijkheidsbeginsel ook G. Craenen, ‘Het Koninkrijk België’, in L. Prakke 
en C.A.J.M. Kortmann (red.), Het bestuursrecht van de landen der Europese Gemeenschappen, Deventer 
1986, p. 4.

1305 M. Loyens, a.w., nr. 139.
1306 M. Loyens, a.w., nr. 134.
1307 M. Loyens, a.w., nr. 124.
1308 Ced. Samson, Fiscaal Compendium, Invordering, J.1.4/8.
1309 In art. 166, lid 1, van het K.B/W.I.B. is volgende bepaald: ‘Het bepaalde van Boek III, Titel III, Hoofd-

stuk V, afdeling IV, van het Burgerlijk Wetboek, is inzake directe belastingen niet van toepassing.’
1310 Art. 166 van het K.B/W.I.B.
1311 Zie ook M. Loyens, a.w., nr. 154 e.v.
1312 M. Loyens, a.w., nr. 26.
1313 M. Loyens, a.w., nr. 169.
1314 Zie ook J. Malherbe en A. Visschers, a.w., p. 10.
1315 Art. 443bis, lid 1, eerste zin, van het W.I.B.
1316 Hof van Cassatie 25 september 1970, Pasicrisie belge, 1971, I, 65, waarover M. Loyens, a.w., nr. 87.
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gestuit. Volgens Loyens kunnen de volgende handelingen als stuitingshandeling worden 
aangemerkt:1318

a. een dagvaarding voor het gerecht;
b. een bevel tot betalen;
c. een beslag betekend aan degene die de verjaring zou verkrijgen;
d. een dwangbevel betekend aan degene die de verjaring zou verkrijgen;1319

e. afstand door de belastingschuldige;
f. schulderkenning door de belastingschuldige.

De verjaringstermijn kan voorts worden geschorst.1320 Bij schorsing loopt de lopende ter-
mijn voort zodra de reden van schorsing vervalt. Schorsingsgronden zijn de volgende:1321

a. elk rechtsgeding;
b. bezwaar;
c. een verzoek om ambtshalve teruggave als bedoeld in art. 376 van het W.I.B.

4.2.3.14 De invorderingsrenteregeling en betalingsverzuimenboeten
Ook het Belgische invorderingsrecht kent een specifieke renteregeling op grond waarvan 
burgers bij te late betaling nalatigheidsinteresten en de Staat moratoriuminteresten moe-
ten betalen. Overschrijding van de uiterste betalingstermijn van aanslagbelastingen leidt 
tot de verschuldigdheid van nalatigheidsinteresten.1322 Ingevolge art. 414, eerste zin, van 
het W.I.B. brengen de verschuldigde sommen in geval van wanbetaling ten bate van de 
Schatkist voor de duur van het verwijl, de wettelijke interest op, berekend per kalender-
maand. Deze wettelijke rente wordt nalatigheidsinterest genoemd.1323 De nalatigheidsin-
teresten zijn verschuldigd ongeacht of de sommen krachtens een kohier of op andere 
wijze worden geïnd. Zij zijn een burgerlijke schadeloosstelling wegens het in het bezit 
houden van gelden die aan de Staat toekomen.1324

Als de fiscus een terugbetaling aan de belastingschuldige doet, dient hij moratoriuminte-
resten te vergoeden.1325 Dit geldt ongeacht of belastingen, voorheffingen, voorafbetalin-
gen, nalatigheidsinterest, belastingverhogingen of administratieve boeten worden terug-
betaald of verrekend (‘aangewend’).1326

Zowel de nalatigheidsinterest als de moratoriuminterest is gelijk aan de wettelijke rente-
voet.1327 Beide worden per kalendermaand berekend op het bedrag van elke betaling, 
afgerond op het lagere veelvoud van € 10. Is zij lager dan € 5, dan is zij niet verschul-
digd.1328

Het Belgische invorderingsrecht kent een regeling van administratieve boeten wegens 
betalingsverzuimen, doch slechts voor aangiftebelastingen.1329 Het niet betalen van de 
bedrijfsvoorheffing (d.i. een voorschot op de inkomstenbelastingen, dat geheven wordt op 
beroepsinkomsten en is dus vergelijkbaar met de Nederlandse loonbelasting, maar dan 
voor zelfstandigen, dus een soort voorlopige voldoening) en roerende voorheffing (d.i. een 
voorschot op de inkomstenbelasting die geheven wordt op inkomsten uit roerende rech-

1317 Art. 443bis, lid 2, van het W.I.B. en art. 145, derde zin, van het K.B./W.I.B.
1318 M. Loyens, a.w., nr. 79.
1319 Art. 49 van de programmawet van 9 juli 2004, waarover M. Loyens, a.w., nr. 85.
1320 Art. 443ter van het W.I.B.
1321 Art. 443ter, lid 1, van het W.I.B.
1322 Art. 414 van het W.I.B.
1323 Tot 31 december 1998 werd de nalatigheidsinterest nominatief vastgesteld op 0,8% per kalender-

maand. Zie M. Loyens, a.w., nr. 34.
1324 Cursus voor de beroepsvorming, Invordering, FOD Financiën, 2003, nr. 359.
1325 Art. 418, eerste zin, van het W.I.B.
1326 M. Loyens, a.w., nr. 58.
1327 Tot 31 december 1998 werd de nalatigheidsinterest nominatief vastgesteld op 0,8% per kalender-

maand. Zie Cursus voor de beroepsvorming, Invordering, FOD Financiën, 2003, nr. 159.
1328 Art. 414, lid 1, vierde zin, en 419, eerste zin, sub 1, van het W.I.B.
1329 A. Spruyt, a.w., p. 318.
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ten) heeft een administratieve geldboete tot gevolg.1330 De gewestelijke directeur kan een 
administratieve geldboete van € 50 tot € 1.250 opleggen.1331

4.2.3.15 Betaaltermijnen die eindigen op een niet-kantoordag
In het Belgische invorderingsrecht wordt, anders dan het Nederlandse, rekening gehou-
den met termijnen die eindigen op een zaterdag, zondag of een feestdag. Eindigt de beta-
lingstermijn op een van deze dagen dan verschuift de datum naar de eerstvolgende werk-
dag.1332 Daarmee kent het Belgische invorderingsrecht, anders dan het Nederlandse, een 
met de Algemene termijnenwet vergelijkbaar instituut. In Nederland is die wet immers 
voor de ontvanger terzijde gesteld (zie onderdeel 2.8.18). Het Nederlandse comptabiliteits-
probleem ziet men in België dus evenmin als in Frankrijk (zie onderdeel 4.1.3.15 hier-
voor).

4.2.3.16 De fiscale vervolgingskostenregeling
De Belgische wet geeft geen bijzondere regeling voor vervolgingskosten, maar verwijst 
naar de regeling zoals die in het gemene recht geldt. Daarmee wijkt het Belgische recht 
in grote mate van het Nederlandse af. Krachtens art. 300, lid 1, onder 2, van het W.I.B. 
regelt de Koning het tarief van de vervolgingskosten. Op grond hiervan is Onderafdeling 
V van Afdeling V van hoofdstuk III van het K.B./W.I.B. aan vervolgingskosten gewijd. In 
art. 172 van het K.B./W.I.B. is gesteld, dat de vervolgingskosten ‘worden bepaald volgens 
de regelen die gelden voor de akten van de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en han-
delszaken’. Aldus worden de kosten berekend op grond van het Koninklijk Besluit van 
30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in 
burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen. De vervolgingskos-
ten komen ten laste van de achterstallige belastingschuldigen en ten gunste van de 
gerechtsdeurwaarders die met de vervolging zijn belast.1333

4.2.4 Is overwogen om de inning van Belgische belastingvorderingen in een 
algemene wet vergelijkbaar met de Algemene wet bestuursrecht op te 
nemen?

Voor zover mij bekend is dat niet het geval (geweest). De huidige gedragslijn, waarbij bij-
zondere regels zijn gesteld in het W.I.B. en het K.B./W.I.B., wordt bestendig gevolgd. Voor 
zover ik heb kunnen vaststellen plaatst de Belgische literatuur het Belgische invorderings-
recht steeds tegenover het gemeenrecht, d.i. het civiele recht.1334 Van algemeen bestuurs-
recht wordt geen gewag gemaakt.

4.2.5 Rechtsbescherming

In dit onderdeel beschrijf ik de Belgische regeling van rechtsbescherming tegen vervol-
gingsmaatregelen.1335 Dit is verzet: een dagvaarding aan de Staat in de persoon van de 
ambtenaar die het dwangbevel heeft uitgevaardigd1336, dat wil zeggen, de ontvanger.1337

Tegen het dwangbevel kan ex art. 148 van het K.B./W.I.B. in verzet worden gegaan bij de 
gewone rechtbanken en wel de beslagrechter.1338 De beslagrechter controleert de recht-

1330 Cursus voor de beroepsvorming, Invordering, FOD Financiën, 2003, nr. 361.
1331 Art. 445 van het W.I.B., waarover M. Loyens, a.w., nr. 43.
1332 Art. 53, tweede zin, van het Ger. W. Deze regeling is ook van toepassing in het invorderingsrecht; 

het gewone recht vult het fiscale recht op dit punt aan, M. Loyens, a.w., nr. 22 e.v.
1333 Art. 173 van het K.B./W.I.B.
1334 S. van Crombrugge, a.w., p. 55, M. Loyens, a.w., nr. 22 e.v. Zie ook G. Craenen, a.w., p. 4.
1335 A. Spruyt, a.w., p. 313 e.v.
1336 A. Spruyt, a.w., p. 314.
1337 A. Tiberghien, a.w., nr. 1799,5: ‘Het verzet moet worden vervolgd tegen de ontvanger en bv. niet 

tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister.’
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matigheid van de middelen van tenuitvoerlegging.1339 Deze mag echter geen oordeel vel-
len over de omvang of de verschuldigdheid van de belastingschuld. Daarover oordeelt de 
fiscale kamer van het gerecht van eerste aanleg.1340 Het verzet schorst de executie niet en 
daarom is de procedure vergelijkbaar met het Nederlandse executiegeschil van art. 438 
Rv.
Aan het verzet tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel gaat, net als in Nederland, 
geen administratieve voorprocedure vooraf. Wel kan bezwaar worden gemaakt tegen de 
belastingaanslag. Als gevolg daarvan wordt, anders dan in Nederland, de opeisbaarheid 
van de aanslag geschorst.1341 Hangende het bezwaar kan de ontvanger slechts maatrege-
len treffen voor het zogenoemde onbetwistbaar verschuldigd gedeelte (‘OVG’) en voorts 
indien de rechten van de schatkist in gevaar zijn. Hetzelfde geldt hangende het beroep 
voor de rechtbank van eerste aanleg, hoger beroep voor het Hof van beroep en beroep in 
cassatie bij het Hof van cassatie.1342 Indien de belastingschuldige van mening is dat de 
rechten van de schatkist niet in gevaar zijn en het dwangbevel wordt ten uitvoer gelegd, 
kan hij tegen die tenuitvoerlegging, zoals hiervoor is geschetst, in verzet komen bij de 
beslagrechter van de plaats van het kantoor waar de belasting moet worden geïnd. Deze 
beslagrechter beslist in kort geding over de opgeworpen betwisting.1343 Het verzet heeft, 
zoals gezegd, geen schorsende werking.1344 De beslagrechter zal de vervolging dus desge-
vorderd moeten schorsen.

4.2.6 Conclusie en vergelijking met Nederland

Gebleken is dat het Belgische invorderingsrecht net als het Nederlandse in een bijzondere 
wet geregeld is: het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Niettemin kent het Bel-
gische recht een subsidiair open stelsel; ook de Belgische ontvanger kan gebruikmaken 
van gewone schuldeisersbevoegdheden maar alleen als de bijzondere wet zwijgt. Zo kan 
hij de pauliaanse vordering inroepen en de zijdelingse vordering instellen. Op dit punt is 
het Belgische invorderingsrecht dus in grote lijnen vergelijkbaar met het Nederlandse 
invorderingsrecht, zij het dat Nederland een cumulatief open stelsel kent. Het Belgische 
invorderingsrecht lijkt in grote mate op het huidige Nederlandse invorderingsrecht door-
dat het Nederlandse en Belgische invorderingsrecht beide hun oorsprong in het Franse 
invorderingsrecht vinden. Er zijn echter verschillen. De ‘inkohiering’ en daarbij beho-
rende uitvoerbaarverklaring van het kohier zijn in 1990 uit de Nederlandse wet verdwe-
nen. In plaats daarvan is in Nederland aan het dwangbevel de kracht van een executoriale 
titel toegekend. Het bodemrecht, de bureaubetekening, de lijfsdwang, het cessieverbod en 
de terzijdestelling van een met de Algemene termijnenwet vergelijkbare wet kent het Bel-
gische invorderingsrecht niet. Nu ook België het aan het Franse recht ontleende bodem-
recht niet langer kent, zou afschaffing van het Nederlandse bodemrecht overwogen kun-
nen worden gelet op het feit dat het dient ter versterking van het (onwenselijke) fiscale 
voorrecht. De vooral op massaliteit gebaseerde bureaubetekening kent men in België niet; 
daaraan bestaat wegens de eigen belastingdeurwaarder kennelijk geen behoefte. Het Bel-
gische recht kent de lijfsdwang evenmin. Ik kan niet verklaren waarom de Nederlandse 
ontvanger er wel en de Belgische ontvanger er geen behoefte aan zou hebben. Het ontbre-
ken van het cessieverbod zou verklaard kunnen worden door het ontbreken van een Bel-
gische WIR. Tot slot houdt ook de Belgische ontvanger, anders dan de Nederlandse, 
gewoon rekening met betalingstermijnen die eindigen op niet-kantoordagen. De op 
comptabiliteitsoverwegingen ingevoerde terzijdestelling van de Algemene termijnenwet 
kent hij niet. Op al deze punten wijkt het Belgische invorderingsrecht dus af van het 

1338 A. Tiberghien, a.w., nr. 1799,5 en M. Loyens, a.w., nr. 101.
1339 Ced. Samson, Fiscaal Compendium, Invordering, J.1.15/12.
1340 M. Loyens, a.w., nr. 364.
1341 Art. 410 en 411 van het W.I.B.
1342 M. Loyens, a.w., nr. 364.
1343 Art. 413, derde zin, van het W.I.B.
1344 Com IB 413/18.
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Nederlandse invorderingsrecht. Aangezien ik deze afwijkingen van het gewone recht 
ongerechtvaardigd acht (zie onderdeel 2.8.22), acht ik het Belgische invorderingsrecht in 
zoverre beter dan het Nederlandse.
Het Belgische invorderingsrecht kent net als in Nederland een fiscaal voorrecht dat zich 
uitstrekt over alle roerende goederen van de belastingschuldige. Een verschil is echter dat 
het voorrecht – anders dan in Nederland – niet van toepassing is op belastingverhogingen, 
boeten en aansprakelijkheidsschulden. Het Belgische fiscale voorrecht ziet voorts niet op 
onroerende goederen; daarvoor is de wettelijke hypotheek gegeven die reeds gevestigde 
hypotheken respecteert.
Het Belgische recht kent diverse bijzondere aansprakelijkheidsbepalingen om misbruik 
tegen te gaan. Daarnaast kan de ontvanger een beroep doen op gemeenrechtelijke aan-
sprakelijkheidsbepalingen. Op dit punt lijkt het Belgische invorderingsrecht dus op het 
Nederlandse. Wel is er een afwijking voor de hoofdelijkheid van ontdoken belastingen. 
Dan is het de Belgische strafrechter die over de aansprakelijkheid oordeelt.
De Belgische ontvanger heeft dezelfde informatievorderingsbevoegdheden als de Belgi-
sche inspecteur. Het Belgische en Nederlandse recht stemmen op dit punt in grote lijnen 
overeen.
De executie zonder vonnis is eveneens een beproefd concept. De fiscale wet kent aan het 
invorderbaar verklaard kohier de kracht van een vonnis toe, die zonder rechterlijke inter-
ventie ten uitvoer kan worden gelegd. Op dit punt is het Belgische invorderingsrecht dus 
vergelijkbaar met het Nederlandse invorderingsrecht.
In het Belgische fiscale invorderingsrecht kunnen de betalingstermijnen worden doorbro-
ken wanneer de rechten van de Schatkist in het gedrang komen. Deze algemene grond 
komt overeen met de Nederlands gronden voor doorbreking, zij het dat de Nederlandse 
gronden daarvan een specificatie inhouden. Voorts kunnen versnelde invorderingsmaat-
regelen worden getroffen. Deze regeling vertoont grote gelijkenis met de Nederlandse 
regeling. Als de invordering in gevaar is, kan versneld worden ingevorderd.
Ook kent het Belgische invorderingsrecht een met de Nederlandse belastingdeurwaarder 
vergelijkbaar instituut.1345

Het Belgische recht kent – net als in Frankrijk en Nederland – het middel van vereenvou-
digd fiscaal derdenbeslag. De Belgische regeling lijkt veel op de Nederlandse, doch zij ziet 
nog steeds slechts op derde-houders, waar in Nederland de werking van de vordering is 
uitgebreid tot bepaalde debiteuren en werkgevers. Aangezien zij in België summier gere-
geld is, zijn voor het overige de bepalingen van het gemene recht van toepassing.
Ook in België is het civielrechtelijke verrekeningsregime geheel terzijde gesteld en is in 
plaats daarvan een eigen eenzijdig verrekeningsregime in het leven geroepen. De belas-
tingschuldigen mogen nimmer verrekenen, zij het dat uitstel van betaling mogelijk is 
indien daar een opeisbare belastingrestitutie tegenover staat. Op dit punt is het Belgische 
invorderingsrecht vergelijkbaar met het Nederlandse invorderingsrecht.
Het Belgische invorderingsrecht heeft een eigen verjaringsregeling. De verjaringstermijn 
is net als in Nederland vijf jaar en heeft een zwakke werking. De verjaring kan worden 
gestuit en geschorst. Het Belgische invorderingsrecht is op dit punt vergelijkbaar met het 
Nederlandse invorderingsrecht.
Ook de Belgische renteregeling vertoont grote gelijkenis met het Nederlandse invorde-
ringsrecht. Te late betaling heeft de verschuldigdheid van wettelijke rente tot gevolg, het-
zij nalatigheidsinteresten (burger) hetzij moratoriuminteresten (Staat). Ook kent het Bel-
gische recht betalingsverzuimenboeten voor te late betaling van aanslagbelastingen.
De Belgische regeling voor vervolgingskosten sluit aan bij de gewone regeling voor civiele 
vervolgingskosten en wijkt dus sterk af van de Nederlandse Kostenwet invordering rijks-
belastingen 1969, met haar zéér hoge betekenings-‘kosten’ voor dwangbevelen.

1345 A. Tiberghien, a.w., nr. 1789.

FWR_Vermeulen.book  Page 215  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



216 Rechtsvergelijking

Thans wordt niet in België overwogen om de invordering algemeen-bestuursrechtelijk te 
regelen. Een met de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling vergelijkbaar initiatief is er 
niet.
De rechtsbescherming tegen de executie door de Belgische ontvanger is toevertrouwd aan 
de beslagrechter in een verzetprocedure. Het verzet heeft geen schorsende werking en 
lijkt daarom op het gewone executiegeschil van art. 438 Rv. De grondslag en de bereke-
ning van de belasting kunnen daarin geen onderwerp van geschil zijn. Daarvoor dienen 
bezwaar en beroep tegen de belastingaanslag. Dat bezwaar heeft wél schorsende werking 
voor zover de aanslag door het bezwaar wordt overschreden. Aan het verzet gaat geen 
administratieve voorfase vooraf.

Resumerend is in België en Nederland veel hetzelfde geregeld, zoals informatieverplich-
tingen, executie zonder vonnis, vereenvoudigd derdenbeslag, verrekeningsverbod en ver-
jaring. Ik meen dat het Belgische stelsel een aantal voordelen voor de burger en mede-
schuldeisers heeft, zoals het ontbreken van het fiscale voorrecht voor belastingverhogin-
gen, boeten en aansprakelijkheidsschulden. Voor zover een fiscaal voorrecht al 
gerechtvaardigd zou zijn, is het immers zeker niet gerechtvaardigd voor fiscale boeten, 
die aldus door de medeschuldeisers worden gedragen. Ook ontbreken in België het 
bodemrecht, de bureaubetekening, de fiscale lijfsdwang, een algemeen cessieverbod, een 
terzijdestelling van een met de Algemene termijnenwet vergelijkbare wet en de onver-
klaarbaar hoge betekeningskosten, wat ik een groot pluspunt acht. Aangezien ik niet kan 
inzien waarom de positie van de ontvanger anders is dan die van de gewone schuldeiser 
(behoudens executie zonder vonnis) ben ik op de genoemde punten voorstander van aan-
sluiting bij het civiele recht, zoals in België dus het geval is. Het verzet heeft weliswaar 
geen schorsende werking, maar het bezwaar tegen de aanslag schorst wel. Een verbete-
ring acht ik ook het subsidiaire open stelsel: de ontvanger maakt slechts gebruik van het 
gewone recht als er geen publiekrechtelijke mogelijkheid is. Alles wegende acht ik het 
Belgische stelsel daarom beter, zowel voor de burger als voor de medeschuldeisers, met 
voldoende waarborgen voor de belastingheffer tegen wanbetaling en verduistering.

4.3 DUITSLAND

In dit onderdeel schets ik het Duitse invorderingsrecht. Ik besteed slechts aandacht aan 
het federale invorderingsrecht. Het recht van de bondsstaten laat ik dus buiten beschou-
wing.

4.3.0 Algemene opmerkingen

Ik merk op dat het Duitse heffingsstelsel grote gelijkenis vertoont met het onze. Men 
maakt net als in Nederland een onderscheid tussen aanslag- en aangiftebelastingen en die 
termen hebben in beide landen eenzelfde betekenis. In Duitsland wordt voorts onder-
scheid gemaakt tussen inning (‘Erhebung’) en executie (‘Vollstreckung’). Die fase van inning 
en executie wordt voorafgegaan door onderzoek (‘Ermittlung’) en heffing (‘Festsetzung’). Bij-
zonder is dat het Duitse fiscale ‘rechtsvervolgingsrecht’ ziet op alle uit de belastingverbin-
tenis voortvloeiende aanspraken. Als zodanig kan niet alleen de nakoming van de beta-
lingsverplichting door middel van dwang worden afgedwongen (beslag en executie), maar 
kunnen ook andere uit de belastingverbintenis voortvloeiende aanspraken dan de beta-
lingsverplichting, zoals boekhoud- en informatieverplichtingen met dwangmiddelen wor-
den afgedwongen. Deze dwangmiddelen, waarover hieronder meer in onderdeel 4.3.3.4, 
zijn dwangsom (‘Zwangsgeld’), vervangingsmaatregel (‘Ersatzvornahme’) en rechtstreekse 
dwang (‘unmittelbarer Zwang’).1346 Deze dwangmiddelen zijn pressiemiddelen.1347 Zij heb-

1346 Art. 328, lid 1, AO.
1347 M. Kussmann, Vollstreckung nach der Abgabenordnung, Achim 2000, aant. 6.1.
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ben slechts een prikkel tot doel; zij hebben geen strafkarakter, noch een belasting- of een 
rentekarakter of kostenvergoedingsdoel.

4.3.1 De wettelijke regeling van de inning van belastingvorderingen in 
Duitsland

De inning van Rijksbelastingvorderingen is in een bijzondere wet geregeld.1348 Aldus is de 
invordering specifiek fiscaal en niet gewoon civiel noch algemeen-bestuursrechtelijk 
geregeld.
De wettelijke regelingen zijn gebaseerd op de Duitse grondwet (‘Grundgesetz’)1349, waarin 
is bepaald dat belastingen op grond van de wet worden geheven en geïnd (‘Gesetzmäßigkeit 
der Besteuerung’).1350 Het belastingrecht is in overeenstemming daarmee neergelegd in 
belastingwetten (‘Steuergesetzen’) en besluiten (‘Steuerrechtsverordnungen’). Het invorderings-
recht is neergelegd in de Abgabenordnung.

4.3.1.1 Abgabenordnung
Het invorderingsrecht is geregeld in de Abgabenordnung, kortweg AO.1351 Zij wordt aange-
merkt als Mantelgesetz.1352 In deze wet, die in 1977 in werking is getreden1353, is het for-
mele belastingrecht neergelegd. In de afzonderlijke heffingswetten (‘Einzelsteuergesetze’) is 
het materiële belastingrecht gegeven. Naast formeelrechtelijke bepalingen (‘verfahrens-
rechtliche Vorschriften’ of ‘Verfahrensvorschriften’) bevat de AO tevens materieelrechtelijke 
bepalingen (‘materiell-rechtliche Vorschriften’).1354 Daartoe worden bijvoorbeeld gerekend de 
bepalingen over de belastingverbintenis (‘Steuerschuldverhältnis’) en de aansprakelijkheid 
(‘Haftung’) daarvoor van derden.
De AO is op alle federale belastingen van toepassing. Zij is tevens van toepassing op belas-
tingen die vanwege de EG worden geheven en geïnd. In het premierecht vindt zij wijdver-
breid toepassing, doordat zij in de desbetreffende wetten uitdrukkelijk van toepassing is 
verklaard.1355 Behalve op belastingen is de AO voorts van toepassing op bijkomende belas-
tingverplichtingen (‘Steuerliche Nebenleistungen’). Als zodanig worden aangemerkt vertra-
gingstoeslag wegens te late indiening van de aangifte (‘Verspätungszuschlag’), rente (‘Zin-
sen’), verzuimtoeslag wegens te late betaling van belastingschulden (‘Säumniszuschlag’), 
dwangsom (‘Zwangsgelder’) en kosten (‘Kosten’). Als zodanig worden niet aangemerkt geld-
straffen en geldboeten.
Zoals gezegd, maakt men een onderscheid tussen inning (‘Erhebung’) en executie (‘Vollstrec-
kung’). Het Erhebungsverfahren is geregeld in art. 218-248 AO. In het Erhebungsverfahren zijn 
regels gegeven over de verwezenlijking of vervulling van de vastgestelde belastingvorde-
ring.1356 Dit betreft de fase na de vaststelling van die vordering, doch voordat zij wordt ver-
volgd. In het Erhebungsverfahren zijn de volgende onderwerpen geregeld: het afrekenings-
document (‘Abrechnungsbescheid’)1357, opeisbaarheid (‘Fälligkeit’)1358, uitstel van betaling 

1348 R. Ax, T. Große en J. Melchior, Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, Stuttgart 2003, D. Birk, 
Steuerrecht, Heidelberg 2004, M. Daumke e.a., Grundriss des deutschen Steuerrechts, Die wesentlichen 
Steuerarten, Verfahrensrecht, Internationales Steuerrecht, Bielefeld 2002, M. Kussmann, Vollstreckung 
nach der Abgabenordnung, Achim 2000, J. Lammerding, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung und 
Nebengesetze, Achim 2005, R. Kühn, A. von Wedelstädt (red.), Abgabenordnung und Finanzgerichtsord-
nung, Kommentar, Stuttgart 2004 (hierna: N. Lemaire), E.M.H. Hirsch Ballin, ‘De Duitse Bondsrepu-
bliek’, in L. Prakke en C.A.J.M. Kortmann (red.), Het bestuursrecht van de landen der Europese Gemeen-
schappen, Deventer 1986, p. 134 en F. Wolff, Litigation, Arbitration and Insolvency, in German Tax and 
Business Law Guide, Londen (losbl.).

1349 Art. 2, lid 1, en 20, lid 3, GG.
1350 M. Daumke, a.w., p. 321.
1351 Op www.rechtliches.de zijn alle wetteksten te vinden.
1352 J. Lammerding, a.w., aant. 1.1.
1353 Zij vervangt de Reichsabgabenordnung die vanaf 23 december 1919 heeft gegolden.
1354 J. Lammerding, a.w., aant. 1.1.
1355 J. Lammerding, a.w., aant. 1.1.
1356 D. Birk, a.w., p. 155.
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(‘Stundung en Zahlungsaufschub’)1359, betaling (‘Zahlung’)1360, verrekening (‘Aufrechnung’)1361, 
kwijtschelding (‘Billigkeitserlass’)1362, betalingsverjaring (‘Zahlungsverjährung’)1363, rente 
(‘Verzinsung’)1364, vertragingstoeslag (‘Säumniszuschlag’)1365 en zekerheidsstelling (‘Sicher-
heitsleistung’).1366

Het Vollstreckungsverfahren gaat over de vervolging van de aanspraak. Gaat de vordering 
teniet doordat zij wordt betaald, dan komt men niet toe aan het Vollstreckungsverfahren; dat 
wil zeggen de executiefase. Het Vollstreckungsverfahren is zelfstandig geregeld in de zesde 
Titel (‘sechster Teil’) van de AO. Deze titel is onderverdeeld in afdelingen, paragrafen en sub-
paragrafen. Zij bevat bijna 100 bepalingen (art. 249-346 AO). Zij geeft regels voor de rechts-
vervolging van aanspraken jegens belastingschuldigen. Die vervolging moet steeds geba-
seerd zijn op een bestuursrechtelijke beschikking (‘Verwaltungsakt’), die een geldverplich-
ting of een andere handeling (‘sonstige Handlung’) of een dulden (‘Duldung’) of ondergaan 
(‘Unterlassen’) tot object heeft. Een beschikking die een handelen, dulden of ondergaan vor-
dert, wordt met rechtstreekse dwang vervolgd. Voorbeelden zijn de inlichtingenverplich-
tingen (‘Auskunftspflichten’)1367, boekhoudplichten (‘Buchführungspflichten’)1368 en – al dan 
niet van derden – verklaringsplichten (‘Erklärungspflichten’).1369 Zoals gezegd, kunnen deze 
verplichtingen worden afgedwongen door middel van dwangsom (‘Zwangsgeld’), vervan-
gingsmaatregel (‘Ersatzvornahme’) en rechtstreekse dwang (‘unmittelbarer Zwang’), waarover 
onderdeel 4.3.3.4 hierna.1370

De zesde Titel bevat vier afdelingen (‘Abschnitte’). De eerste afdeling (‘Allgemeine Vorschrif-
ten’) bevat algemene bepalingen (art. 249-258). De tweede afdeling (‘Vollstreckung wegen 
Geldforderungen’) is onderverdeeld in paragrafen en bevat veruit de meeste bepalingen. Zij 
gaat over de rechtsvervolging van geldvorderingen (art. 259-327). Zij is verdeeld in zes 
paragrafen (‘Unterabschnitte’). De eerste paragraaf (‘Allgemeine Vorschriften’) bevat algemene 
bepalingen (art. 259-267). De tweede paragraaf (‘Aufteilung einer Gesamtschuld’) bevat regels 
over de verdeling van een gezamenlijke schuld van erfgenamen en echtelieden (art. 268-
280). De derde paragraaf (‘Vollstreckung in das bewegliche Vermögen’) bevat regels over rechts-
vervolging in het roerende vermogen (art. 281-321). De derde paragraaf is weer onderver-
deeld in drie subparagrafen. De eerste subparagraaf (‘Allgemeines’) bevat algemene regels 
(art. 281-284). De tweede subparagraaf (‘Vollstreckung in Sachen’) geeft regels over de rechts-
vervolging in zaken (art. 285-308). De derde subparagraaf (‘Vollstreckung in Forderungen und 
andere Vermögensrechte’) geeft regels over de rechtsvervolging op vorderingen en andere 
vermogensrechten (art. 309-321). De derde paragraaf (‘Vollstreckung in das unbewegliche Ver-
mögen’) bevat regels over rechtsvervolging in het onroerende vermogen (art. 322-323). De 
vijfde paragraaf (‘Arrest’) bevat regels over conservatoir beslag (art. 324-326). De zesde 
paragraaf (‘Verwertung von Sicherheiten’) bevat regels over de uitwinning van zekerheden 
(art. 327). De derde afdeling (‘Vollstreckung wegen anderer Leistungen als Geldforderungen’) 
(art. 328-335) gaat over de rechtsvervolging van andere verplichtingen dan geldvorderin-
gen. Zij is verdeeld in twee paragrafen. De eerste paragraaf (‘Vollstreckung wegen Handlungen, 
Duldungen oder Unterlassungen’) bevat bepalingen over dwangmiddelen (art. 328-335). De 
tweede paragraaf (‘Erzwingung von Sicherheiten’) bevat bepalingen over de afdwinging van 

1357 Art. 218 AO.
1358 Art. 220 AO.
1359 Art. 222 en 223 AO.
1360 Art. 224 en 225 AO.
1361 Art. 226 AO.
1362 Art. 227 AO.
1363 Art. 228-232 AO.
1364 Art. 233-239 AO.
1365 Art. 240 AO.
1366 Art. 241-248 AO.
1367 Art. 93 AO.
1368 Art. 140 e.v. AO.
1369 Art. 316, lid 2, derde zin, AO.
1370 Art. 328, lid 1, AO.
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zekerheden (art. 336). De vierde afdeling (‘Kosten’) regelt de kosten van invorderingsmaat-
regelen (art. 249-258).

Naast de AO is de Finanzgerichtsordnung (‘FGO’) van belang, omdat zij zowel bepaalt welke 
gerechten als belastingrechter optreden als de procedure voor die belastingrechter regelt. 
Verder zijn de Verwaltungszustellungsgesetz (‘VwZG’) en de Finanzverwaltungsgesetz (‘FVwG’) 
van belang. In de VwZG is geregeld hoe bestuursrechtelijk beschikkingen worden bete-
kend; zeer kort gezegd door een postbesteller of de belastingambtenaar.1371 In de FVwG 
zijn de opbouw van de Belastingdienst en de bevoegdheden van de belastingambtenaren 
geregeld.1372

4.3.2 Open stelsel? 

Zoals gezegd, is de invordering specifiek fiscaal geregeld. Het invorderingsrecht is in 
beginsel zelfstandig geregeld in de genoemde bijzondere wet, de AO. Veelal is deze rege-
ling exclusief. Zo dient de executie van roerende goederen van de belastingschuldige te 
geschieden door fiscaal beslag (‘Pfändung’). Niettemin kan de Duitse overheid behalve over 
bijzondere bevoegdheden ook gebruikmaken van civielrechtelijke schuldeisersbevoegd-
heden, waar de AO zaken niet regelt. Aldus is sprake van een subsidiair open stelsel, dat 
wil zeggen dat gebruik wordt gemaakt van het gewone recht als er geen publiekrechte-
lijke mogelijkheid is. Zo kan de Duitse ontvanger de actio pauliana (‘Anfechtung’) inroe-
pen.1373 Ook kan hij gebruikmaken van aansprakelijkheidsbepalingen uit het burgerlijke 
recht en het handelsrecht. In Duitsland is dan ook sprake van een open stelsel zij het van 
een andere orde dan de Nederlandse. Immers, het Nederlandse invorderingsrecht laat in 
beginsel toe dat de ontvanger vrijelijk (mits binnen de grenzen van behoorlijk bestuur) 
kan kiezen tussen gewone en bijzondere bevoegdheden. In Duitsland ligt dat dus anders.
Het Duitse BW (‘Bürgerliches Gesetzbuch’ of ‘BGB’) en het Handelsgesetzbuch (‘HGB’) zijn dus 
van belang naast de AO. Daarnaast zijn van belang de Zivilprozessordnung (‘ZPO’; het Duitse 
Rv.) en de Anfechtungsgesetz (‘AnfG’), dat de actio pauliana regelt.

4.3.3 Duitse invorderingsrechtelijke bijzonderheden

In dit onderdeel zal ik onderzoeken of het Duitse invorderingsrecht de volgende zestien 
in onderdeel 2.4 behandelde invorderingsrechtelijke bijzonderheden bevat: (i) een fiscaal 
voorrecht, (ii) een fiscaal bodemrecht, (iii) aansprakelijkheidsbepalingen, (iv) informatie-
verplichtingen, (v) executie zonder vonnis, (vi) een bureaubetekening, (vii) doorbreking 
van de betalingstermijnen en versnelde executie, (viii) een belastingdeurwaarder, (ix) een 
vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag, (x) lijfsdwang, (xi) een verrekeningsverbod, (xii) een 
cessieverbod, (xiii) een verjaringsregeling, (xiv) een invorderingsrenteregeling en beta-
lingsverzuimboeten, (xv) een terzijdestelling van een met de Algemene termijnenwet ver-
gelijkbare wet en (xvi) een fiscale vervolgingskostenregeling.
Ik besteed zoals gezegd geen aandacht aan mogelijke pendanten van de uitsluitend girale 
uitbetaling, het voorrecht op motorrijtuigen, het IB-voorrecht op in vruchtgebruik gege-
ven goederen, de terzijdestelling van de Algemene wet bestuursrecht en de fiscale toere-
keningsbepaling (zie onderdeel 4.0).

4.3.3.1 Geen fiscaal voorrecht
Bijzonder is dat Duitsland in 1999 bij de herziening van zijn faillissementsrecht het fiscale 
voorrecht heeft afgeschaft.1374 Op dat moment heeft de Insolvenzordnung drie wetten ver-
vangen: de Konkursordnung van 1877 (‘faillissementswet’), de Vergleichsordnung en de Gesam-
tvollstreckungsordnung en werd één wet van toepassing voor Oost- een West-Duitsland. Die 

1371 Art. 2, lid 2, eerste zin, VwZG.
1372 M. Daumke, a.w., p. 316.
1373 Art. 16 AnfG.
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nieuwe Insolvenzordnung is al in 1994 vastgesteld, doch eerst per 1 januari 1999 in werking 
getreden.1375 Een van de doelen van de herziening is de verbetering van de positie van de 
gewone schuldeisers.1376 Braun en Uhlenbruck noemen dit het beginsel van Gläubiger-
gleichbehandlung.1377 Aldus heeft men gekozen voor een andere benadering dan in Neder-
land. De Commissie Insolventierecht, voorgezeten door S.C.J.J. Kortmann, is getuige haar 
brief van 27 juli 2006 aan de minister van Justitie van mening dat het fiscale voorrecht ook 
in Nederland moet worden afgeschaft.1378 In Duitsland is dit dus al gebeurd: de belasting-
vorderingen zijn niet meer bevoorrecht, zulks om de positie van de gewone schuldeisers 
te versterken. Wel verkrijgt de ontvanger een zogenoemd beslagpandrecht indien beslag 
wordt gelegd, maar dat geldt voor iedere beslaglegger. Dit werkt – kort gezegd – als volgt. 
Door het beslag verkrijgt de rechtspersoon waartoe de belastingambtenaar behoort van 
rechtswege een publiekrechtelijk beslagpandrecht (‘öffentlich-rechtliches Pfändungspfand-
recht’) op het beslagen goed.1379 Dit beslagpandrecht verschaft de Belastingdienst in ver-
houding tot andere schuldeisers dezelfde rechten als een pandrecht in de zin van het 
Duitse BW. Derhalve neemt het beslagpandrecht dezelfde rang als een vuistpandrecht uit 
overeenkomst als bedoeld in art. 282, lid 2, BGB.1380 Ingevolge art. 51 en 52 van de Insol-
venzordnung gaat het voor op pand- en voorrechten die in faillissement niet met het pand-
recht gelijkgesteld zijn.1381 Bij meervoudig beslag in de zin van samenloop, gaat het oud-
ste beslag voor (‘Prioritätsprinzip’).1382 Anders dan in Nederland (waar de pandhouders een 
gelijke rang innemen), maar net als in de Verenigde Staten, heeft men in Duitsland dus 
gekozen voor de regel: wie het eerst komt, die het eerst maalt.
De ontvanger kan ter verzekering van zijn vordering een hypotheek vestigen op onroe-
rend vermogen (‘Sicherungshypothek’).1383 Dit om zijn rang veilig te stellen (‘Rangsicherung 
der Forderung’).1384 Daarbij worden, net als in Nederland, eerder gevestigde hypotheken 
gerespecteerd. Overigens is het niet de ontvanger maar het kantongerecht (dat ook als 
Kadaster fungeert)1385 dat met de executie van onroerende zaken belast is. Op grond van 
het zogenoemde Primat der Vollstreckung in das bewegliche Vermögen komt de executie in het 
onroerende vermogen echter pas aan de orde als vastgesteld is dat de geldvordering door 
vervolging in het roerende vermogen niet geïnd kan worden.1386

4.3.3.2 Geen fiscaal bodemrecht
Het Duitse fiscale invorderingsrecht kent het bodemrecht niet. Dat is ook logisch omdat 
het bodemrecht moet worden aangemerkt als een middel ter versterking of waarborging 

1374 M. Kussmann, a.w., aant. 5.1: ‘Diese Zielsetzung verfolgt die neue InsO insbesondere, indem: (...) 
Vorrechte im Ins-Verfahren beseitigt werden (z.B. dar Vorrecht der Staatskasse nach § 61 KO).’ Zie 
ook F. Wolff, a.w., aant. 289-340: ‘Preferential rights of certain insolvency creditors, for example 
employees and tax collection authorities have been abolished.’ Zie ook S.C.J.J. Kortmann, ‘Fiscaal 
privilege, bodemrecht en bodemvoorrecht: recht of onrecht?’, in: S.C.J.J. Kortmann (red.), Faillisse-
ment en fiscus, Deventer 2001 (Insolad Jaarboek 2000), p. 87.

1375 F. Wolff, a.w., aant. 289-240.
1376 F. Wolff, a.w., aant. 289-340.
1377 E. Braun en W. Uhlenbruck, Unternehmensinsolvenz, Grundlagen, Gestaltungsmöglichkeiten, Sanierung mit 

der Insolvenzordnung, Düsseldorf 1997, p. 42.
1378 S.C.J.J. Kortmann, ‘Advies Cie Insolventierecht d.d. 29 juli 2006 (voorontwerp Insolventiewet)’, TvI 

2006, 34, p. 163: ‘De Commissie acht geen werkelijk overtuigende grond aanwezig voor de thans 
bestaande veelheid aan preferenties, waaronder ook het voorrecht (en bodemrecht) van de fiscus. 
De Commissie is daarom voorstander van het afschaffen van bestaande preferenties van schuld-
eisers en van het niet toelaten van nieuwe preferenties.’

1379 Art. 282, lid 1, AO, waarover N. Lemaire, a.w., § 282 AO, aant. 2.
1380 N. Lemaire, a.w., § 282 AO, aant. 3.
1381 N. Lemaire, a.w., § 282 AO, aant. 3: ‘... es geht Pfand- und Vorzugsrechten vor, die im Insolvenzver-

fahren dem bürgerlichrechtlichen Pfandsrecht nicht gleichgestellt sind (§ 50, 51 InsO).’
1382 Art. 282, lid 3, AO.
1383 Art. 322 AO.
1384 M. Kussmann, a.w., aant. 2.4.4.1.
1385 M. Kussmann, a.w., aant. 2.4.3.
1386 Art. 322, lid 4, AO.
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van het fiscale voorrecht en dat is afgeschaft (zie onderdeel 4.3.3.1). Aan de executie op 
onroerend goed (‘Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen’) zijn bijzondere regels 
gewijd1387, maar dat betreft dus iets anders dan verhaal op roerende zaken, zoals bij toe-
passing van het Nederlandse bodemrecht.

4.3.3.3 De aansprakelijkheidsbepalingen
Het Duitse fiscale recht kent een uitbreide aansprakelijkheidsregeling: Haftung. Daaron-
der verstaat men het instaan voor de schuld van een ander (‘Einstehen für eine fremde 
Schuld’)1388 en het wordt dan ook wel Fremdhaftung genoemd. De aansprakelijkheid omvat 
alle aanspraken uit de belastingverbintenis (‘Steuerschuldverhältnis’).1389 De aansprakelijk-
heid kan onder omstandigheden worden uitgebreid met verzuimtoeslagen.1390

Het Duitse (belasting)recht maakt onderscheid tussen formeel en materieel aansprakelijk-
heidsrecht (‘Haftungsrecht’). Onder materieel aansprakelijkheidsrecht verstaat men de 
voorschriften die bepalen onder welke voorwaarden een persoon voor een belasting-
schuld van een ander instaat (‘haftet’). Die bepalingen zijn te vinden in art. 69-77 AO en in 
andere belastingbepalingen1391 alsmede in het civiele1392 recht.1393

Het formele aansprakelijkheidsrecht regelt op welke wijze de Belastingdienst zijn aan-
sprakelijkheidsvordering (‘Haftungsanspruch’) kan verwezenlijken (‘durchsetzen’). In nor-
male gevallen geschiedt dat door de uitvaardiging van een aansprakelijkstellingsbeschik-
king (‘Haftungsbescheid’)1394, die vergelijkbaar is met de belastingaanslag, gevolgd door of 
gevoegd met het verzoek om te betalen (‘Zahlungsaufforderung’).1395 Tegen beide beschik-
kingen is bezwaar mogelijk.1396 Daarnaast bestaan het Duldungsbescheid1397 (dat zal ik hier-
onder uitleggen) en de civielrechtelijke vordering (‘Zivilrechtliche Inanspruchnahme’).1398

Het Haftungsbescheid is een bestuursrechtelijke beschikking, die vergelijkbaar is met de 
Nederlandse aansprakelijkheidsbeschikking. Daarin wordt een geldbedrag als aansprake-
lijkheidschuld ter voldoening (‘Erfüllung’) van eens ander’s belastingschuld genoemd. Door 
het Duldungsbescheid wordt een derde verplicht de invordering op bepaalde vermogensbe-
standdelen (‘Gegenstande’) te dulden. Deze persoon wordt duldingsschuldenaar (‘Duldungs-
schuldner’) genoemd. Hij is niet persoonlijk aansprakelijk voor een vreemde schuld, zoals 
de ‘gewone’ aansprakelijke. Anders dan met de aansprakelijkstellingsbeschikking het 
geval is1399, dient de duldingsbeschikking altijd te worden voorafgegaan door de vaststel-
ling van de belastingschuld.1400

De procedurele behandeling van aansprakelijkheidsschulden en belastingschulden is niet 
dezelfde. De aansprakelijkstellingsbeschikking is niet gelijkgesteld met een aanslag. Van 
uit een materieel oogpunt gaat het weliswaar om een aanspraak uit de belastingverbinte-

1387 Art. 322 en 323 AO.
1388 M. Daumke, a.w., p. 332.
1389 Art. 37 AO.
1390 Art. 67, tweede zin, AO.
1391 Een voorbeeld van een materiële aansprakelijkheidsbepaling in een andere belastingwet biedt 

art. 42 Einkommensteuergesetz.
1392 Voorbeelden van materiële aansprakelijkheidsbepalingen in het civiele recht bieden art. 421 BGB, 

427 BGB, 25 HGB, 128 HGB, 171 HGB.
1393 M. Daumke, a.w., p. 333: ‘Die materiellen Haftungsrechtvorschriften befinden sich in den 

§ 69 – 77 AO sowie in anderen Vorschriften des Steuerrechts und des Zivilrechts.’.
1394 Art. 191 AO.
1395 Art. 219 AO.
1396 Art. 347, lid 1, AO.
1397 Art. 191 AO.
1398 Art. 192 AO en 765 BGB, waarover M. Daumke, a.w., p. 333.
1399 J. Lammerding, a.w., aant. 10.14.4: ‘Die Festsetzung der Steuer gegenüber dem Steuerschuldner ist 

grundsätzlich nicht Voraussetzung für den Erlass eines Haftungsbescheides, weil die Entstehung 
der Haftungsschuld nicht die Festsetzung, sondern nur das Entstehen der Steuerschuld erfordert.’

1400 J. Lammerding, a.w., aant. 10.14.1. Een voorbeeld is de actio pauliana.
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nis, formeelrechtelijk gaat het om twee gescheiden procedures (‘getrennte Verfahren’). Een 
conversie (‘Umdeutung’) is echter niet uitgesloten.1401

Bij aansprakelijkheden geldt het grondbeginsel van ‘accessoriteit’ (‘Grundsatz der Akzesso-
rietät’).1402 Dat betekent dat de omvang van de aansprakelijkheidsschuld zich naar de 
omvang van de materiële hoofdschuld (‘Primäranspruch’ of ‘Erstanspruch’) richt. Afgezien 
daarvan is de aansprakelijkheidsschuld tegenover de belastingschuld in vergaande mate 
verzelfstandigd.1403 De aansprakelijke (‘Haftender’) en de belastingschuldenaar zijn 
onechte hoofdelijke schuldenaren (‘Gesamtschuldner’) in de zin van art. 44, lid 1, AO. Het 
grondbeginsel van ‘accessoriteit’ wordt doorbroken indien sprake is van belastingontdui-
king.1404 Als bijvoorbeeld de aanslag niet meer kan worden opgelegd aan de belasting-
plichtige, kan de derde niettemin aansprakelijk worden gesteld voor die (materiële) belas-
tingschuld.

De aansprakelijkheid is subsidiair.1405 Beschikt de belastingschuldige over voldoende ver-
mogen, dan is een aansprakelijkstellingsbeschikking ermessensfehlerhaft. Eerst dient vast te 
staan dat de vervolging jegens de belastingschuldige zonder resultaat is gebleven dan wel 
aannemelijk te zijn dat executie uitzichtloos is. Bovendien moet worden bezien of de aan-
sprakelijk te stellen persoon schuldig is aan belastingontduiking of wettelijk verplicht 
was belasting in te houden. De vervolging van de aansprakelijkgestelde kan onrechtmatig 
zijn, indien aan de belastingschuldige sterk verhoogde schattingsaanslagen zijn opgelegd, 
die als gevolg van het niet ingesteld zijn bezwaar en beroep formele rechtskracht hebben 
gekregen.1406 De ambtenaar dient steeds de werkelijke (‘richtige’) belasting ten grondslag 
te leggen aan de vordering.1407 Komen meerdere personen als aansprakelijke persoon in 
aanmerking, dan nemen de gelijksoortige aansprakelijkheidsnormen dezelfde rang in. 
Niettemin moet de ambtenaar een keuze maken (‘Auswahlermessen’).1408 Is de bedrijfsleider 
wegens belastingontduiking naast de inhoudingsplichtige aansprakelijk, dan dient eerst-
genoemde aansprakelijk te worden gesteld.1409 Schuldaansprakelijkheid (‘Verschuldenshaft-
ung’) gaat voor risicoaansprakelijkheid (‘Ausfallhaftung’).1410 Daarnaast kan de schuldgraad 
of de vermogenssituatie beslissend zijn.

Bezwaar is ook opengesteld tegen aansprakelijkheids- en duldingsbeschikkingen.1411 Het 
bezwaar mag zich richten niet alleen tegen de hoogte van de aansprakelijkheidsschuld, 
maar ook tegen de hoogte van de belastingschuld, waarvoor de derde aansprakelijk wordt 
gehouden. Uit het beginsel van accessoriteit volgt dat iemand slechts aansprakelijk gehou-
den kan worden voor de belastingschuld die uit de wet voortvloeit, dus de materiële belas-
tingschuld.1412 Of die belastingschuld reeds onherroepelijk vaststaat, is daarom niet rele-
vant voor de aansprakelijkgestelde.1413 Krachtens art. 124, lid 1, AO heeft de belastingaan-
slag geen derdenwerking voor niet-geadresseerden (‘Nichtadressaten’).1414 In het Duitse 
recht is het mogelijk bij het bezwaar door de belastingschuldige (‘Erstschuldner’) tegen de 

1401 Art. 128, lid 3, AO.
1402 BFH, BStBl 2000 II S. 486 en BFH, BStBl 2002 II S. 267, waarover J. Lammerding, a.w., aant. 10.14.1.
1403 J. Lammerding, a.w., aant. 10.14.1.
1404 Art. 191, lid 5, tweede zin, AO.
1405 J. Lammerding, a.w., aant. 10.14.2.4.
1406 J. Lammerding, a.w., aant. 10.14.2.4.
1407 Op grond van het zgn. beginsel van Gleichmäßigkeit der Besteuerung van art. 85 AO geldt dit ook ten 

aanzien van de belastingplichtige.
1408 J. Lammerding, a.w., aant. 10.14.2.4.
1409 J. Lammerding, a.w., aant. 10.14.2.4.
1410 Ausfall kan buitenissig betekenen.
1411 Art. 347, lid 1, onderdeel 1, AO.
1412 J. Lammerding, a.w., aant. 10.14.8.
1413 J. Lammerding, a.w., aant. 10.14.8: ‘Ob die Steuerschuld dem Steuerschuldner gegenüber schon 

unanfechtbar festgesetzt geworden ist oder nicht, ist daher grundsätzlich unmaßgeblich für den 
Haftungsschuldner’, en p. 532.
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aanslag reeds de aansprakelijk te stellen persoon bij die bezwaarprocedure te betrekken 
(‘hinzuziehen’).1415 Bezwaar is voorts opengesteld tegen het betalingsbevel (‘Zahlungsauf-
forderung’), waarmee betaling van de aansprakelijkheidsschuld wordt gevorderd. Dat 
bezwaar mag zich slechts richten op het niet voldaan zijn van de vereisten voor het uit-
vaardigen van het bevel.1416

De aansprakelijkheid kan worden gebaseerd op fiscaal- en civielrechtelijke aansprakelijk-
heidsbepalingen. Dat de aansprakelijkheid op civielrechtelijke bepalingen kan worden 
gegrond vloeit volgens Lammerding rechtstreeks voort uit de wettekst.1417 In art. 191, 
lid 1, AO staat ‘kraft Gesetzes’. Voorts is dit af te leiden uit art. 191, lid 4, AO. Dit heeft tot 
gevolg dat er overlap is tussen fiscale en civiele aansprakelijkheidsbepalingen.1418 Er is 
evenwel verschil in delictsomschrijving (‘Tatbestand’) en rechtsgevolg (‘Rechtsfolge’). Als 
gevolg van de overlap kan een persoon in een bepaald geval op grond van zowel fiscale als 
civiele aansprakelijkheidsbepalingen aansprakelijk worden gesteld. Uit jurisprudentie 
van het BFH kan worden afgeleid dat de civielrechtelijke en belastingrechtelijke aanspra-
kelijkheidsbepalingen ‘selbständig nebeneinander’ staan.1419 Wel moet de ontvanger bij de 
uitvaardiging van een aansprakelijkstellingsbeschikking (‘Haftungsbescheid’) bijzondere 
omstandigheden in aanmerking nemen.1420 Hierbij moet gedacht worden aan de vraag of 
sprake is van een onbeperkte persoonlijke aansprakelijkheid (‘volle persönlich’) of slechts 
van een beperkte aansprakelijkheid (‘beschränkte Haftung’) aansprakelijkheid. Voorts moet 
in aanmerking worden genomen of sprake is van ‘voorrangige’ aansprakelijkheid wegens 
deelname aan belastingontduiking (‘Steuerhinterziehung’) tegenover de aansprakelijkheid 
van de vennoot (‘Gesellschafter’).1421

De aansprakelijkstelling op grond van civielrechtelijke bepalingen geschiedt door middel 
van de uitvaardiging van een aansprakelijkstellingsbeschikking (‘Haftungsbescheid’) indien 
sprake is van een wettelijke aansprakelijkheidsbepaling (‘kraft Gesetzes’). Wordt de aan-
sprakelijkheid gebaseerd op overeenkomst (‘kraft Vertrages’), dan moet een procedure 
tegen de aansprakelijk te stellen persoon bij het bevoegde gerecht (‘ordentliche Gericht’) 
worden gevoerd. De vervolging geschiedt in dat geval volgens de regels van het burger-
lijke procesrecht.1422 Een aansprakelijkstellingsbeschikking is in dit soort gevallen niet 
toelaatbaar (‘zulässig’). De executie conform art. 249 e.v. AO is evenmin mogelijk.

Onder civielrechtelijke aansprakelijkheid wordt voorts aansprakelijkheid uit borgstelling 
of garantie verstaan (‘Vertragliche Haftung’). Deze aansprakelijkheid ziet op derden die zich 
bij overeenkomst tegenover de ontvanger verbinden in te staan voor prestaties uit de 
belastingverbintenis (‘Steuerschuldverhältnis’). Aldus is sprake van een civielrechtelijke aan-
spraak (‘privatrechtlichen Anspruch’).1423 Voorbeelden zijn borgtocht (‘Bürgschaft’)1424, schuld-
bekentenis (‘Schuldversprechen’)1425 en schuldoverneming in de zin van schuldtoetreding 
(‘Schuldübernahme in Form des Schuldbeitritts’). De schuldoverneming heeft dus een cumula-
tief karakter.1426 De reden hiervan is dat een publiekrechtelijke belastingvordering op de 

1414 In art. 124, lid 1, eerste zin, AO is het volgende bepaald: ‘Ein Verwaltungsakt wird gegenüber dem-
jenigen, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in 
dem er ihm bekannt gegeben wird.’

1415 Art. 360, lid 4, AO.
1416 BFH, BFH/NV 1995, S. 950, waarover J. Lammerding, a.w., aant. 10.14.8.
1417 J. Lammerding, a.w., aant. 10.1: ‘Es wird insoweit nicht unterschieden, ob die Haftung sich auf den 

Steuergesetzen oder aus Haftungsvorschriften des Zivilrechts ergibt.’
1418 J. Lammerding, a.w., aant. 10.1.
1419 BFH, BStBl 1986 II S. 156, 383, waarover J. Lammerding, a.w., aant. 10.12.
1420 Art. 191 AO.
1421 J. Lammerding, a.w., aant. 10.2.
1422 Art. 192 AO, waarover J. Lammerding, a.w., aant. 10.2: ‘Vollstreckung nach ZPO.’
1423 Art. 192 AO.
1424 Art. 765 e.v. BGB en art. 18 f UStG (‘Bankbürgschaft’).
1425 Art. 780 e.v. BGB.
1426 Art. 244 AO.

FWR_Vermeulen.book  Page 223  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



224 Rechtsvergelijking

schuldenaar niet bij privaatrechtelijke overeenkomst afgesteld (‘aufgehoben’) kan wor-
den.1427

Belangrijke aansprakelijkheden zijn:
a. aansprakelijkheid van de vertegenwoordiger (‘Vertreter’) en bedrijfsleider (‘Geschäfts-

führer’) voor o.a. loon- en omzetbelasting;1428

b. aansprakelijkheid van de bedrijfsopvolger (‘Betriebsübernehmer’) voor belastingschulden 
van het overgenomen bedrijf;1429

c. aansprakelijkheid van de werkgever voor loonbelasting (‘Arbeitsgeber’);
d. aansprakelijkheid van de werknemer voor loonbelasting (‘Arbeitnehmer’);1430

e. aansprakelijkheid van de vennoot van een Gesellschaft bürgerlichen Rechts (‘GbR’) voor alle 
verplichtingen van die vennootschap;1431

f. aansprakelijkheid van de vennoot van een openbare maatschap (‘Gesellschafter einer 
Offener Handelsgesellschaft (‘OHG)’) voor alle op betaling gerichte verplichtingen van die 
maatschap, waaronder belastingschulden;1432

g. aansprakelijkheid van de beherend vennoot van commanditaire vennootschap 
(‘Komplementärs einer Kommanditgesellschaft (‘KG)’) voor alle op betaling gerichte verplich-
tingen van die vennootschap, waaronder belastingschulden.1433

4.3.3.4 De informatieverplichtingen
De Duitse ontvanger heeft de bevoegdheid om de voor de heffing geldende informatievor-
deringsbevoegdheden ook voor de inning te gebruiken.1434 Ter voorbereiding van de 
invordering mogen de belastingambtenaren onderzoek verrichten naar de inkomens- en 
vermogenssituatie van de belastingschuldenaar. Hierbij zijn aan de ontvanger dezelfde 
bevoegdheden toegekend als aan de inspecteur bij de heffing. Die bevoegdheden zijn 
neergelegd in art. 85 AO e.v. (het zogenoemde Steuerermittlungsverfahren).
Bijzonder is dat deze informatieverplichtingen, die aangemerkt worden als andere uit de 
belastingverbintenis voortvloeiende aanspraak dan de betalingsverplichting, door middel 
van dwang kunnen worden afgedwongen: de hieronder te behandelen dwangsom 
(‘Zwangsgeld’), vervangingsmaatregel (‘Ersatzvornahme’) en rechtstreekse dwang (‘unmittel-
barer Zwang’).1435 Deze middelen kunnen ook in het Duitse algemene bestuursrecht wor-
den toegepast.1436

De dwangsom is het belangrijkste en meest frequent toegepaste dwangmiddel.1437 De 
dwangsom is een bijkomende belastingverplichting (‘Steuerliche Nebenleistung’). De hoogte 
van de dwangsom moet in verhouding staan tot het bijzondere geval.1438 De hoogte van 
de dwangsom wordt vooraf schriftelijk bekendgemaakt.1439 De dwangsom is in absolute 
zin gelimiteerd tot € 25.000 per geval.1440

De vervangingsmaatregel (‘Ersatzvornahme’) komt aan de orde indien de verplichting, die 
niet wordt nagekomen, kan worden vervangen door een andere verplichting (‘vertretbare 
Handlungen’). De ontvanger kan die vervangende verplichting laten uitvoeren op kosten 
van degene op wie de verplichting rust. De andere persoon mag niet de ontvanger zelf 

1427 J. Lammerding, a.w., aant. 10.13.
1428 Art. 69 AO. Zie ook J. Lammerding, a.w., aant. 10.1.
1429 Art. 75 AO en 25 HGB.
1430 Art. 42d, lid 3, EstG.
1431 Art. 128 HGB, waarover J. Lammerding, a.w., aant. 10.12.2.
1432 Art. 128 HGB, waarover J. Lammerding, a.w., aant. 10.12.2.
1433 Art. 128 HGB, waarover J. Lammerding, a.w., aant. 10.12.2.
1434 Art. 249, lid 2, AO.
1435 Art. 328, lid 1, AO. Hierover uitgebreid M. Kussmann, a.w., hoofdstuk 6.
1436 Zie art. 9 e.v. van de zgn. Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (waarover onderdeel 4.3.4). Hirsch Ballin 

beschrijft deze dwangmiddelen, E.M.J. Hirsch Ballin, a.w., p. 114 en 115.
1437 M. Kussmann, a.w., aant. 6.1.1.
1438 M. Kussmann, a.w., aant. 6.1.1.
1439 Art. 332, lid 2, slotzin, AO.
1440 Art. 329 AO.
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zijn.1441 De maatregel kan worden ingezet bij de opstelling van balansen en de vervaardi-
ging van andere administratieve bescheiden door derden.1442

Rechtstreekse dwang1443 komt aan de orde indien de dwangsom en de vervangingsmaat-
regel niet het gewenste resultaat opleveren.1444 Rechtstreekse dwang houdt in dat de ont-
vanger de verplichting afdwingt dan wel zelf verricht door gebruik van lichamelijk of 
geestelijk geweld.1445 Een voorbeeld waarbij dit middel kan worden ingezet is de verhin-
dering van de vernietiging van bewijsmiddelen, als de belastingschuldige documenten in 
de open haard gooit en de ontvanger de stukken uit het vuur grist of van de belasting-
schuldige fysiek afpakt.1446 Hirsch Ballin noemt het wegslepen van een auto.1447 Bij de 
informatieverplichtingen laat dit middel zich niet goed denken, doch wel bij andere ‘prak-
tische’ bevelen die niet worden opgevolgd, zoals het openen van dozen.1448

4.3.3.5 Executie zonder vonnis
De Duitse ontvanger beschikt over de bevoegdheid om zonder vonnis de executie aan te 
vangen als hij over een titel beschikt en de vordering opeisbaar is. Als titel worden aange-
merkt belastingvaststellingen en bepaalde beschikkingen (‘Titelverwaltungsakte’).1449 Dit 
betreft aanslagbiljetten (‘Steuerbescheide’), aangiften die als aanslag worden aangemerkt1450 
(‘Steueranmeldungen’), teruggaafbeschikkingen (‘Steuervergütungsbescheide’), aansprakelijk-
heidsbiljetten (‘Haftungsbescheide’), afrekeningsdocumenten (‘Abrechnungsbescheide’) en 
bestuursrechtelijke beschikkingen (‘Verwaltungsakte’) met betrekking tot bijkomende 
belastingverplichtingen. Voor de vervolging van verzuimtoeslagen (‘Säumniszuschläge’), 
teruggaafaanspraken (‘Erstattungsansprüche’)1451, (invorderings)kosten1452 en geldboeten is 
geen titel vereist.1453 Zij vloeien rechtstreeks uit de wet voort. Aldus worden zij zonder 
vaststellingshandeling verwezenlijkt. De bekendmaking heeft in die gevallen een declara-
toir karakter. Als zij los van de belasting worden ingevorderd is wel een zogenoemd 
Leistungsgebot vereist.1454

Voor de executie is een uitgebreide zelfstandige beslag- en executieregeling (‘Steuervoll-
streckungsrecht’) in het zesde deel van de AO (art. 249-346 AO) opgenomen. Het fiscale 
rechtsvervolgingsrecht leunt overigens dicht tegen het civiele rechtsvervolgingsrecht 
aan.1455 Ook volgens Hirsch Ballin wordt het Duitse belastingrecht door het privaatrecht 
beheerst.1456 Bijzonder is dat het Duitse fiscale rechtvervolgingsrecht ziet op alle uit de 
belastingverbintenis voortvloeiende aanspraken. Als zodanig is niet alleen de vervolging 
van geldvorderingen geregeld, maar ook de vervolging van – bijvoorbeeld – informatiever-
plichtingen.

De dwanginvordering van geldvorderingen ten laste van het roerend vermogen van de 
belastingschuldige geschiedt door middel van fiscaal beslag: Pfändung.1457 Pfändung is de 

1441 N. Lemaire, a.w., § 330 AO, aant. 1.
1442 M. Kussmann, a.w., aant. 6.1.2.
1443 E.M.J. Hirsch Ballin, a.w., p. 114.
1444 Art. 331 AO.
1445 N. Lemaire, a.w., § 331 AO, aant. 3: ‘... durch Anwendung von physischer oder psychischer 

Gewalt ... ‘
1446 M. Kussmann, a.w., aant. 6.1.3.
1447 E.M.J. Hirsch Ballin, a.w., p. 114.
1448 M. Kussmann, a.w., aant. 6.1.3.
1449 D. Birk, a.w., p. 156.
1450 Art. 218, lid 1, tweede volzin, AO.
1451 Art. 37, lid 2, AO.
1452 Art. 337 e.v. AO.
1453 Art. 254, lid 1, vierde zin, AO.
1454 M. Kussmann, a.w., aant. 1.2.3.3.
1455 M. Daumke, a.w., p. 334.
1456 E.M.J. Hirsch Ballin, a.w., p. 84.
1457 Art. 281, lid 1, AO.
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van overheidswege (‘staatliche’) gedane inbeslagname van goederen met het doel de 
schuldeiser te bevredigen. Naast zaken (‘Sachen’)1458 behoren tot het roerende vermogen 
ook vorderingen (‘Forderungen’) en andere vermogensrechten (‘andere Vermögensrechte’).
Art. 281, lid 1 en 2, AO is min of meer een kopie van het gemene executoriale beslag als 
bedoeld in art. 803, lid 1, ZPO.1459 Zowel in de AO als in de ZPO wordt de term Pfändung 
gebezigd. In de AO spreekt men echter van Vollstreckung terwijl men het in de ZPO over 
Zwangsvollstreckung heeft.
Beslag op zaken vindt plaats doordat een belastingambtenaar bezit neemt van die zaak en 
die wegneemt of verzegelt of anderszins zichtbaar maakt dat de zaken beslagen zijn. 
Beslag op een vordering vindt plaats door beslagbeschikking (‘Pfändungsverfügung’).1460

Tegen een beslagbeschikking kan bezwaar worden gemaakt op de voet van art. 348, lid 1, 
onderdeel 1, AO, als deze beslaglegging als zodanig onrechtmatig is. Dit is bijvoorbeeld 
het geval bij ‘overbeslag’, in die zin dat de beslagen zaken een veel hogere waarde verte-
genwoordigen dan de belastingvordering. Als voorlopige rechtsbeschermingsmaatregel 
kan uitstel van de invordering van de beslagbeschikking worden gevraagd. Dit kan aan de 
Belastingdienst maar ook bij de belastingrechter worden gevraagd.1461 Over de onderlig-
gende belastingschuld kan evenwel niet geklaagd worden.1462

4.3.3.6 Geen bureaubetekening
In Duitsland is in 1952 een algemene administratieve regeling getroffen voor de beteke-
ning (‘Zustellung’) van bestuursrechtelijke stukken in de Verwaltungszustellungsgesetz 
(‘VwZG’).1463 De AO bevat (daarom) geen bepaling voor de zogenoemde bureaubetekening 
van stukken, maar bepaalt steeds dat betekening dient plaats te vinden hetzij volgens de 
VwZG, hetzij volgens het gewone recht. Zo wordt beslag op een geldvordering gelegd door 
de betekening van een Pfändungsverfügung aan de derde conform de VwZG.1464 Daarente-
gen geschiedt de betekening in het kader van lijfsdwang conform de regels van het pri-
vaatrecht.1465 Volgens het VwZG geschiedt de betekening gewoonlijk door overgave van 
het stuk door de postbesteller1466 en lijkt daarmee op de Franse situatie (zie onderdeel 
4.1.3.6) waar de Franse postbesteller een betalingsbevel kan betekenen. Andere beteke-
ningswijzen zijn mogelijk, maar de verzending per gewone post wordt niet genoemd.1467 
Daarmee heeft de regeling een ander karakter dan de Nederlandse bureaubetekening.

4.3.3.7 De doorbreking van de betalingstermijnen en versnelde executie
Slechts voor bepaalde indirecte belastingen kan de betalingstermijn worden doorbroken. 
De heffingsambtenaar (‘Finanzbehörde’) kan verlangen dat de omzetbelastingschuld of de 
verbruiksbelastingschuld, nadat zij is ontstaan, vóór de wettelijke opeisbaarheid wordt 
betaald.1468 Dit is mogelijk indien meermalen geen aangifte is gedaan (‘mehrfach nicht recht-
zeitig entrichtet’) of de ontvangst in gevaar is (‘Eingang ... gefährdet ist’). Deze bepaling ziet 
echter niet op inkomsten- en vennootschapsbelastingschulden.

1458 Art. 90 BGB.
1459 In art. 281, lid 1, AO is het volgende bepaald: ‘Die Vollstreckung in das bewegliche Vermögen 

erfolgt durch Pfändung.’ In art. 281, lid 2, AO is het volgende bepaald: ‘Die Pfändung darf nicht 
weiter ausgedehnt werden, als es zur Deckung der beizutreibenden Geldbeträge und der Kosten 
der Vollstreckung erforderlich ist.’ In art. 803, lid 1, ZPO is het volgende bepaald: ‘Die Zwangsvoll-
streckung in das bewegliche Vermögen erfolgt durch Pfändung. Sie darf nicht weiter ausgedehnt 
werden, als es zur Befriedigung des Gläubigers und zur Deckung der Kosten der Zwangsvoll-
streckung erforderlich ist.’

1460 Art. 309 AO.
1461 Art. 361 AO respectievelijk art. 69 FGO.
1462 N. Lemaire, a.w., § 281 AO, aant. 6.
1463 Zie ook E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, a.w., p. 93.
1464 Art. 309, lid 2, eerste zin, jo. 122, lid 5, AO jo. VwZG.
1465 Art. 326, lid 4, AO.
1466 Art. 3, lid 1, VwZG.
1467 Art. 4 e.v. VwZG.
1468 Art. 221 AO.
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De hier bedoelde omzetbelastingschuld of verbruiksbelastingschuld kan worden ingevor-
derd als elke andere opeisbare belastingvordering. Er zijn geen speciale regels voor ver-
snelde invordering. Wel kan de inspecteur voordat een belastingaanslag is vastgesteld, net 
als voor elke andere belastingsoort, conservatoir beslag (‘dinglicher Arrest’) leggen.1469 Daar-
mee wordt bereikt dat de rechtsvervolging wordt gewaarborgd van een nog op te leggen 
aanslag dan wel van een reeds opgelegde aanslag die nog niet opeisbaar is.1470 De inspec-
teur is met deze bevoegdheid belast, omdat hij degene is die het bestaan en de omvang 
van de belastingschuld moet aantonen.

4.3.3.8 De belastingdeurwaarder
Het Duitse invorderingsrecht kent een met de belastingdeurwaarder vergelijkbare per-
soon. Dit zijn de zogenoemde invorderingsbeambten (‘Vollziehungsbeamten’), die met 
bepaalde vervolgingshandelingen zoals beslaglegging en verkoping zijn belast, indien de 
(gewone) invorderingsambtenaren hen daartoe schriftelijke opdracht geven. De Vollzie-
hungsbeamte is dus een soort belastingdeurwaarder. Hij is echter geen volwaardig substi-
tuut. Hij is niet bevoegd tot aanhouding van de vervolgingsschuldenaar in het kader van 
een gijzeling. Daartoe is slechts een gerechtsdeurwaarder (‘Gerichtsvollzieher’) bevoegd.1471

4.3.3.9 Het vereenvoudigde fiscaal derdenbeslag (de vordering) 
Het Duitse invorderingsrecht kent – zoals gezegd – een eigen, uitgebreide beslag- en exe-
cutieregeling: de Pfändung. Op grond daarvan kan de Duitse fiscus zelf het vermogen van 
de schuldenaar uitwinnen ongeacht onder wie dat zich bevindt. De Pfändung omvat tevens 
derdenbeslag (‘Vollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte’).1472 Het fiscale der-
denbeslag is in Duitsland niet zozeer ‘vereenvoudigd’ ten opzichte van het civiele recht, 
maar eerder verzelfstandigd: de fiscale regeling is een soort publiekrechtelijke variant op 
het civiele derdenbeslag.
Beslag op een geldvordering vindt plaats door de betekening van een Pfändungsverfügung 
aan de derde. Betekening vindt plaats conform de VwZG.1473 De betekening van die Pfän-
dungsverfügung aan de derde wordt aan de belastingschuldige ‘op de gewone wijze’ bekend-
gemaakt. Overbetekening is derhalve niet vereist.1474 Wordt beslag gelegd op een geldvor-
dering, dan dient de belastinginspecteur (niet de ontvanger of belastingdeurwaarder) ten 
eerste de derde schriftelijk te verbieden aan de belastingschuldige te betalen. Dit wordt 
het Zahlungsverbot of arrestorium genoemd. Voorts dient de inspecteur de vervolgingsschul-
denaar te gebieden hem over verwikkelingen aangaande de vordering in kennis te stel-
len.1475 Dit wordt het Verfügungsgebot of inhibitorium genoemd. Elektronische bekendma-
king is uitgesloten.
Het beslag heeft blokkering (‘Verstrickung’) van de geldvordering en het ontstaan van een 
publiekrechtelijk beslagpandrecht (‘öffentlich-rechtliches Pfändungspfandrecht’) tot gevolg.1476 
Het beslagpandrecht omvat de beslagen vordering zoals deze op het moment van beslag 
bestaat, inclusief (‘nebst’; benevens) rente en nevenrechten in de zin van art. 401 BGB. De 
derde mag niet meer presteren; verrekenen kan hij slechts op de voet van art. 392 BGB.
Aan de derde-beslagene worden zo min mogelijk gegevens bekendgemaakt in het licht 
van de geheimhoudingsplicht (‘Steuergeheimnis’) en de gegevensbescherming (‘Daten-
schutz’).1477 Aan hem worden slechts bekend gemaakt de belastingschuldenaar en de te 
vorderen som, zonder opgave van de belastingsoort of het tijdvak.1478

1469 Art. 324 AO.
1470 M. Kussmann, a.w., aant. 3.1.
1471 Art. 326, lid 4, AO.
1472 Art. 309-321 AO.
1473 Art. 309, lid 2, eerste zin, jo. 122, lid 5, AO jo. VwZG.
1474 N. Lemaire, a.w., § 309 AO, aant. 10.
1475 Art. 309, lid 1, AO.
1476 N. Lemaire, a.w., § 309 AO, aant. 14.
1477 N. Lemaire, a.w., § 309 AO, aant. 8.
1478 N. Lemaire, a.w., § 309 AO, aant. 8.
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Nadat beslag is gelegd kan de belastingambtenaar de geldvordering verbeurd verklaren 
(‘einziehen’) door middel van een zogenoemde Einziehungsverfügung.1479 Hij kan evenwel ook 
een andere wijze van bevrediging aanwenden, zoals de verkoop van de beslagen vordering 
aan een derde.1480 Deze verbeurdverklaringsbeslissing wordt werkzaam wanneer deze aan 
de derde is betekend.1481 Met de betaling van de beslagen vordering door de derde is de 
beslagen vordering geïnd (‘eingezogen’), is het beslagonderwerp uitgewonnen en de invor-
deringsmaatregel beëindigd.
Voor de verbeurdverklaring van een onder een bank beslagen geldvordering van een 
natuurlijke persoon geldt net als in het Duitse civiele recht (§ 835, lid 3, tweede zin, ZPO) 
een wachttermijn van twee weken na bekendmaking van die verbeurdverklaring.1482 Het 
doel daarvan is de bescherming van de terugkerende inkomsten van natuurlijke personen 
(en dus kennelijk om beslagverboden, zoals de beslagvrije voet, daadwerkelijk te laten gel-
den).1483

De verbeurdverklaring vervangt de formele verklaring van de vervolgingsschuldenaar 
zoals het privaatrecht die verlangt.1484 Aangezien bovendien geen sprake is van een over-
betekening, maar bekendmaking van het beslag per gewone post, is deze fiscale Pfändung 
als vereenvoudigd aan te merken ten opzichte van het gewone executoriale derdenbeslag. 
De Belastingdienst treedt in de plaats van de vervolgingsschuldenaar. Aan de Belasting-
dienst komen derhalve de bevoegdheden toe, die de vervolgingsschuldenaar toekwamen.
De derde die betaalt wordt beschermd indien de Einziehungsverfügung gebreken vertoont. 
De vervolgingsschuldenaar kan hem niet meer aanspreken.1485 Het privaatrecht kent in 
art. 409 BGB een gelijke regeling.
Op de derde-beslagene rust de verplichting om binnen twee weken1486 na betekening van 
de Pfändungsverfügung een verklaring af te leggen (‘Erklärungspflicht’).1487 Hij dient te verkla-
ren of en in hoeverre hij de geldvordering erkent en of hij bereid is te betalen. Deze ver-
klaring geldt niet als schulderkenning. Voorts moet hij verklaren of andere personen aan-
spraak op die vordering maken. Tot slot moet hij verklaren of op de vordering reeds door 
anderen beslag is gelegd. De derde-beslagene is jegens de Belastingdienst aansprakelijk 
voor de schade die deze lijdt door de niet vervulling of gebrekkige vervulling van de ver-
klaringsplicht.1488 Op de niet-vervulling kan ook een dwangsom worden geplaatst.1489

Art. 317 AO laat andere wijzen van uitwinning van de beslagen vordering toe dan ver-
beurdverklaring.1490 Dit is mogelijk als de vordering voorwaardelijk (‘bedingt’) is, niet 
opeisbaar (‘betagt) is, of de inning moeilijk is. De belastingambtenaar dient de vervolgings-
schuldenaar vooraf te horen. Bezwaar is mogelijk. Andere wijzen zijn vrije verkoop en 
openbare veiling.1491

Verklaart de derde niets verschuldigd te zijn, dan wel verklaart hij niet bereid te zijn te 
betalen, dan moet hij de ontvanger de beslagen en verpande vordering vervolgen voor het 
bevoegde gerecht in een geding tegen de derde. Daarbij bepaalt de aard van de vordering 
de rechtsgang. Is die derde bijvoorbeeld een werkgever, dan zijn het de regels van het 
arbeidsrecht die bepalen hoe de ontvanger de derde moet vervolgen.1492 Is het een civiel-
rechtelijke vordering, dan zijn het de regels van het burgerlijk procesrecht die bepalen 

1479 Art. 314, lid 1, AO.
1480 Art. 317, lid 1, AO.
1481 N. Lemaire, a.w., § 314 AO, aant. 2.
1482 Art. 314, lid 3, AO, jo. 835, lid 3, tweede zin, ZPO.
1483 R. Zöller e.a., Zivilprozessordnung, art. 835, aant. VII.
1484 Art. 315, lid 1, AO.
1485 N. Lemaire, a.w., § 315 AO, aant. 3.
1486 De termijn kan op grond van art. 109, lid 1, AO verlengd worden. Zie N. Lemaire, a.w., § 317 AO, 

aant. 2.
1487 Art. 316, lid 1, AO.
1488 Art. 316, lid 2, AO.
1489 Art. 316, lid 2, derde zin, AO.
1490 Deze regelt stemt overeen met art. 844 ZPO.
1491 N. Lemaire, a.w., § 317 AO, aant. 2.
1492 M. Kussmann, a.w., aant. 2.3.2.6.

FWR_Vermeulen.book  Page 228  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



Rechtsvergelijking 229

hoe de ontvanger de derde moet vervolgen. Is het een sociaalrechtelijke vordering, dan 
zijn het de regels van het sociale procesrecht die bepalen hoe de ontvanger de derde moet 
vervolgen.
Zowel de vervolgingsschuldenaar als de derde kan bezwaar maken c.q. beroep instellen 
gebreken bij de Forderungspfändung en de Einziehungsverfügung.1493

Bijzondere regels gelden voor een hypothecaire geldvordering1494, een geldvordering die 
gezekerd is met een scheepshypotheek of registerpandrecht van een luchtvaartuig1495, 
endossementen1496 en vorderingen uit duurbetrekkingen, zoals een salarisvordering.1497 
Die salarisvordering (‘Pfändung von Arbeitsinkommen’) is een belangrijk middel. De in het pri-
vaatrecht geldende beslagbeperkingen en -verboden neergelegd in art. 850-852 ZPO zijn 
van overeenkomstige toepassing verklaard.1498 Een voorbeeld is de beslagvrije voet bij 
beslag op salarisvorderingen.1499

Ook voor de uitwinning van een vordering tot teruggave of levering van zaken gelden de 
hiervoor beschreven regels.1500 Voorts gelden vanwege de bijzondere aard van dergelijke 
vorderingen aanvullende regels neergelegd in art. 318, lid 2 tot en met 5, AO.
Bij meervoudig beslag in de zin van samenloop van andere beslagen (‘Mehrfachpfändung’) 
vinden art. 853-858 ZPO overeenkomstige toepassing. Kort gezegd komt de regeling erop 
neer dat de derde-beslagene het bedrag bij het bevoegde kantongerecht in depot stort en 
dat gerecht uitsluitsel geeft over de verdeling.
Voor de uitwinning van andere vermogensrechten gelden de hiervoor beschreven regels 
eveneens.1501 Voorts gelden vanwege de bijzondere aard van andere vermogensrechten 
aanvullende regels neergelegd in art. 321, lid 2 tot en met 7, AO. Vereist is dat het een zelf-
standig vermogensrecht betreft. Voorbeelden van andere vermogensrechten zijn aande-
len in een personenvennootschap of aandelenvennootschap, patentrechten en beperkte 
rechten (vruchtgebruik enz.).

4.3.3.10 De lijfsdwang
Op verzoek van een heffingsambtenaar kan een kantongerecht de gijzeling (‘persönlicher 
Sicherheitsarrest’) van een belastingplichtige gelasten (‘anordnen’), indien zij vereist is om de 
invordering ten laste van het vermogen van de belastingplichtige veilig te stellen.1502 Het 
gaat dan om aanslagen die ofwel nog niet vastgesteld zijn, dan wel al wel reeds vastgesteld 
zijn, maar nog niet invorderbaar zijn.1503 Aangezien de Belastingdienst moet aantonen dat 
er daadwerkelijk sprake is van een materiële belastingschuld, is de inspecteur en niet de 
ontvanger met deze bevoegdheid belast.1504

De gijzeling is een subsidiaire bevoegdheid. Daarvan wordt pas gebruikgemaakt indien de 
invordering niet door conservatoir beslag kan worden veiliggesteld. De duur is maximaal 
zes maanden.1505 De kantonrechter kan mildere vormen dan lijfsdwang gelasten, zoals 
een meldingsplicht of een reisverbod.1506

Het privaatrecht kent een gelijksoortige bepaling in art. 918 ZPO. Art. 326, lid 3, AO ver-
klaart veel regels van het ZPO dan ook van overeenkomstige toepassing op de last (‘Anord-

1493 Art. 347, lid 1, onderdeel 1, sub 1, AO, en 40 FGO.
1494 Art. 310 AO.
1495 Art. 311 AO.
1496 Art. 312 AO.
1497 Art. 313 AO.
1498 Art. 319 AO.
1499 M. Kussmann, a.w., aant. 2.3.2.10.
1500 Art. 318 AO.
1501 Art. 321, lid 1, AO.
1502 Art. 326, lid 1, AO.
1503 M. Kussmann, a.w., aant. 3.1.
1504 M. Kussmann, a.w., aant. 3.5.
1505 Art. 113 ZPO. ‘Die Haft darf die Dauer von sechs Monaten nicht übersteigen. Nach Ablauf der 

sechs Monate wird der Schuldner von Amts wegen aus der Haft entlassen.’
1506 M. Kussmann, a.w., aant. 3.9.
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nung’), uitvoering (‘Vollziehung’) en opheffing (‘Aufhebung’) van de gijzeling. Zo kan de gijze-
ling zonder mondelinge behandeling worden bevolen.1507

Verzet dient volgens art. 924 ZPO te geschieden. Voorts kan op grond van gewijzigde 
omstandigheden opheffing worden gevraagd.1508

4.3.3.11 Geen verrekeningsverbod
Nederland kent een verrekeningsverbod omdat de vereisten van het civiele recht door de 
ontvanger als ‘te knellend’ worden ervaren (met name de zogenoemde vermogensidenti-
teitseis).1509 Het Duitse recht kent het verrekeningsverbod echter niet. In de AO is juist 
bepaald dat door verrekening (‘Aufrechnung’) belastingvorderingen tenietgaan.1510 Verreke-
ning is in art. 226 AO geregeld als de wederzijdse delging (‘wechselseitige Tilgung’) van twee 
tegenover elkaar staande vorderingen door een eenzijdige verrekeningsverklaring (‘einsei-
tige Erklärung’).1511 Vorderingen uit de belastingverbintenis kunnen worden verrekend 
met alle schuldrechtelijke aanspraken. Dat wil zeggen met publiekrechtelijke maar ook 
met civielrechtelijke vorderingen, zoals uit koopovereenkomst of aanneming van werk 
(‘Werkvertrag’).1512 Op de verrekening zijn de privaatrechtelijke regels uit het BGB van 
overeenkomstige toepassing (‘gelten sinngemäß’).1513 Aldus ervaren de Duitsers hun civiel 
recht niet als ‘te knellend’, zoals wij. Er kan niet verrekend worden met een vordering die 
door verjaring teniet is gegaan (zie onderdeel 4.3.3.13). Zo geldt in het Duitse fiscale recht 
een sterke verjaring, terwijl in het Duitse privaatrecht (art. 214 BGB) een zachte verjaring 
geldt.1514 Het Duitse privaatrecht stelt de volgende voorwaarden voor verrekening:
a. wederkerigheid (‘Gegenseitigkeit’);
b. gelijksoortigheid (‘Gleichartigkeit’; in Nederland: ‘beantwoorden’);
c. bevoegdheid tot voldoening van de schuld (‘Erfüllbarkeit der Hauptforderung’);
d. opeisbaarheid van de vordering (‘Fälligkeit der Gegenforderung’).

Deze eisen zijn vergelijkbaar met de Nederlandse vereisten, zodat de vraag rijst waarom 
de Nederlandse ontvanger het civiele recht als te knellend ervaart. Zoals ik in 
onderdeel 2.8.14.1 heb uiteengezet, valt aan die stelling wel wat af te dingen.
De Hauptforderung wordt ook wel Schuld of Passivforderung genoemd. De Gegenforderung 
wordt ook wel Gegenanspruch1515 of Aktivforderung genoemd.1516

Uitstel van betaling (‘Stundung’ of ‘Aussetzung der Vollziehung’) staat aan de verrekening niet 
in de weg mits voor of met de verrekeningsverklaring het uitstel wordt ingetrokken.1517 
Bij Vollstreckungsaufschub mag steeds verrekend worden.
Degene die verklaart te verrekenen mag zelf de toerekening bepalen, indien er meer 
schulden zijn.1518 De regels van het civiele recht (art. 226, lid 1, AO, jo. 296, lid 1, en 366, 
lid 2, BGB) gelden hier. Aan de volgorde van art. 225, lid 2, AO is men dus niet gebonden.

De hiervoor genoemde vereisten gelden zowel voor de fiscus als voor de belastingschuldi-
gen. Daarnaast geldt voor de belastingschuldige de eis, dat de tegenvordering onbestreden 
(‘unbestritten’) is of rechtsgeldig (‘rechtskräftig’) vaststaat.1519 De belastingschuldige mag alle 
schulden uit de belastingverbintenis verrekenen, zowel belastingen als nevenverplichtin-
gen (‘steuerliche Nebenleistungen’).

1507 Art. 128, lid 4, ZPO.
1508 Art. 927 ZPO.
1509 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 68.
1510 Art. 47 AO.
1511 Art. 388 BGB.
1512 J. Lammerding, a.w., aant. 11.3.1.
1513 Art. 226, lid 1, AO.
1514 J. Lammerding, a.w., aant. 4.2.10 en § 11.3.1.
1515 Art. 226, lid 3, AO.
1516 J. Lammerding, a.w., aant. 11.3.2.
1517 Art. 130 en 131 AO.
1518 BFH, BStBl 1988 II S. 117; BFH, BStBl 1990 II S. 523-525, waarover J. Lammerding, a.w., aant. 11.3.2.
1519 Art. 226, lid 3, AO.
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De verrekening werkt terug tot het moment waarop aan de voorwaarden voor verreke-
ning is voldaan. Zij heeft echter niet tot gevolg dat verzuimtoeslagen met terugwerkende 
kracht worden ongedaan gemaakt. Voor die toeslag werkt de verrekening niet verder 
terug dan de datum van de opeisbaarheid van de schuld.1520

Naast verrekening kent het Duitse fiscale recht een tweezijdige verrekeningsovereen-
komst (‘Verrechnungsvertrag’). Die is van een andere orde. Hiervan is sprake als de ontvan-
ger een aanbod tot verrekening doet, dat vervolgens door de belastingschuldige wordt 
aanvaard. Van deze mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt indien niet aan de voor-
waarden voor verrekening wordt voldaan, bijvoorbeeld wegens ongelijksoortigheid of 
niet opeisbaarheid.1521

De verrekening door de belastingplichtige vindt plaats wanneer zijn verklaring de ontvan-
ger – in schriftelijke, elektronische of mondelinge – vorm bereikt. Acht de ontvanger de 
verrekening niet mogelijk, dan dient hij een zogenoemd afrekeningsdocument (‘Abrech-
nungsbescheid’) uit te vaardigen. Het Duitse fiscale recht kent namelijk een afzonderlijk 
document, dat duidelijkheid verschaft over het bestaan van belastingvorderingen. Dit is 
het Abrechnungsbescheid van art. 218, lid 2, AO.1522 Uit dat document kan worden opge-
maakt of een vordering nog bestaat of is tenietgegaan door betaling, verrekening, kwijt-
schelding of verjaring, dan wel of een recht op teruggave bestaat. Tegen een Abrechnungs-
bescheid kan de belastingplichtige dan bezwaar maken1523 en vervolgens beroep instel-
len.1524 Het afrekeningsdocument wordt aangemerkt als titel voor invordering als bedoeld 
in art. 218, lid 1, AO.1525

Verrekent de ontvanger belastingvorderingen en belastingschulden door een verreke-
ningsverklaring, dan is dus geen sprake van een beschikking (‘Verwaltungsakt’), maar van 
een bestuursrechtelijke wilsverklaring (‘verwaltungsrechtlichen Willenserklärung’).1526 
Bezwaar dient, zoals gezegd, tegen het afrekeningsdocument (‘Abrechnungsbescheid’) te wor-
den gericht. Echter, verrekent de ontvanger met privaatrechtelijke vorderingen, dan is 
sprake van een privatrechtlichen Willenserklärung. Bezwaar is niet mogelijk; de belasting-
plichtige dient zich tot de civiele rechter te wenden.1527

In de faillissementswet is een speciale regeling voor verrekening gegeven, welke van toe-
passing is bij het faillissement van een belastingschuldige.1528

4.3.3.12 Geen cessieverbod
Het Duitse recht kent geen cessieverbod. Dat cessie toegelaten moet worden geacht, volgt 
mijns inziens uit het feit dat verrekening gewoon is toegestaan (zie onderdeel 4.3.3.11). 
Nederland kent een cessieverbod omdat de wetgever dat als (kennelijk verwerpelijk) ‘ver-
schijnsel’ heeft afgeschilderd en bang was voor de cessie van WIR-vorderingen (zie 
onderdeel 2.8.15). Met de afschaffing van de WIR kan aan dat laatste argument echter 
geen waarde meer worden gehecht. In Duitsland wordt cessie van belastingrestituties ken-
nelijk niet als een probleem gezien.

1520 Art. 240, lid 1, vijfde zin, en 238, lid 1, derde zin, AO.
1521 J. Lammerding, a.w., aant. 11.3.5.
1522 In art. 218, lid 2, AO is het volgende bepaald: ‘Über Streitigkeiten, die die Verwirklichung der 

Ansprüche im Sinne des Absatzes 1 betreffen, entscheidet die Finanzbehörde durch Verwaltungs-
akt. Dies gilt auch, wenn die Streitigkeit einen Erstattungsanspruch (§ 37 Abs. 2) betrifft.’

1523 Art. 347, lid 1, eerste zin, onderdeel 1, AO.
1524 Art. 40 FGO (‘Anfechtungsklage’).
1525 D. Birk, a.w., p. 156.
1526 J. Lammerding, a.w., aant. 11.3.6.
1527 J. Lammerding, a.w., aant. 11.3.6.
1528 Art. 94-96 InsO.

FWR_Vermeulen.book  Page 231  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



232 Rechtsvergelijking

4.3.3.13 De fiscale verjaring
In geval van betalingsverjaring (‘Zahlungsverjährung’)1529 verjaart niet alleen de belasting-
vordering (als hoofdvordering), doch ook de van die aanspraak (‘Anspruch’) afhankelijke 
renten.1530 In afwijking van het Duitse civiele recht1531 kent het fiscale recht een harde 
verjaring, dat wil zeggen dat niet alleen de actie, maar ook de vordering tenietgaat.1532 
Voorts moet de verjaring door de ontvanger ambtshalve worden getoetst, wat eveneens 
een afwijking van het Duitse civiele recht inhoudt.1533 Daar moet, net als in Nederland, 
een beroep op de verjaring worden gedaan. In de Duitse literatuur wordt steeds op dit ver-
schil gewezen, maar het verschil wordt niet verklaard. Het zou te maken kunnen hebben 
met het zogenoemde evenredigheidsbeginsel, welk grondbeginsel zowel in de grond-
wet1534 als in de AO1535 is verankerd. In het bijzonder is in art. 85 AO het volgende bepaald:

‘Die Finanzbehörden haben die Steuern nach Maßgabe der Gesetze gleichmäßig 
festzusetzen und zu erheben. Insbesondere haben sie sicherzustellen, dass Steu-
ern nicht verkürzt, zu Unrecht erhoben oder Steuererstattungen und Steuerver-
gütungen nicht zu Unrecht gewährt oder versagt werden.’

Daaruit zou men wellicht kunnen afleiden dat het invorderen van een verjaarde belasting-
vordering onevenredig is.
De verjaringstermijn bedraagt vijf jaar.1536 Hij begint te lopen op de eerste dag van het 
kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de aanspraak voor de eerste keer opeis-
baar is geworden.1537 Daarom wordt zij ook wel Kalenderverjährung genoemd. Met de afloop 
van elk jaar verjaren dan ook belastingvorderingen. Uitzondering op deze regel geldt voor 
aangiftebelastingen (‘Fälligkeitssteuern’). Deze zijn ‘abstrakt’ opeisbaar, omdat de vordering 
ontstaat ongeacht of zij door de belastingschuldige op aangifte wordt voldaan of door de 
fiscus wordt vastgesteld. De verjaringstermijn begint evenwel niet eerder te lopen dan 
voor afloop van het kalenderjaar waarin de aangifte is gedaan of de vaststelling werkzaam 
is geworden.1538 Dat kan dus een later jaar zijn dan het jaar waarin de aangiftebelasting is 
ontstaan.
De voltooiing van de verjaringstermijn kan wegens overmacht worden belemmerd (‘Hem-
mung wegen höheren Gewalt’). De verjaringstermijn kan voorts worden onderbroken (‘unter-
brochen’), dat wil zeggen, anders dan het woord doet vermoeden: gestuit.
In geval van overmacht, zoals natuurcatastrofen, oproer en oorlog, wordt de voltooiing 
van de verjaringstermijn geschorst, indien hij plaatsheeft in de laatste zes maanden voor 
afloop van de verjaringstermijn.1539

In limitatief opgesomde gevallen wordt de lopende verjaringstermijn gestuit (‘Unterbro-
chen’) waardoor een nieuwe termijn van vijf jaren begint te lopen op de eerste dag van het 
kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin de stuiting (onderbreking) zich voor-
deed.1540 De wet geeft de volgende opsomming:1541

a. schriftelijke geldendmaking van de aanspraak, bijvoorbeeld door betalingsbevel of 
aanmaning;

1529 In het Duitse recht kent men ook een vaststellingsverjaring (‘Festsetzungsverjährung’) medebren-
gende verval van het recht tot het vaststellen van een aanslag en de uitvaardiging van een aan-
slagbiljet (art. 169-171 AO.).

1530 Art. 232 AO.
1531 Art. 214 BGB, die de schuldenaar slechts een zgn. Leistungsverweigerunsgrecht geeft.
1532 M. Daumke, a.w., p. 330 en J. Lammerding, a.w., aant. 4.2.
1533 J. Lammerding, a.w., aant. 11.5.6.
1534 Art. 3 GG.
1535 Art. 85 AO.
1536 Art. 228, tweede zin, AO.
1537 Art. 229, lid 1, tweede eerste zin, AO.
1538 Art. 170, lid 2, AO.
1539 Art. 230 AO.
1540 Art. 231 AO.
1541 Art. 231, lid 1, AO.
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b. uitstel van betaling (‘Stundung en Zahlungsaufschub’);
c. stopzetting (‘Aussetzung der Vollziehung’);
d. zekerheidsstelling (‘Sicherheitsleistung’);
e. uitstel van invordering (‘Vollstreckungsaufschub’);
f. invorderingsmaatregelen (‘Vollstreckungsmaßnahmen’);
g. aanvraag tot faillietverklaring (‘Anmeldung im Insolvenzverfahren’);
h. onderzoeksverrichtingen door de ontvanger naar de woon- of verblijfsplaats van de 

belastingschuldige.

De verjaring is een zogenoemde deelverjaring (‘Teilverjährung’). Zij wordt slechts gestuit 
voor het bedrag waarop de stuitingshandeling betrekking heeft.1542 Wordt bijvoorbeeld 
voor een deel van de vordering uitstel van betaling verleend, dan wordt de verjaringster-
mijn slechts voor dat deel onderbroken.
De ontvanger dient de verjaring ambtshalve toe te passen.1543 De belastingschuldige kan 
betaalde bedragen terugvorderen op de voet van art. 37, lid 2, AO. Verrekening met ver-
jaarde vorderingen is uitgesloten.1544

Naast betalingsverjaring bestaat de vaststellingsverjaring (‘Festsetzungsverjährung’). Dan 
gaat het om het verval van het recht tot het vaststellen van een aanslag en de uitvaardi-
ging van een aanslagbiljet.1545 De verjaringstermijn beloopt vier jaar, die in geval van 
belastingfraude wordt verlengd tot tien jaar.1546

4.3.3.14 De invorderingsrenteregeling en betalingsverzuimenboeten
Niet tijdige voldoening van belastingschulden heeft de verschuldigdheid van rente (‘Ver-
zinsung’)1547 en verzuimtoeslag (‘Säumniszuschlag’)1548 tot gevolg.

De Duitse wet kent een uitgebreide regeling over rente (‘Verzinsung’).1549 Rente wordt 
gezien als een looptijdafhankelijke vergoeding voor het gebruik van geld.1550 Rente is 
geen drukmiddel noch straf. Duitsland kent een vaste rentevergoeding van 0,5% per 
maand.1551 De effectieve jaarrente bedraagt derhalve meer dan 6% postnumerando. Een 
maand is niet een kalendermaand. De periode dient te worden bepaald in volle maanden. 
Aldus vindt afronding van de periode plaats. Voorts wordt het bedrag, waarover rente 
wordt berekend, op hele bedragen van € 50 naar beneden afgerond. Het doel hiervan is 
een praktische berekening mogelijk te maken.
De vraag of rente wordt berekend of vergoed is in de afzonderlijke heffingswetten gere-
geld. Over nevenverplichtingen (‘Steuerliche Nebenleistungen’)1552, zoals vervolgingskosten 
en verzuimtoeslagen, wordt geen rente berekend.1553

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Steuerzinsen (heffingsrente), Stundungszinsen (invorde-
ringsrente), Hinterziehungszinsen (frauderente), Aussetzungszinsen (schorsingsrente) en 
Prozesszinsen. De eerste vier worden door de ontvanger in rekening gebracht en de laatste 
worden door hem vergoed.
De rente is afhankelijk (‘abhängig’) van de vaststelling van de belastingvordering. Verjaart 
de belastingvordering (als hoofdvordering), dan verjaart ook de van die aanspraak 
(‘Anspruch’) afhankelijke rentevordering.1554 Zij dient steeds voor elke vordering apart te 

1542 Art. 232, lid 4, AO.
1543 Art. 88, lid 2, AO, waarover J. Lammerding, a.w., aant. 11.5.6.
1544 Art. 226, lid 2, AO.
1545 Art. 169 e.v. AO.
1546 J. Lammerding, a.w., aant. 8.6.2.
1547 Art. 233-239 AO.
1548 Art. 240 AO.
1549 Art. 233-239 AO.
1550 J. Lammerding, a.w., aant. 11.6.1.
1551 Art. 238, lid 1, AO.
1552 In de zin van art. 3, lid 4, AO.
1553 Art. 233, tweede zin, AO.
1554 Art. 232 AO.
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worden berekend. Vanwege de afronding wordt over bedragen tot € 50 geen rente bere-
kend. Voorts worden rentebedragen beneden € 10 niet geïnd.1555

Voor heffingsrente (‘Steuerzinsen’)1556 geldt een rentevrije wachtperiode (‘Karenzzeit’) van 
vijftien maanden na afloop van het jaar waarin de belastingvordering is ontstaan. Over die 
periode wordt rente berekend noch vergoed. De renteperiode eindigt met de vaststelling 
van de belastingvordering.
Gedurende uitstel van betaling van een vastgestelde belastingschuld wordt invorderings-
rente (‘Stundungszinsen’) berekend.1557 De periode vangt aan met het werkzaam worden 
van het uitstel en eindigt bij het einde van het uitstel. De hiervoor genoemde afrondings-
regels en het rentepercentage zijn van overeenkomstige toepassing verklaard.
Bij belastingontduiking (‘Steuerhinterziehung’) worden Hinterziehungszinsen berekend over 
het te weinig betaalde bedrag. De hiervoor genoemde afrondingsregels en het renteper-
centage zijn van overeenkomstige toepassing verklaard. Er geldt echter geen rentevrije 
wachtperiode (‘Karenzzeit’).
Tot slot vergoedt de ontvanger Prozesszinsen indien nadat een geding voor de rechter aan-
hangig is gemaakt, de belastingvordering naar beneden wordt bijgesteld.1558 Wordt de 
belastingschuldige in de kosten van de procedure veroordeeld, dan worden geen Prozess-
zinsen vergoed.1559 De periode vangt aan op het moment dat de zaak aanhangig is gemaakt 
en eindigt op het moment dat betaling plaatsvindt. De hiervoor genoemde afrondingsre-
gels en het rentepercentage zijn van overeenkomstige toepassing verklaard. Over de 
bezwaarfase wordt géén rente vergoed.1560

Aussetzungszinsen worden in rekening gebracht indien een bezwaar van de belastingschul-
dige zonder gevolg is gebleven en gedurende dat bezwaar de invordering was uitge-
steld.1561 De termijn begint te lopen op de dag dat bezwaar is aangetekend en eindigt op 
de dag nadat de belastingvordering opeisbaar is geworden. De hiervoor genoemde afron-
dingsregels en het rentepercentage zijn op uitstelrente van toepassing.

Een verzuimtoeslag (‘Säumniszuschlag’) wordt berekend indien niet uiterlijk op de uiterste 
betaaldag wordt betaald. Een verzuimtoeslag is een bijkomende belastingverplichting 
(‘Steuerliche Nebenleistung’). De toeslag is een pressiemiddel om de belastingschuldige tot tij-
dige betaling te dwingen.1562 Vereist is dat de belastingvordering is vastgesteld (of op aan-
gifte is aangegeven) en opeisbaar is.1563 De verzuimtoeslag ontstaat rechtstreeks uit de wet 
en is dadelijk opeisbaar. Een vaststellingshandeling is derhalve niet vereist. Een bekend-
making heeft slechts een declaratoir karakter. Daarom moet een bezwaar tegen een ver-
zuimtoeslag tegen het zogenoemde afrekeningsdocument (‘Abrechnungsbescheid’) worden 
gericht.
De verzuimtoeslag bedraagt 1% per volle maand dat het verzuim duurt. Het bedrag waar-
over de toeslag wordt berekend, wordt op hele bedragen van € 50 naar beneden afgerond. 
De termijn begint te lopen op de dag volgende op de dag dat de vordering opeisbaar is 
geworden en eindigt op de dag van tenietgaan van de belastingvordering. Voor girale beta-
lingen geldt echter een vrije termijn (‘Schonfrist’) van drie dagen.

4.3.3.15 Betaaltermijnen die eindigen op een niet-kantoordag
Op grond van art. 108, lid 3, AO geldt een regeling, vergelijkbaar met de Algemene termij-
nenwet.1564 Eindigt een termijn op een zaterdag, zondag of een erkende feestdag, dan 

1555 Art. 239, lid 2, AO (‘Kleinbetragsregelung’).
1556 Art. 233 AO.
1557 Art. 234 AO.
1558 Art. 236 AO.
1559 Art. 236, lid 3, AO.
1560 J. Lammerding, a.w., aant. 11.6.6: ‘Das Einspruchsverfahren kennt keine Erstattungszinsen.’
1561 ART. 237 AO.
1562 J. Lammerding, a.w., aant. 11.7.1.
1563 J. Lammerding, a.w., aant. 11.7.1.
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wordt de termijn verlengd tot en met de volgende werkdag. Men ziet hier dus, anders dan 
de Nederlandse wetgever, geen comptabiliteitsprobleem.

4.3.3.16 De fiscale vervolgingskostenregeling
De Duitse wet geeft een bijzondere, exclusieve regeling voor vervolgingskosten en ver-
schotten in de vierde en laatste afdeling van de zesde Titel AO (‘Kosten’).1565 Uitgangspunt 
is dat de kosten van vervolging door de vervolgingsschuldenaar worden gedragen.1566 De 
vervolgingskosten worden aangemerkt als bijkomende belastingverplichtingen (‘Steuer-
liche Nebenleistungen’).1567

De aanmaning wordt gezien als een fase die de vervolging voorafgaat. Voor de aanmaning 
worden dan ook geen kosten in rekening gebracht.1568 Dit geldt voor de aanmaning zelf 
en haar verzending. Echter, indien en voor zover de ontvanger gebruikmaakt van een 
zogenoemde verzending onder rembours (‘Postnachnahmeauftrag’), moet de vervolgings-
schuldenaar de kosten van deze wijze van verzending wel dragen.1569

De vervolgingskosten worden onderscheiden in beslagkosten (‘Pfändungsgebühren’), afvoer-
kosten (‘Wegnahmegebühren’) en uitwinningskosten (‘Verwertungsgebühren’).1570

De beslagkosten zijn geregeld in art. 339 AO en sluiten aan bij de kosten die in het gewone 
recht worden berekend.1571 Daarmee wijkt het Duitse recht af van het Nederlandse, dat 
een van het gewone recht afwijkende regeling kent met name voor de betekening van 
dwangbevelen. Kort gezegd worden zij in rekening gebracht voor beslag op roerende 
zaken, geldvorderingen en andere vermogensrechten. Voor het beslag op registergoede-
ren geldt deze regeling niet. Art. 322, lid 1, tweede zin, AO verwijst ter zake naar het 
gewone recht. De (geldvordering ter zake van die) kosten ontstaan, zodra de belasting-
deurwaarder of de ontvanger zelf extern kenbare uitvoeringshandelingen heeft verricht, 
zoals de betekening van de beslissing van de ontvanger dat een geldvordering of ander 
vermogensrecht wordt beslagen. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de gevor-
derde som. In de wet is een tabel gegeven. Voor een vordering tot € 500 wordt € 10 in reke-
ning gebracht. Voor een vordering tot € 50.000 wordt € 280 in rekening gebracht en, ver-
volgens, wordt voor elke € 1.000 een bedrag ad € 5 in rekening gebracht. De kosten wor-
den gehalveerd indien het beslag niet heeft getroffen.1572 Wordt het beslag door betaling 
aan de belastingdeurwaarder of op andere wijze door betaling afgewend, dan zijn toch de 
volledige kosten verschuldigd. Geen kosten zijn verschuldigd bij afwending op andere 
gronden.1573 Wordt voor verschillende belastingvorderingen beslag gelegd op dezelfde 
geldvorderingen en andere vermogensrechten, dan worden slechts eenmaal kosten in 
rekening gebracht.
De afvoerkosten (‘Wegnahmegebühren’) zijn geregeld in art. 340 AO. Zij worden in rekening 
gebracht voor het in de wet geregelde wegvoeren van roerende zaken en oorkonden 
(‘Urkunden’). Een hypotheekbrief is een voorbeeld van een oorkonde.1574 De (geldvordering 
ter zake van die) kosten ontstaan, zodra de belastingdeurwaarder extern kenbare uitvoe-

1564 In art. 108, lid 3, AO is het volgende bepaald: ‘Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen 
gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend, so endet die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgen-
den Werktags.’

1565 Art. 337-346 AO.
1566 Art. 337, lid 1, AO.
1567 Art. 3, lid 3, AO, waarover N. Lemaire, a.w., § 346 AO, aant. 3.
1568 Art. 337, lid 2, AO.
1569 Art. 337, lid 2, tweede zin, AO.
1570 Art. 338 AO.
1571 M. Kussmann, a.w., aant. 10.2.1: ‘Die Höhe der Pfändungsgebühr richtet sich nach der Gebühren-

tabelle des § 13 I GVKostG.’
1572 Art. 339, lid 5, eerste onderdeel, AO.
1573 Art. 339, lid 6, AO.
1574 N. Lemaire, a.w., § 340 AO, aant. 2.
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ringshandelingen heeft verricht. De kosten bedragen € 20.1575 Treft men geen zaken aan 
die men had willen wegvoeren, dan is de helft verschuldigd, dus € 10.
De uitwinningskosten (‘Verwertungsgebühren’) zijn geregeld in art. 341 AO. Zij worden in 
rekening gebracht voor de openbare verkoop (veiling) en andere uitwinning van zaken. 
Voor de uitwinning van geldvorderingen worden geen kosten in rekening gebracht.1576 De 
(geldvordering ter zake van die) kosten ontstaan, zodra de belastingdeurwaarder extern 
kenbare uitvoeringshandelingen heeft verricht ter zake van de executie.1577 De hoogte 
van de kosten is afhankelijk van de bruto-opbrengst. Overstijgt de opbrengst de gevor-
derde som, dan is deze maatgevend. De hoogte van de uitwinningskosten bedraagt twee-
enhalf maal de beslagkosten.1578 Wordt de uitwinning door betaling aan de belastingdeur-
waarder of op andere wijze door betaling afgewend, dan wordt een vierde van de kosten 
in rekening gebracht, doch ten hoogste € 30. Geen kosten zijn verschuldigd bij afwending 
van de executie op andere gronden.
Richt de vervolging zich tegen meer schuldenaren, dan zijn zij voor die vervolgingskosten 
hoofdelijk aansprakelijk.1579 Richt de vervolging zich tegen hoofdelijke schuldenaren, 
dan worden slechts eenmaal vervolgingskosten in rekening gebracht.

Naast een regeling voor vervolgingskosten kent de AO in art. 344 AO een regeling voor 
verschotten (‘Auslagen’). Genoemde bepaling geeft een limitatieve opsomming van hande-
lingen waarvoor verschotten in rekening worden gebracht. Zo worden kosten in rekening 
gebracht voor schriftelijke bekendmakingen, die niet ambtshalve worden verstrekt1580, 
kosten van aangetekende verzending1581, de openbare betekening1582, kosten van het ope-
nen van deuren1583, enz.
In art. 345 AO is bepaald dat reiskosten en kostenvergoedingen van de belastingdeurwaar-
ders niet als verschot aan de vervolgingsschuldenaar in rekening worden gebracht. Deze 
kosten worden geacht te zijn begrepen in de vervolgingskosten.
Kosten, die onnodig zijn veroorzaakt, worden niet geïnd.1584 Het moet dan gaan om evi-
dente overtredingen van de wettelijke bepalingen.
De kosten moeten binnen een jaar in rekening worden gebracht (‘Ansatz’), na afloop van 
het jaar waarin zij ontstaan zijn.1585 Bezwaar en beroep tegen de kostenberekening is 
mogelijk.1586

4.3.4 Is overwogen om de inning van Duitse belastingvorderingen in een 
algemene wet vergelijkbaar met de Algemene wet bestuursrecht op te 
nemen?

Hoewel in Duitsland het algemene bestuursrecht in hoge mate gecodificeerd is1587 en der-
halve algemene bestuursrechtelijke wetten kent, zoals de Verwaltungsverfahrensgesetz van 
1976 (‘VwVfG’), de Verwaltungszustellungsgesetz van 1952 (‘VwZG’) en de Verwaltungs-Voll-
streckungsgesetz van 1953 (‘VwVG’), is dat voor zover mij bekend althans niet het geval 
(geweest). Met het genoemde VwVG kent het Duitse recht wel een algemene bestuursrech-
telijke wet tot executie van bestuursrechtelijk (geld)vorderingen.1588 Daarnaast kent men 

1575 Art. 340, lid 3, AO: ‘Die Höhe der Wegnahmegebühr beträgt 20 Euro.’
1576 N. Lemaire, a.w., § 341 AO, aant. 2.
1577 Art. 341, lid 2, AO.
1578 Art. 341, lid 3, derde zin, AO.
1579 Art. 342, lid 1, AO.
1580 Art. 344, lid 1, onderdeel 1, AO: € 0,50 per pagina.
1581 Art. 344, lid 1, onderdeel 3, AO.
1582 Art. 344, lid 1, onderdeel 5, AO.
1583 Art. 344, lid 1, onderdeel 4, AO.
1584 Art. 346, lid 1, AO.
1585 Art. 346,lid 2, AO.
1586 N. Lemaire, a.w., § 346 AO, aant. 5.
1587 E.M.J. Hirsch Ballin, a.w., p. 81.
1588 E.M.J. Hirsch Ballin, a.w., p. 113.
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ook de AO, waarnaar (art. 5, lid 1, van) het VwVG verwijst voor de wijze van executie. In 
het Duitse recht zijn algemene bestuursrechtelijke wetten echter niet van toepassing als 
er een bijzondere wet is, zoals de AO, die een regeling treft op het door die Verwaltungsge-
setze bestreken gebied.1589 Dit blijkt duidelijk uit art. 1, lid 3, VwVG waarin is bepaald dat 
de bepalingen van de AO niet aangetast worden.1590 De huidige gedragslijn, waarbij bij-
zondere regels zijn gesteld in de Abgabenordnung wordt dus bestendig gevolgd. Hier kan 
nog wel worden opgemerkt dat Duitse ontvangers, ondanks genoemd Verwaltungs-Voll-
streckungsgesetz kunnen worden belast met de inning van geldvorderingen van andere 
ambtenaren.1591 Dan is het echter de Duitse invorderingswet, die als een soort afdeling 4.4 
van de Nederlandse algemene bestuursrechtelijke geldschuldenregeling functioneert. 
Overigens is dat niet zo heel anders dan in Nederland, waar immers de ontwerpers van 
afdeling 4.4 heel goed naar de Invorderingswet 1990 hebben gekeken.

4.3.5 Rechtsbescherming

In dit onderdeel beschrijf ik de Duitse regeling van rechtsbescherming tegen vervolgings-
maatregelen. Onderscheid wordt gemaakt tussen buitengerechtelijke rechtsbescherming 
(‘außergerichtlicher Rechtsschutz’), die verplicht aan de gerechtelijke rechtsbescherming 
(‘gerichtlicher Rechtsschutz’) voorafgaat.

4.3.5.1 Bezwaar
De buitengerechtelijke rechtsbescherming is bezwaar dat algemeen geregeld is in hoofd-
stuk 7 AO voor heffing én invordering.1592 Wel is voor invorderingskwesties de omvang 
van het bezwaar ingeperkt. Het bezwaar tegen de aanslag (heffingskwesties) moet inge-
volge art. 256 AO in de daarvoor geëigende bezwaarprocedure worden gedaan. Daarvoor 
is in de vervolgingsfase geen plaats meer. Een beroep op het gewone executiegeschil is uit-
gesloten.1593 Ook derde-belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen invorderings-
maatregelen.
Het bezwaar heeft géén schorsende werking (‘aufschiebende Wirkung’).1594 Wel kan de ont-
vanger op verzoek of ambtshalve de inning geheel of gedeeltelijk stopzetten (‘Aussetzung 
der Vollziehung’). De inning moet worden stopgezet indien ernstige twijfel bestaat ten aan-
zien van de rechtmatigheid (‘Rechtmäßigkeit’) van de aangevochten beschikking.1595 Zij 
moet voorts worden stopgezet, indien de vervolging voor de belastingschuldige in strijd 
met de billijkheid een niet door zwaarwegend publieke belangen gediende hardheid tot 
gevolg heeft.1596

Bezwaar van de vervolgingsschuldenaar is mogelijk tegen alle bestuursrechtelijke 
beschikkingen van de ontvanger die hem raken. Dit bezwaar kan zich richten tegen de 
invordering op zichzelf en de manier (‘Art und Weise’) waarop de maatregelen worden 
getroffen. Voorbeelden van bezwaren tegen de invordering op zichzelf zijn het beroep op 
het ontbreken van het prestatiegebod (‘Leistungsgebot’) of van een voor rechtsvervolging 
vatbare bestuursrechtelijke beschikking (‘fehlender Vollstreckbarkeit des zu vollstreckenden Ver-
waltungsakt’), verjaring, enz. Voorbeelden van bezwaren tegen de manier waarop de maat-

1589 E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, a.w., p. 93. Vergelijk ook E.M.J. Hirsch Ballin, a.w., p. 107.
1590 In art. 1, lid 3, VwVG is het volgende bepaald: ‘Die Vorschriften der Abgabenordnung, des Sozial-

versicherungsrechts einschließlich der Arbeitslosenversicherung und der Justizbeitreibungsord-
nung bleiben unberührt.’

1591 N. Lemaire, Vorbemerkungen zu §§ 249-346 AO, B. II: ‘§ 4 VwVG [Verwaltungsvollstreckungsge-
setz, HV] sieht vor, dass die Vollstreckungsbehörden der Bundesfinanzverwaltung zur Vollstrec-
kung wegen Geldforderungen anderer Bundesbehörden herangezogen werden können... Die Ver-
waltungsvollstreckungsgesetze der Länder enthalten teilweise ähnliche Regelungen.’

1592 Art. 347, lid 1, onderdeel 2, AO.
1593 N. Lemaire, a.w., § 256 AO, aant. 4.
1594 Art. 361, lid 1, AO. Een uitzondering vormt de stillegging (‘Untersagung’) van een bedrijf of beroep 

(art. 361, lid 4, AO)
1595 Art. 361, lid 2, eerste volzin, AO.
1596 Art. 361, lid 2, tweede volzin, AO.
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regelen worden getroffen zijn ‘overbeslag’ (‘Überpfändung’)1597, beslag in strijd met een 
beslagbeperking of -verbod, maatregelen die ’s nachts of op zondag worden getroffen, enz. 
Bijzondere rechtmiddelen zijn voorts het bezwaar tegen de beslissing van de ontvanger 
dat hij zijn vordering als faillissementsvordering (‘Insolvenzforderung’)1598 geldend maakt, 
het bezwaar tegen de verdelingsbeschikking (‘Aufteilungsbescheid’)1599 en tegen conserva-
toir beslag (‘dinglichen Arrest’)1600

4.3.5.2 Gerechtelijke rechtsbescherming
Voor gerechtelijke rechtsbescherming is vereist dat de buitengerechtelijke rechtsbescher-
ming niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Het voeren van de voorprocedure is dus 
vereist. Met toestemming van de ontvanger kan echter sprongberoep (‘Sprungklage’) wor-
den ingesteld.1601 Het is de belastingrechter, het Finanzgericht, kortweg FG, die, oordelende 
zowel over de feiten als over het recht (‘Tatsacheninstanz und Rechtsinstanz’), gerechtelijke 
rechtsbescherming biedt. De belastingschuldige kan verzet aantekenen en klagen over de 
manier (‘Art und Weise’) waarop de maatregelen worden getroffen. Het verzet heeft géén 
schorsende werking1602: daarvoor is de Aussetzung der Vollziehung van art. 316 AO gegeven, 
die ingevolge art. 69 FGO hangende de gerechtelijke procedure kan worden gevorderd en 
dus door de rechter kan worden verleend.1603 Tegen een uitspraak van een Finanzgericht 
kan onder omstandigheden beroep in cassatie (‘Revision’) bij het Bundesfinanzhof, kortweg 
BFH, worden ingesteld.1604

4.3.6 Conclusie en vergelijking met Nederland

In dit onderdeel zal ik uit het door mij beschreven Duitse invorderingsrecht conclusies 
trekken en dat vergelijken met het Nederlandse invorderingsrecht.

Gebleken is dat ook het Duitse invorderingsrecht in een bijzondere fiscale wet, de Abga-
benordnung, is opgenomen met een exclusieve regeling voor de executie. Niettemin kent 
het Duitse recht een open stelsel; ook de Duitse ontvanger kan gebruikmaken van gewone 
schuldeisersbevoegdheden. Waar de fiscale invordering niet is geregeld, bijvoorbeeld op 
het punt van de actio pauliana en de faillissementsaanvraag, kan worden teruggevallen 
op het gewone recht. Gewone en bijzondere bevoegdheden kunnen echter niet naast 
elkaar worden gebruikt. Civiele regels kunnen slechts gebruikt worden als de bijzondere 
wet niet in een regeling voorziet en er ook niet aan in de weg staat. Het Duitse open stelsel 
moet daarmee als subsidiair worden aangemerkt.
Het Duitse invorderingsrecht is uitgebreid geregeld. Er wordt een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen inning en executie. Aan beide onderwerpen zijn talrijke bepalingen 
gewijd. Dit in tegenstelling tot Frankrijk, Nederland en België waar de inning weliswaar 
redelijk uitgebreid is geregeld maar overigens volstaan is met het geven van de kracht van 
een vonnis aan een van de fiscus afkomstig stuk dat op de gewone civiele wijze ten uitvoer 
moet worden gelegd. Wel is in Frankrijk, Nederland en België daarnaast het middel van 
vereenvoudigd derdenbeslag in het leven geroepen, dat in Duitsland een enigszins ander 
karakter heeft. Het is daar meer een kopie van het civiele executoriale derdenbeslag dan 
dat het ‘vereenvoudigd’ is ten opzichte van het civiele beslag. Echter, aangezien de zoge-
noemde verbeurdverklaring de verklaring van de derde-beslagene vervangt en overbete-
kening niet vereist is, beschouw ik het niettemin als vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag.

1597 Art. 281, lid 2, AO.
1598 Art. 251, lid 3, AO.
1599 Art. 281, lid 2, AO.
1600 Art. 324 AO juncto 45, lid 4, FGO.
1601 Art. 45 FGO.
1602 Een uitzondering vormt de stillegging (‘Untersagung’) van een bedrijf of beroep (art. 69, lid 5, AO).
1603 M. Kussmann, a.w., aant. 14.3.2: ‘Durch Erhebung der Klage wird die Vollziehung des angefochte-

nen Verwaltungsakts nicht gehemmt, insbesondere die Erhebung der Steuer nicht gehindert.’
1604 D. Birk, a.w., p. 165.
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Het Duitse invorderingsrecht vertoont trekken van het huidige Nederlandse invorderings-
recht. Echter, het Duitse invorderingsrecht is, met name op het punt van de executie, 
zoals gezegd veel omvattender geregeld. Bovendien kan men niet alleen geldvorderingen 
vervolgen, maar ook alle andere uit de belastingverbintenis voortvloeiende aanspraken, 
zoals die op informatieverstrekking, door middel van dwangsom, vervangingsmaatregel 
en rechtstreekse (‘bestuurs’)dwang. Het Duitse invorderingsrecht kent het fiscale voor-
recht niet meer; net als Denemarken.1605 Bij de herziening van het faillissementsrecht in 
1999 is het fiscale voorrecht afgeschaft o.a. om de positie van de gewone schuldeisers te 
verbeteren. Dat is een groot pluspunt van het Duitse recht. Verder kent het Duitse invor-
deringsrecht geen fiscaal bodemrecht, wat eveneens een pluspunt is. Gegeven het feit dat 
het bodemrecht moet worden aangemerkt als een middel ter versterking of waarborging 
van het fiscale voorrecht, is dat ontbreken logisch. Verder kent het Duitse recht geen ver-
rekeningsverbod, geen cessieverbod en geen terzijdestelling van een met de Algemene 
termijnenwet vergelijkbare wet. Op al deze punten wijkt het Duitse invorderingsrecht dus 
af van het Nederlandse invorderingsrecht. Het Duitse recht acht ik op deze punten beter, 
aangezien ik het verrekeningsverbod, het cessieverbod en de terzijdestelling van de Alge-
mene termijnenwet ongerechtvaardigd acht (zie onderdeel 2.8.22). De ontvanger neemt 
in Duitsland op deze punten een met de gewone burger gelijkwaardige positie in, wat aan-
toont dat de positie van de ontvanger niet zo bijzonder is als de Nederlandse wetgever 
meent.
Het Duitse recht kent een uitgebreide aansprakelijkheidsregeling. De belastingwetten 
bevatten diverse bijzondere aansprakelijkheidsbepalingen. Daarnaast kan de ontvanger 
zich beroepen op civiele aansprakelijkheidsbepalingen. Bijzonder is dat de ontvanger 
altijd bij voor bezwaar vatbare beschikking aansprakelijk stelt, ongeacht of hij zich 
beroept op een bijzondere of een civiele aansprakelijkheidsbepaling.1606 Verder geldt 
anders dan in Nederland een rangorde: opzetaansprakelijkheid (fraude) gaat voor schul-
daansprakelijkheid en die gaat voor risicoaansprakelijkheid. Dat spreekt mij aan.
De Duitse ontvanger beschikt over dezelfde informatievorderingsbevoegdheden als de 
Duitse inspecteur. Hij kan van de belastingschuldige vorderen dat hij informatie over zijn 
inkomens- en vermogenssituatie verstrekt en hem zo nodig laten gijzelen als hij dat wei-
gert.
De executie zonder vonnis is eveneens een bekend concept. De fiscale wet kent aan ver-
schillende stukken de kracht van een vonnis toe, die zonder rechterlijke interventie ten 
uitvoer kunnen worden gelegd volgens de regeling die daarvoor in het leven is geroepen. 
Op het punt van de executie zonder vonnis is het Duitse invorderingsrecht dus vergelijk-
baar met het Nederlandse invorderingsrecht, maar op het punt van de executie niet: die 
geschiedt niet op de voet van het civiele recht, maar op de voet van een eigen regeling.
De bureaubetekening is niet bekend. Wel kent het Duitse recht met het VwZG sinds 1952 
een algemene bestuursrechtelijke regeling voor de betekening van stukken door het 
bestuur, waarbij die betekening door de postbesteller of een rijksambtenaar geschiedt. 
Veelal wordt naar die wet verwezen. In bijzondere gevallen, zoals lijfsdwang, dient de 
betekening echter volgens het gewone recht te geschieden.
Het Duitse fiscale invorderingsrecht kent een beperkte regeling voor de doorbreking van 
betalingstermijnen. Slechts voor bepaalde zakelijke belastingschulden is doorbreking 
mogelijk. Versnelde executie is niet mogelijk. Wel kan de inspecteur conservatoir beslag 

1605 S.C.J.J. Kortmann, ‘Fiscaal privilege, bodemrecht en bodemvoorrecht: recht of onrecht?’, in: S.C.J.J. 
Kortmann (red.), Faillissement en fiscus, Deventer 2001 (Insolad Jaarboek 2000), p. 87, W.P. Erasmus, 
Invordering van belastingen, derde druk, Deventer 1978, p. 166 en Kamerstukken II 1988/89, 20 588, 
nr. 9, p. 32.

1606 Wordt de aansprakelijkheid gebaseerd op overeenkomst (‘kraft Vertrages’), dan moet een proce-
dure tegen de aansprakelijk te stellen persoon bij het bevoegde gerecht (‘ordentliche Gericht’) wor-
den gevoerd. De vervolging geschiedt in dat geval volgens de regels van het burgerlijke proces-
recht (art. 192 AO). Een aansprakelijkstellingsbeschikking is in dit soort gevallen niet toelaatbaar 
(‘zulässig’). De executie conform art. 249 e.v. AO is evenmin mogelijk; Zie J. Lammerding, a.w., aant. 
10.2: ‘Vollstreckung nach ZPO.’
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leggen voor een nog op te leggen aanslag of voor een reeds opgelegde aanslag die nog niet 
opeisbaar is.
Ook kent het Duitse invorderingsrecht een met de Nederlandse belastingdeurwaarder ver-
gelijkbaar instituut: de Vollziehungsbeamte. Verschil is echter dat elke Rijksambtenaar op 
grond van het VwZG bevoegd is tot betekening van stukken.
Het executierecht is in een zelfstandige regeling in de AO geregeld. Die regeling bevat ook 
executoriaal derdenbeslag. Daarmee kent het Duitse invorderingsrecht een middel van 
fiscaal derdenbeslag, die enigszins ‘vereenvoudigd’ is (géén overbetekening én vervanging 
van de verklaring derde-beslagene) en derhalve in zekere mate vergelijkbaar is met onze 
vorderingsregeling.
De Duitse ontvanger beschikt over het middel van lijfsdwang als conservatoir beslag geen 
oplossing biedt. Op dit punt is het Duitse invorderingsrecht min of meer vergelijkbaar 
met het Nederlandse invorderingsrecht. Echter, ook een gewone schuldeiser heeft deze 
bevoegdheid. Dat is in Nederland niet het geval.
De verjaring in het Duitse invorderingsrecht duurt net als in Nederland vijf jaar. De verja-
ring kan worden gestuit en geschorst. Op dit punt is het Duitse invorderingsrecht dus 
gelijk aan het Nederlandse invorderingsrecht. Een verschil is dat de Duitse verjaring 
sterke werking heeft, zulks niet alleen in afwijking van het Nederlandse invorderings-
recht, maar ook van het Duitse burgerlijk recht. Dat is om de rechtszekerheid te die-
nen.1607

Bij te late betaling is vertragingsrente verschuldigd. De Duitse renteregeling lijkt op de 
Nederlandse renteregeling. Het Duitse recht kent voorts verzuimboeten. De boete 
bedraagt 1% voor elke volle maand dat betaling uitblijft. Aangezien deze verzuimboete 
zowel op aanslag- als op aangiftebelastingen ziet, wijkt het Duitse invorderingsrecht op 
dit punt af van het Nederlandse invorderingsrecht.
De Duitse regeling voor vervolgingskosten is afgeleid van de Duitse civiele kostenregeling 
en bevat een forfaitair karakter voor zover zij op vervolgingskosten ziet. Kort gezegd zijn 
de Duitse vervolgingskosten afgeleid van de te vorderen som. Op dit punt is het Duitse 
invorderingsrecht vergelijkbaar met het Nederlandse invorderingsrecht, zij het dat de 
kosten – vooral die van de betekening – veel lager zijn. Voor de aanmaning worden echter 
geen kosten in rekening gebracht en op dat punt wijkt het Duitse invorderingsrecht dus 
af van het Nederlandse invorderingsrecht. Voor zogenoemde verschotten, zoals de kosten 
van de inschakeling van een sleutelsmid, worden de werkelijke kosten doorberekend.

Thans wordt in Duitsland niet overwogen om de invordering van belastingen algemeen-
bestuursrechtelijk te regelen. Een met de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling verge-
lijkbaar initiatief is er niet, want dat is deels al geschied met de Verwaltungsvollstreckungs-
gesetz van 1953. Daarin is een algemene bestuursrechtelijke regeling gegeven voor de exe-
cutie van vorderingen van het bestuur. Gesteld zou kunnen worden dat die wet als 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling, althans als afd. 4.4.4 van die regeling (Aanma-
ning en invordering bij dwangbevel) functioneert. Bovendien geldt in het Duitse recht 
juist dat de algemene Verwaltungsgesetze niet van toepassing zijn als er een bijzondere wet 
is, zoals de Abgabenordnung, die een regeling treft op het door die Verwaltungsgesetze bestre-
ken gebied.
De rechtsbescherming tegen de executie door de Duitse ontvanger is toevertrouwd aan de 
belastingrechter nadat verplicht voorafgaand bezwaar is gemaakt. In het algemeen kan 
worden gesteld dat de rechtsbescherming zorgvuldig is vormgegeven. Steeds is er aan een 
rechtsgang gedacht. De burgerlijke rechter als restrechter heeft geen taak.

Resumerend moet gesteld worden dat het Duitse invorderingsrecht in belangrijke mate 
afwijkt van het Nederlandse invorderingsrecht. Weliswaar kent men ook informatiever-
plichtingen jegens de ontvanger, executie zonder vonnis, een enigszins vereenvoudigd 
derdenbeslag en een verjaringsregeling, maar de verschillen zijn pregnant. Het ontbreken 

1607 J. Lammerding, a.w., aant. 11.5.1.
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van een fiscaal voorrecht en daarmee samenhangend het ontbreken van een fiscaal 
bodemrecht springt het meest in het oog. Het Duitse fiscale voorrecht is in 1999 afge-
schaft in het kader van de herziening van de faillissementswetgeving. Aangezien daarbij 
de positie van de gewone schuldeisers is versterkt en ik het fiscale voorrecht (en daarmee 
het bodemrecht) niet langer gerechtvaardigd acht, acht ik het Duitse recht op dit punt 
beter dan het Nederlandse. Een belangrijk verschil is ook het Duitse subsidiaire open stel-
sel in tegenstelling tot het Nederlandse cumulatieve open stelsel. Waar in Nederland de 
cumulatie van bevoegdheden problemen oplevert, zoals bij de toepassing van de onrecht-
matige daadsactie naast of in plaats van de aansprakelijkheid ex art. 40 IW 1990, acht ik 
het Duitse recht ook op dat punt beter. Aansprekend vind ik ook dat bij aansprakelijkheid 
voor belastingschulden de opzetaansprakelijkheid (fraude) voorgaat op de schuldaanspra-
kelijkheid die weer voorgaat op de risicoaansprakelijkheid terwijl bovendien slechts voor 
de materiële belastingschuld aansprakelijk wordt gesteld. De versnelde invordering is 
voorts slechts beperkt mogelijk voor omzetbelasting en de zakelijke verbruiksbelasting-
schuld (dus niet zijnde vennootschapsbelasting of loonbelasting). In de overige gevallen 
dient gebruik te worden gemaakt van conservatoir beslag, wat ik eveneens een juiste 
benadering acht (zie onderdeel 2.8.7.2). Het ontbreken van een verrekeningsverbod en 
van onverklaarbaar hoge betekeningskosten acht ik eveneens een pluspunt. Op die pun-
ten ben ik voorstander van aansluiting bij het civiele recht, zoals in Duitsland het geval 
is, omdat ik niet kan inzien waarom de positie van de ontvanger zoveel anders is dan die 
van de gewone schuldeiser dat afwijking is gerechtvaardigd. De Duitse fiscale verjaring 
heeft in tegenstelling tot het Duitse civiele recht een harde werking teneinde de rechtsze-
kerheid te dienen. Ook dat is voor de burger een pluspunt. Andere pluspunten voor hem 
zijn het ontbreken van de bureaubetekening, van een algemeen cessieverbod en van een 
terzijdestelling van een met de Algemene termijnenwet vergelijkbare wet. Daar staat 
tegenover dat het verzet, net als in Nederland vóór 1990, geen schorsende werking heeft. 
Hoewel ik dat een groot nadeel vind, acht ik alles wegende het Duitse stelsel aanzienlijk 
beter voor de burger en de medeschuldeiser, omdat het een veel meer gelijkwaardige 
rechtspositie biedt ten opzichte van de Duitse ontvanger.

4.4 VERENIGDE STATEN

In dit onderdeel zal ik het federale invorderingsrecht van de Verenigde Staten aan een 
beschouwing onderwerpen. Ik besteed slechts aandacht aan het federale invorderings-
recht voor zover dat recht in de Internal Revenue Code gegeven is voor zogenoemde income 
taxes. Het recht van de deelstaten laat ik dus buiten beschouwing.

4.4.0 Algemene opmerkingen

Ik schets hier zéér kort het federale heffingsstelsel van de Verenigde Staten. In de Ver-
enigde Staten kent men slechts een aangiftebelastingsysteem. Anders dan in Nederland 
maakt men dus geen onderscheid tussen aanslag- en aangiftebelastingen, maar heeft men 
een self-reporting and self-assessment method of taxation. De burgers dienen de door hen ver-
schuldigde belastingen zelf te berekenen en op aangifte te voldoen. De Internal Revenue Ser-
vice selecteert en onderzoekt de aangiften vervolgens. Wijkt zij van de aangifte af, dan 
dient eerst een deficiency te worden opgelegd, waarmee een deficiency procedure kan worden 
ingeleid. Daarmee verkrijgt de burger toegang tot de belastingrechter zonder dat hij de 
deficiency vooraf behoeft te betalen (‘prepayment procedure’). Eerst na afloop van de proce-
dure kan vervolgens een assessment worden opgelegd en kan de invordering worden opge-
start. Daarom wordt deze prepayment procedure ook wel preassessment procedure genoemd. De 
burger heeft het daarmee zelf in de hand wanneer hij zich met dwanginvordering gecon-
fronteerd ziet,
De burger kan er ook voor kiezen om te berusten in de deficiency, waarna een assessment 
wordt opgemaakt. De betaling van deze aanslag wordt opgeëist door middel van een zoge-
noemde notice and demand.1608 Ná betaling van de assessment kan de burger dan een vorde-
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ring tot teruggaaf indienen bij de Service en – bij afwijzing – vervolgens een vordering tot 
teruggaaf instellen bij de civiele rechter (‘refund suit’). Betaling en vaststelling van een 
assessment gaan alsdan dus vooraf aan het bezwaar (‘postpayment procedure’ c.q. ‘postassess-
ment procedure’).

4.4.1 De wettelijke regeling van de inning van federale belastingvorderingen in 
de Verenigde Staten

In dit onderdeel beschrijf ik de bronnen van het federale Amerikaanse invorderingsrecht. 
De inning van federale vorderingen (the collection of federal taxes) is in een bijzondere wet 
geregeld, de Internal Revenue Code (‘IRC’).1609 Aldus is de invordering specifiek fiscaal en niet 
gewoon civiel noch algemeen-bestuursrechtelijk geregeld.
De wettelijke regeling is gebaseerd op de Amerikaanse grondwet (‘the constitution’). Daarin 
is bepaald dat Congress, het wetgevende orgaan, uniform belastingen mag heffen (‘lay’) en 
innen (‘collect’).1610 De Sixteenth Amendment heeft deze bevoegdheid in die zin aangevuld dat 
de federale staat bevoegd is om belastingen naar het inkomen te heffen en te innen.1611 
Hiermee is de uniforme belastingheffing naar het inkomen in de Verenigde Staten grond-
wettelijk gewaarborgd. Ter uitvoering van deze grondwettelijke bepaling is één wet(boek) 
in het leven geroepen: de genoemde Internal Revenue Code.

4.4.1.1 Internal Revenue Code
De Internal Revenue Code regelt in feite het gehele federale materiële en formele belasting-
recht.1612 Op zijn beurt is de Code als Title 26 onderdeel van de United States Code (‘USC’). De 
Code bevat ten eerste het materiële belastingrecht: rechtsregels die bepalen hoeveel belas-
ting iemand verschuldigd is. Voorts bevat de Code formeel belastingrecht: rechtsregels die 
bepalen hoe de belasting wordt verwezenlijkt. Verder bepaalt de Code wie met de heffing 
en inning is belast: de Internal Revenue Service. Tot slot bevat de Code fiscaal procesrecht: 
rechtsregels die bepalen hoe de gerechtelijke procedure verloopt, en wijst hij de bevoegde 
gerechten aan.
De Code is verdeeld in subtitles, chapters en subchapters. Voor mijn onderwerp is vooral rele-
vant Subtitle F – Procedure and Administration. In chapter 61 zijn regels gegeven over aangiften. 
In chapter 62 vindt men regels gegeven over de tijd en plaats van betaling van belasting. 
Chapter 63 bevat regels over de vaststelling van belastingaanslagen en de voorafgaande 
vaststelling van zogenoemde notices of deficiency. In chapter 64 zijn regels gegeven over 
invordering, in chapter 65 over vermindering, verrekening en teruggaven, in chapter 66 
over verjaring, in chapter 67 over rente, in chapter 68 over verhogingen en boeten, in chapter 
70 over versnelde invordering en in chapter 76 over de gerechtelijke procedure.

De Code wijst het Ministerie van Financiën aan om nadere regels vast te stellen in treasury 
regulations, kortweg regulations.1613 Kort gezegd zijn er drie typen: legislative regulations¸ inter-
pretive regulations en procedural regulations.1614 De legislative regulations zijn vergelijkbaar met 

1608 Art. 6303 IRC.
1609 Boris I. Bittker en Martin J. McMahon, Federal Income Taxation of Individuals, Boston 1995, Patricia, 

T. Morgan, Tax Procedure and Tax Fraud in a nutshell, St. Paul, Minnesota 1990, Michael I. Saltzman, 
IRS Practice and Procedure, Revised Second Edition, New York 2004 en J.L. Rubinger en A.H. Wein-
stein, ‘Assessment and collection of U.S. taxes from non-U.S. taxpayers’, Tax notes international, 
2005, 13, p. 1171-1180.

1610 In de Constitution § 8 is het volgende bepaald: ‘The Congress shall have Power to lay and collect 
Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and 
general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throu-
ghout the United States.’

1611 In de Sixteenth Amendment is het volgende bepaald: ‘The Congress shall have power to lay and col-
lect taxes on incomes, from whatever source derived, without apportionment among the several 
States, and without regard to any census or enumeration.’

1612 Op www.irs.gov zijn alle wetteksten te vinden.
1613 Art. 7805(a) IRC.
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ministeriële besluiten en regelingen. Als zij in strijd met de Code zijn, kunnen zij onver-
bindend worden verklaard.1615 De interpretive regulations zijn aanwijzingen hoe het Minis-
terie van Financiën en de Service het recht interpreteren en binden het bestuursorgaan 
dan ook, maar de burger niet.1616 De procedural regulations zijn vergelijkbaar met admini-
stratiefrechtelijke beleidsregels. De Service is gehouden om die te volgen.1617

4.4.2 Open stelsel? 

Zoals gezegd, is de invordering in de Verenigde Staten specifiek fiscaal geregeld. Het invor-
deringsrecht is in beginsel zelfstandig geregeld in de genoemde bijzondere wet, de IRC. 
Niettemin kent ook het Amerikaanse invorderingsrecht een open stelsel. In de Code is uit-
drukkelijk bepaald dat een belastingaanslag behalve op administratiefrechtelijke ook op 
gerechtelijke wijze mag worden geïnd.1618 Voor de invordering kan de Internal Revenue Ser-
vice dus behalve van de bijzondere bevoegdheden ook gebruikmaken van het civiele recht. 
Saltzman verwoordt dit als volgt:1619

‘To collect a tax, the United States may bring any suit available to creditors in 
general.’

En Morgan zegt het aldus:1620

‘(...) the United States may bring any type of civil action available to other types 
of creditors.’

De Service heeft als zodanig dus het recht om any proceeding in court te beginnen om de 
belastingaanslag te innen en daardoor moet het Amerikaanse open stelsel als cumulatief 
worden aangemerkt.1621 Daarbij treedt het Ministerie van Justitie in rechte als eiser op.1622 
Zo kan de Service een beroep doen op gewone pauliana-bepalingen (‘fraudulent convenyance 
laws’) in geval van overdrachten die tegen onvoldoende tegenprestatie (‘consideration’) zijn 
verricht.1623

Echter, anders dan in Nederland en Frankrijk is in de Code niet uitdrukkelijk bepaald dat 
een assessment een executoriale titel oplevert die volgens de regels van het gemene recht 
kan worden geïnd. Dit heeft te maken met het feit dat in de Code zelf een uitgebreide 
beslag- en executieregeling is getroffen, de levy. Op grond daarvan kan de Service het ver-
mogen van de schuldenaar uitwinnen ongeacht waar dat zich bevindt. De levy omvat dus 
tevens derdenbeslag. Gegeven deze regeling is het niet nodig om te bepalen dat een assess-
ment een executoriale titel oplevert; wel fungeert de assessment in de praktijk als zoda-
nig.1624 Naast de levy mag de ontvanger op grond van het open stelsel gebruikmaken van 
het gewone recht. Daarmee is het aan de rechter toevertrouwd om al die beslissingen te 
nemen ‘as may be necessary or appropriate for the enforcement of the internal revenue laws’.1625 De 

1614 Michael I. Saltzman, a.w., ¶3.02.
1615 Michael I. Saltzman, a.w., ¶3.02.3[a].
1616 Michael I. Saltzman, a.w., ¶3.02.3[b].
1617 Michael I. Saltzman, a.w., ¶3.02.3[c].
1618 Art. 6502 (a) IRC: ‘...such tax may be collected by levy or by a proceeding in court...’
1619 Michael I. Saltzman, a.w., ¶14.09[2][g].
1620 Patricia, T. Morgan, a.w., p. 217.
1621 Michael I. Saltzman, a.w., ¶5.07: ‘Collection may be made either administratively by levy or judi-

cially by the commencement of a proceeding in court.’ en ¶14.04 en ¶14.09.
1622 Michael I. Saltzman, a.w., ¶14.09: ‘As Sections 7401 and 7403 state, the Justice Department’s Tax 

Department has jurisdiction over civil tax litigation in federal and state courts.’
1623 Michael I. Saltzman, a.w., ¶14.09[2][g] en ¶17.01.
1624 Saltzman stelt dan ook dat de assessment force of a judgment heeft, Michael I. Saltzman, a.w., 

¶14.03[3].
1625 Art. 7402(a) IRC.
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rechter kan, indien dat wordt gevorderd, een executoriale titel uitvaardigen, maar kan bij-
voorbeeld ook bevelen dat een belastingbetaler de Verenigde Staten niet mag verlaten.1626

4.4.3 Amerikaanse invorderingsrechtelijke bijzonderheden

In dit onderdeel zal ik onderzoeken of ook het Amerikaanse invorderingsrecht de vol-
gende zestien in onderdeel 2.4 behandelde invorderingsrechtelijke bijzonderheden bevat: 
(i) een fiscaal voorrecht, (ii) een fiscaal bodemrecht, (iii) aansprakelijkheidsbepalingen, (iv) 
informatieverplichtingen, (v) executie zonder vonnis, (vi) bureaubetekening, (vii) doorbre-
king van de betalingstermijnen en versnelde executie, (viii) een belastingdeurwaarder, (ix) 
vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag, (x) lijfsdwang, (xi) een verrekeningsverbod, (xii) een 
cessieverbod, (xiii) een verjaringsregeling, (xiv) een invorderingsrenteregeling en beta-
lingsverzuimboeten, (xv) een terzijdestelling van een met de Algemene termijnenwet ver-
gelijkbare wet en (xvi) een fiscale vervolgingskostenregeling.
Zoals gezegd, onderzoek ik niet of in de Verenigde Staten ook voorkomen: mogelijke pen-
danten van de uitsluitend girale uitbetaling, het voorrecht op motorrijtuigen, het IB-voor-
recht op in vruchtgebruik gegeven goederen, de terzijdestelling van de Algemene wet 
bestuursrecht en de fiscale toerekeningsbepaling (zie onderdeel 4.0).

4.4.3.1 Het fiscale voorrecht
Amerikaanse belastingvorderingen zijn bevoorrecht (‘priority of tax claims’).1627 De voor-
rang is vervat in de Money and Finance Code.1628 Hierin is kort gezegd bepaald, in de woorden 
van Saltzman:1629

‘A debt due to the United States must be paid before the debt of any other 
creditor.’

Dit is van belang, omdat in de woorden van Bittker en McMahon ‘absent a statutory rule 
to the contrary, priority is determined by the ‘first in time is first in right’-principle’.1630

Deze als absoluut omschreven voorrang op alle goederen van de schuldenaar heeft enige 
uitzonderingen.1631 Men moet denken aan de kosten van een begrafenis en de kosten van 
beheer van het nalatenschap. In de wet is de volgorde van uitkering bepaald.1632 In het 
algemeen komen belastingvorderingen als zesde in rang.1633 Hypotheken gaan voor voor-
recht.1634

Voor boeten geldt een bijzondere regeling, die – zeer kort gezegd – beoogt bepaalde ‘100 
percent penalties’ buiten faillissement te houden.1635 Dit is een aantrekkelijke verzachting 
van het fiscale voorrecht in geval van faillissement. Het zou er in de praktijk wel toe kun-
nen leiden dat gewone schuldeisers belang hebben bij het faillissement van hun schulde-
naar, die alsdan verlost is van bepaalde boeteschulden.

4.4.3.2 Geen fiscaal bodemrecht
Het Amerikaanse fiscale invorderingsrecht kent geen fiscaal bodemrecht. Wel kent het 
een zogenoemde tax lien op goederen van de belastingschuldige. Dat is echter iets anders 
dan het fiscale bodemrecht, omdat het rust op de goederen van de belastingschuldige en 

1626 Art. 7402(a) IRC: ‘... writs ... ne exeat republica ...’
1627 Boris I. Bittker en Martin J. McMahon, a.w., ¶44.5[4][c] en [d].
1628 Art. 3713(a) en 3713(b) USC 31
1629 Michael I. Saltzman, a.w., ¶16.08[1].
1630 Boris I. Bittker en Martin J. McMahon, a.w., ¶44.5[4].
1631 Michael I. Saltzman, a.w., ¶16.08[1].
1632 Art. 726 USC 11.
1633 Michael I. Saltzman, a.w., ¶16.12[3]: ‘In general, some but not all tax claims are granted a sixth 

position in payment before the payment of unsecured creditors.’
1634 Art. 6323(a) IRC.
1635 Michael I. Saltzman, a.w., ¶16.12[1][b].
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niet op de goederen van derden. Als een assessment is opgemaakt en betaling uitblijft, ver-
krijgt de Service van rechtswege (‘by operation of law’) een general lien of assessment lien1636 op 
het vermogen (‘all property and rights to property’) van de belastingschuldige1637 en wel met 
terugwerkende kracht per de datum van de assessment.1638 Dit lien is een recht dat het 
gehele vermogen van de belastingschuldige bezwaart.1639 Dertig dagen nadat het lien is 
ontstaan, verkrijgt de Service het recht om het vermogen van de belastingschuldige te exe-
cuteren.1640

Een gewone schuldeiser die een veroordelend vonnis tegen zijn schuldenaar heeft verkre-
gen, kan ook een algemeen bezwarend recht krijgen, een zogenoemde judgment lien, die 
op de rol (‘docket’) van het gerecht moet worden ingeschreven. Een gewone schuldeiser is 
echter niet zelf met de executie belast. Daarmee is de sheriff belast.1641 Voorafgaand aan 
een vonnis kan de gewone schuldeiser een specific attachment lien krijgen door conservatoir 
beslag te leggen. Na het vonnis gaat het conservatoir beslag over in executoriaal beslag.

4.4.3.3 De aansprakelijkheidsbepalingen
De Code kent verschillende aansprakelijkheidsbepalingen. Zo is de curator, executeur of 
administrateur1642 die uit een nalatenschap bedragen uitkeert aan schuldeisers voordat 
hij de schulden van de erflater aan de Service betaalt, persoonlijk aansprakelijk.1643 Voorts 
is de inhoudingsplichtige ‘aansprakelijk’ voor de door hem ingehouden belastingen.1644

In het geval van paulianeuse overdrachten (‘fraudulent conveyance’) door de belastingbetaler 
kan de verkrijger van de goederen aansprakelijk worden gesteld in het kader van transferee 
liability.1645 De Service heeft op grond daarvan de mogelijkheid zich te verhalen op het goed 
dat zich in handen van de verkrijger (‘transferee’) bevindt. Ook erfgenamen, legatarissen 
en begiftigden kunnen als transferee worden aangemerkt. Deze aansprakelijkheidsschuld 
wordt op dezelfde wijze geïnd als een belastingschuld. De aansprakelijkgestelde kan der-
halve kiezen tussen een deficiency procedure en een refund procedure.

Voorts heeft de Service, zoals opgemerkt, het recht om any proceeding in court te beginnen 
om de belastingaanslag te innen.1646 In het kader van die bevoegdheid kan zij ook een 
onrechtmatige daadsactie tegen derden beginnen.1647

4.4.3.4 De informatieverplichtingen
De Service is bevoegd om haar informatievorderingsbevoegdheden te gebruiken om het 
vermogen van de belastingbetaler te achterhalen.1648 Ook hier geldt dus dat de ontvanger 

1636 General lien and assessment lien are interchangeable terms. Daarnaast kent het Amerikaanse 
recht de gift tax lien en estate tax lien die zonder assessment ontstaan voor bepaalde vermogensbe-
standdelen; art. 6324 IRC.

1637 Art. 6321 IRC.
1638 Art. 6322 IRC.
1639 Michael I. Saltzman, a.w., ¶14.04: ‘A lien is a claim or charge on property for the payment of a 

debt.’
1640 Art. 6331(a), 6331(d) IRC.
1641 Michael I. Saltzman, a.w., ¶14.01[1]: ‘The clerk of the court issues a writ to a sheriff and orders him 

to levy on certain property and, usually after appraisal and notice, to sell the property at a public 
sale.’

1642 De wet gebruikt de term ‘fiduciary’.
1643 Art. 3713(b) USC 31 (Money and Finance Code).
1644 In art. 7501(a) IRC is het volgende bepaald: ‘Whenever any person is required to collect or wit-

hhold any internal revenue tax from any other person and to pay over such tax to the United Sta-
tes, the amount of tax so collected or withheld shall be held to be a special fund in trust for the 
United States. The amount of such fund shall be assessed, collected, and paid in the same manner 
and subject to the same provisions and limitations (including penalties) as are applicable with res-
pect to the taxes from which such fund arose.’

1645 Art. 6901 IRC, waarover Michael I. Saltzman, a.w., ¶17.01.
1646 Michael I. Saltzman, a.w., ¶5.07: ‘Collection may be made either administratively by levy or judi-

cially by the commencement of a proceeding in court.’ en ¶14.04 en ¶14.09.
1647 Michael I. Saltzman, a.w., ¶14.09[2][g].

FWR_Vermeulen.book  Page 245  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



246 Rechtsvergelijking

over dezelfde informatievorderingsbevoegdheden beschikt als de inspecteur. De Ameri-
kaanse ontvanger zal bij wanbetaling steeds telefonisch of persoonlijk contact (‘field visit’) 
met de belastingbetaler zoeken. Er gelden regels voor tijd en plaats waar dit onderhoud 
plaatsheeft. Deze moeten gezien de gegeven omstandigheden redelijk zijn.1649 Zo mag de 
belastingschuldige in beginsel niet op zijn werk worden benaderd. Het doel van dit con-
tact is behalve betaling van de openstaande vordering te verkrijgen ook het vermogen van 
de belastingschuldige en niet vervulde verplichtingen (zowel betalingsverplichtingen als 
aangifteverplichtingen) te inventariseren.1650 In Nederland vindt telefonische aanmaning 
en incasso niet plaats. In het verleden is daarmee wel geëxperimenteerd zo blijkt uit de 
parlementaire geschiedenis van de IW 1990, doch dat werd te tijdrovend geoordeeld.1651

Een gewone schuldeiser kan slechts met een toewijzend vonnis zogenoemde supplementary 
proceedings beginnen om het vermogen van zijn schuldenaar te achterhalen.

4.4.3.5 Executie zonder vonnis
De tax collector (ontvanger) beschikt over de bevoegdheid om zonder vonnis de executie 
aan te vangen mits hij over een aanslag (‘assessment’) beschikt. Zo’n aanslag heeft de kracht 
van een vonnis (‘force of a judgment’), die een gewone schuldeiser (‘ordinary creditor’) pas zou 
verkrijgen na een succesvol gevoerde juridische procedure.
In de inleiding hiervoor heb ik reeds uiteengezet dat het de burger is die bepaalt wanneer 
de fiscus een aanslag mag vaststellen en dus het moment waarop hij zich met dwangin-
vordering geconfronteerd ziet. Kiest de burger voor de deficiency procedure dan heeft hij toe-
gang tot de belastingrechter zonder dat hij de deficiency vooraf behoeft te betalen (‘prepay-
ment procedure’). Eerst na afloop van die procedure kan een assessment worden opgelegd 
(‘preassessment procedure’), die de titel voor de invordering vormt. Berust de burger daaren-
tegen in de deficiency, dan wordt onmiddellijk een assessment opgemaakt (‘postpayment pro-
cedure’ c.q. ‘postassessment procedure’). Met een assessment in de hand kan de ontvanger ver-
volgens – zoals gezegd – de belastingvordering op civiele of op bestuurlijke wijze innen.

4.4.3.6 Geen bureaubetekening
De notice and demand, waarmee de betaling van de aanslag binnen tien dagen wordt opge-
eist en die derhalve de aankondiging van executoriale maatregelen is, kan op drie wijzen 
bekend worden gemaakt: betekening in persoon of aan de woonplaats of per aangete-
kende post.1652 Aldus kent het Amerikaanse recht niet een met de bureaubetekening ver-
gelijkbare wijze van bekendmaking. Zoals gezegd, zal de Amerikaanse ontvanger bij wan-
betaling steeds telefonisch of persoonlijk contact met de belastingbetaler zoeken (zie 
onderdeel 4.4.3.4). Aangezien bij de bureaubetekening géén sprake is van persoonlijk con-
tact, past zij daar niet bij.

4.4.3.7 De doorbreking van de betalingstermijnen en versnelde executie
Ook in Amerika kunnen in bijzondere gevallen de gewone betalingstermijnen worden 
doorbroken in die zin dat Service de bevoegdheid heeft een zogenoemde jeopardy assessment 
op te leggen zonder dat de belastingbetaler de mogelijkheid heeft gehad om de notice of 
deficiency voorafgaand door een rechter te laten toetsen.
De Service kan een jeopardy assessment1653 opleggen, indien zij van mening is dat de inning 
van een belastingvordering in gevaar is.1654 In dat geval heeft de belastingbetaler eveneens 
toegang tot het Tax Court, doch eerst nadat de Service tot inning van de vordering is over-
gegaan. Een gedurende het lopende jaar vastgestelde jeopardy assessment wordt een termi-

1648 Art. 6333, 7602 IRC.
1649 Art. 7605(a) IRC.
1650 Michael I. Saltzman, a.w., ¶14.03[4].
1651 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 5, p. 32 en Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 57.
1652 Art. 6303(a) IRC.
1653 De jeopardy assessment wordt ook wel immediate assessment genoemd: Michael I. Saltzman, a.w., 

¶10.01[2][d].
1654 Art. 6851 IRC.
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nation assessment genoemd en wel omdat het belastingjaar per direct wordt beëindigd. Een 
andere jeopardy assessment is de possessor of cash assessment.1655 In het geval de Service een per-
soon aantreft die in het bezit is van (een equivalent van) $ 10.000 of meer in contanten, 
en die persoon ontkent daarvan rechthebbende te zijn en evenmin kan aangeven aan wie 
het geld toekomt, kan de Service een zogenoemde possessor of cash assessment opleggen, waar-
mee de geldsom direct wordt geïnd.1656 Uit de wet volgt dan dat de contanten belastbaar 
inkomen van de houder (‘possessor’) vormen, de belasting waarover meteen wordt 
geïnd.1657 Ook wordt een jeopardy assessment opgelegd indien de belastingbetaler in sursé-
ance of faillissement is geraakt.1658

In deze gevallen heeft de Service het recht (i) de deficiency door middel van assessment te 
bepalen; (ii) een kennisgeving te versturen waarin onmiddellijke betaling van de vastge-
stelde deficiency wordt gevorderd en (iii) na de gebruikelijke wachttermijn beslag te leggen 
op (‘levy on’) de goederen van de belastingbetaler.1659

In de gevallen waarin nog geen notice of deficiency aan de belastingbetaler is gezonden, is 
vereist dat binnen zestig dagen na de jeopardy-aanslagoplegging een notice of deficiency per 
aangetekende post1660 wordt verzonden aan de belastingbetaler.1661 Gebeurt dat niet, dan 
is de jeopardy assessment nietig (‘void’)1662, doch daarna kan de Service een nieuwe jeopardy 
assessment opleggen en binnen zestig dagen een nieuwe notice of deficiency verzenden. Over 
wat met de beslagen zaken moet gebeuren, wordt verschillend gedacht.1663 Met de ont-
vangst van de notice of deficiency kan de belastingbetaler hetzij beroep bij het Tax Court 
instellen hetzij na betaling ervan een vordering tot teruggaaf instellen. Zolang de Service 
geen notice of deficiency aan de belastingbetaler heeft verzonden, is zij niet gerechtigd tot 
verkoop van de beslagen roerende zaken1664 over te gaan (‘stay of sale’).1665 Executie blijft 
voorts uitgesteld indien de belastingbetaler tijdig beroep bij het Tax Court heeft ingesteld 
totdat zijn uitspraak definitief is geworden. Geeft de belastingbetaler toestemming tot de 
verkoop, dan kan de executie worden voortgezet. Zij kan voorts worden voortgezet indien 
de kosten van bewaring niet opwegen tegen de verwachte opbrengst of sprake is van ver-
gankelijke zaken (‘perishable goods’). Het is voorts mogelijk om de inning stop te zetten 
door zekerheidstelling in de vorm van een cash bond.1666

Het Amerikaanse fiscale invorderingsrecht kent voorts een procedure op grond waarvan 
in bijzondere situaties versnelde vervolgingsmaatregelen kunnen worden getroffen, 
indien naar de mening van de Service de executie in gevaar is: jeopardy levy waarbij de 
gebruikelijke wachttermijn kan worden doorbroken.1667 Daarvoor is een aparte bevinding 
(‘separate finding’) vereist naast de vereisten voor de oplegging van een jeopardy assess-
ment.1668 Dan wordt een kennisgeving en bevel gedaan om onmiddellijk te betalen, in 
plaats van binnen de gebruikelijke tien dagen. Volgt geen onmiddellijke betaling, dan 
mag de belastingvordering onmiddellijk worden geïnd door middel van levy (vereenvou-
digd fiscaal (derden)beslag; zie onderdeel 4.4.3.9).

1655 Art. 6867(a) IRC.
1656 Dit heeft dus hetzelfde effect als op de door Wattel beschreven ‘kneveltruc’, P.J. Wattel, ‘De fiscus 

als knevelaar, wetsontduiker en colporteur in snelkookpannen’, NJB 1984, 39, p. 1213-1219.
1657 Art. 6867(a) IRC, waarover Michael I. Saltzman, a.w., ¶10.05[4].
1658 Art. 6871 IRC. Voor faillissement gelden bijzondere regels, waarbij aanslagen in plaats van aan de 

taxpayer/debtor aan de boedel kunnen worden opgelegd; Michael I. Saltzman, a.w., ¶10.06.
1659 Art. 6861, 6331(a) IRC.
1660 Art. 6212 IRC.
1661 Art. 6861(b) IRC.
1662 Laing v. United States, 435 US 161 (1976).
1663 Michael I. Saltzman, a.w., ¶10.05[2][a].
1664 De stay of sale is niet van toepassing op banktegoeden; art. 6863(b)(3)(B) IRC.
1665 Art. 6863(b) IRC.
1666 Art. 6863(b) IRC.
1667 Art. 6331(a) IRC.
1668 Michael I. Saltzman, a.w., ¶10.05[6].
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Hoewel sprake is van twee verschillende beoordelingen volgt in de praktijk na de vaststel-
ling van een jeopardy assessment nagenoeg altijd de bekendmaking van een bevel tot onmid-
dellijke betaling gevolgd door een jeopardy levy.1669

4.4.3.8 De belastingdeurwaarder
Het Amerikaanse invorderingsrecht laat toe dat werkzaamheden die in het gewone recht 
uitsluitend door sheriffs kunnen worden verricht zoals de openbare verkoping van besla-
gen zaken, ook door bepaalde belastingambtenaren worden verricht.1670 Aldus kent men 
een met de belastingdeurwaarder vergelijkbaar instituut.

4.4.3.9 Het vereenvoudigde fiscaal derdenbeslag (de vordering)
Het Amerikaanse invorderingsrecht kent – zoals gezegd – een eigen, uitgebreide beslag- 
en executieregeling: de levy. Op grond daarvan kan de Service zelf het vermogen van de 
schuldenaar uitwinnen ongeacht waar dat zich bevindt. De levy omvat tevens derdenbe-
slag, die gelet op het navolgde citaat als een met de vordering vergelijkbaar instituut van 
vereenvoudigd derdenbeslag kan worden aangemerkt (onderstreping van mij, HV):1671

‘[Levy is] a summary, non-judicial process, a method of self-help authorized by 
statute which provides the Commissioner with a prompt and convenient method for 
satisfying delinquent tax claims.’

Levy omvat:
a. het recht tot beslag (‘distraint’)1672 en ‘inbezitneming’ (‘seizure’)1673 van eigendom in de 

handen van de belastingbetaler of van een derde by any means en specifiek door middel 
van een notice of levy;1674

b. de verkoop van de aldus beslagen zaken.1675

Waar het niet mogelijk is om de zaak uit de macht van de houder te brengen, wordt het 
distraint uitgevoerd door waarmerken. Op bevel (‘demand’) van de Secretary moet de houder 
het goed aan hem afgeven, tenzij het goed reeds is beslagen (‘subject to an attachment’) of 
voorwerp is van tenuitvoerlegging in een gerechtelijke procedure.1676

Het voornemen tot inning van de belastingvordering door middel van levy dient aan de 
belastingschuldenaar in persoon bekend te worden gemaakt of betekend te worden aan 
zijn woonplaats, dan wel per aangetekende post te worden verstuurd.1677

Een derde die niet aan de levy voldoet, is persoonlijk aansprakelijk voor een bedrag gelijk 
aan de waarde van het goed.1678 Hij is voorts een boete verschuldigd.1679 Voldoet hij aan 
de levy, dan wordt hij gevrijwaard van iedere verplichting of aansprakelijkheid jegens de 
belastingbetaler die in verzuim is.1680

1669 Michael I. Saltzman, a.w., ¶10.05[6].
1670 Art. 6331(a), 6331(d) IRC.
1671 United States v. National Bank of Commerce, United States Supreme Court 472 US 713 (1985), ont-

leend aan Michael I. Saltzman, a.w., ¶14.12[1].
1672 Volgens de Universal Dictionary (www.dicts.info) is distraint ‘the seizure and holding of property as 

security for payment of a debt or satisfaction of a claim’.
1673 Volgens de Universal Dictionary (www.dicts.info) is seizure ‘the act of forcibly dispossessing an owner 

of property’.
1674 In art. 6331(b), eerste zin, IRC is het volgende bepaald: ‘The term ‘levy’ as used in this title includes 

the power of distraint and seizure by any means.’
1675 In art. 6331(b), derde zin, IRC is het volgende bepaald: ‘In any case in which the Secretary may 

levy upon property or rights to property, he may seize and sell such property or rights to 
property.’

1676 Art. 6332(a) IRC.
1677 Art. 6330(a)(2) IRC.
1678 Art. 6332(d)(1) IRC.
1679 Art. 6332(d)(2) IRC.
1680 Art. 6332(e) IRC.
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4.4.3.10 Geen lijfsdwang
Het Amerikaanse invorderingsrecht kent geen lijfsdwang. Wel kan de Amerikaanse ont-
vanger op grond van het open stelsel de gewone rechter vorderen te bevelen dat het de 
belastingbetaler wordt verboden om het land te verlaten (art. 7402(a) IRC: ‘... writs ... ne 
exeat republica ...’).

4.4.3.11 Geen verrekeningsverbod
Het Amerikaanse invorderingsrecht bevat geen verrekeningsverbod. Anders dan in Neder-
land worden de vereisten van het civiele recht en dan met name de zogenoemde vermo-
gensidentiteitseis door de Amerikaanse ontvanger dus niet als ‘te knellend’ ervaren.1681 
Daarom is op dit punt veel meer sprake van een gelijkwaardige positie van burgers en 
overheid. Vanwege het aangiftebelastingsysteem zijn in chapter 65 van de Code specifiek 
regels gegeven om te kunnen verrekenen (‘credit’). Daarin is geregeld dat zowel de Service 
als de belastingbetaler belastingvorderingen met belastingschulden kan verrekenen. Bin-
nen de verjaringstermijn kan de Service any overpayment verrekenen met elke vordering die 
de Service heeft op degene die de overpayment verrichtte. Aldus kan een belastingschuld 
worden voldaan door de verrekening met een overpayment.1682 Blijft na verrekening enig 
saldo over, dan zal de Service dat saldo terugbetalen.1683 Daarnaast hebben belastingbeta-
lers het recht om de door hen zelf berekende belastingschuld te verminderen met ‘availa-
ble credits and withheld or estimated tax previously paid’.1684

Volgens Bittker en McMahon is het de Service toegestaan om civielrechtelijke vorderingen 
op de burger (‘amounts due under a contract’) te verrekenen (‘setoff’) met belastingschul-
den.1685

4.4.3.12 Geen cessieverbod
Het Amerikaanse recht kent geen cessieverbod, hetgeen ook logisch is als de burger net 
als de ontvanger schulden en vorderingen mag verrekenen. Het Nederlands cessieverbod 
is vooral gestoeld op de angst voor cessie van WIR-vorderingen (zie onderdeel 2.8.15). De 
WIR is echter al lang afgeschaft. Ook het Amerikaanse invorderingsrecht laat, net als het 
Franse, Belgische en Duitse, zien dat de ontvanger ook zonder cessieverbod kan.

4.4.3.13 De fiscale verjaring
De bevoegdheid tot inning van een belastingvordering vervalt van rechtswege indien de 
bevoegdheid tot vaststelling van een assessment vervalt.1686 De bevoegdheid tot het opleg-
gen van een assessment vervalt in het algemeen drie jaar nadat de aangifte is ingeleverd.1687 
Na verval van deze bevoegdheid mag de Service de belastingvordering niet op administra-
tiefrechtelijke noch op privaatrechtelijke wijze innen.1688 In het geval de belastingbetaler 
geen of een valse aangifte heeft ingeleverd, kan te allen tijde een assessment worden vast-
gesteld. Eerst dan begint de tienjaarstermijn voor de inning van de belastingvordering te 
lopen.
In het geval waarin een assessment is vastgesteld, moet de vastgestelde belastingvordering 
(‘assessed tax’) binnen tien jaar worden geïnd om de rechten van de Staat uit te breiden.1689 
Deze termijn bedroeg oorspronkelijk zes jaar. In 1990 is hij verlengd tot tien jaar vanwege 

1681 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 68.
1682 Michael I. Saltzman, a.w., ¶11.05[3][b]4.
1683 In art. 6402(a) IRC is het volgende bepaald: ‘In the case of any overpayment, the Secretary, within 

the applicable period of limitations, may credit the amount of such overpayment, including any 
interest allowed thereon, against any liability in respect of an internal revenue tax on the part of 
the person who made the overpayment and shall, subject to subsections (c), (d), and (e) refund any 
balance to such person.’

1684 Michael I. Saltzman, a.w., ¶4.05[1].
1685 Boris I. Bittker en Martin J. McMahon, a.w., ¶44.5[6].
1686 Zie ook J.L. Rubinger en A.H. Weinstein, a.w., p. 1171-1180.
1687 Art. 6501(a) IRC.
1688 Art. 6501(a), 6502(a) IRC.
1689 Art. 6502(a)(1) IRC.
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budgetredenen.1690 Vereist is dat de belastingvordering binnen deze termijn door middel 
van fiscaalrechtelijk beslag wordt geïnd. Dat wil zeggen door middel van een levy.1691 
Indien dat niet mogelijk is, dient de Service vóór afloop van de tienjaarstermijn een vorde-
ring bij de civiele rechter in te stellen teneinde de aanslag om te zetten in een vonnis (‘to 
reduce the tax assessment to judgment’). Slechts in dat geval wordt de termijn voor inning ver-
lengd totdat de belastingschuld is voldaan of het vonnis niet meer ten uitvoer kan worden 
gelegd. De belastingvordering kan dan worden geïnd zowel op administratieve wijze als 
op privaatrechtelijke wijze door middel van de tenuitvoerlegging van het vonnis tegen de 
belastingplichtige (‘execution on a judgment against the taxpayer’).1692 In dat laatste geval is 
niet de assessment de executoriale titel die ten uitvoer wordt gelegd, maar het rechterlijke 
vonnis.
De voltooide verjaring heeft tot gevolg dat de Service het recht verliest om een assessment 
te innen. Een na afloop van de termijn betaald bedrag wordt door de wet aangemerkt als 
overpayment1693 en zal moeten worden terugbetaald. Aldus is sprake van een zogenoemde 
harde verjaring. De toepassing van zogenoemde judicial doctrines uit het gewone recht kun-
nen echter tot verzachting leiden.1694

4.4.3.14 De invorderingsrenteregeling en betalingsverzuimenboeten
Ook het Amerikaanse invorderingsrecht kent een specifieke wederkerige renteregeling, 
waarbij de rente wordt gezien als een vergoeding voor het gebruik van geld.1695 Gegeven 
het self-assessment-systeem voor alle belastingen wordt geen verschil gemaakt tussen hef-
fings- en invorderingsrente. Heeft de belastingbetaler te weinig belasting op aangifte 
betaald, wat de Code als underpayment of tax aanmerkt, dan berekent de Service rente: interest 
on tax underpayments.1696 Heeft men te veel betaald, dan spreekt de Code van overpayment of 
tax en wordt rente vergoed. Dit heet interest on tax overpayments.

Overschrijding van de uiterste betalingstermijn leidt tot een bestuurlijke boete (‘civil 
penalty’) wegens vertraging: failure to pay penalty.1697 De boete wordt gezien als een financi-
ele sanctie teneinde de naleving van regels in te scherpen en vormt een bestraffing.1698 De 
Service kan een boete opleggen voor het niet voldoen van de aangegeven belasting-
schuld.1699 Voorts kan een boete worden opgelegd voor het niet tijdig betalen na de ken-
nisgeving van de assessment.1700 In beide gevallen bedraagt de boete 0,5% voor elke maand 
dat betaling uitblijft met een maximum van 25% (ofwel vijftig maanden).1701

4.4.3.15 Betaaltermijnen die eindigen op een niet-kantoordag
Het Amerikaanse invorderingsrecht kent met art. 7503 IRC een met de Algemene termij-
nenwet vergelijkbare regeling voor handelingen die verricht dienen te worden binnen 
een termijn die eindigt op een zaterdag, zondag of ‘legal holiday’.1702 Fiscale betalingster-
mijnen die eindigen op een van deze dagen, worden, anders dan in Nederland, dus ver-
lengd tot de eerste volgende werkdag. Bovendien geldt voor alle betalingen die de Service 
van een belastingbetaler verlangt een interestvrije periode.1703 Deze bedraagt eenentwin-

1690 Omnibus Budget Reconciliation Act of 1990. Pub. L. No. 1001-505, § 11317(a)(1), waarover Michael 
I. Saltzman, a.w., ¶5.07.

1691 Art. 6331(a) IRC.
1692 Art. 6502(a)(1) IRC.
1693 Art. 6401(a) IRC.
1694 De doctrines zijn equitable recoupment, setoff en estoppel, Michael I. Saltzman, a.w., ¶5.04.
1695 Michael I. Saltzman, a.w., ¶6.01.
1696 IRC §§ 6601(a) (underpayments), 6611(a) (overpayments).
1697 Art. 6651 IRC.
1698 Michael I. Saltzman, a.w., ¶6.01.
1699 Art. 6651(a)(2) IRC.
1700 Art. 6651(a)(3) IRC.
1701 Zie ook Patricia, T. Morgan, a.w., p. 150.
1702 Boris I. Bittker en Martin J. McMahon, a.w., ¶44.1[4].
1703 Art. 6601(e)(3) IRC.
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tig dagen bij bedragen minder dan $ 100.000. Bij bedragen van $ 100.000 en meer 
bedraagt deze grace period tien dagen. De rentevrije periode geldt zowel voor de bereke-
ning van rente als voor de failure to pay penalty.1704 Het comptabiliteitsprobleem ziet men 
hier, anders dan in Nederland, dus evenmin als in Frankrijk, België en Duitsland.

4.4.3.16 De fiscale vervolgingskostenregeling
De Code bevat geen algemene regeling voor vervolgingskosten. In de Code is slechts 
bepaald dat de Secretary de kosten van fiscaalrechtelijk beslag (‘levy’) en de daaropvolgende 
verkoop (‘sale’) vaststelt.1705 Hieraan is uitvoering gegeven in Reg. § 301.6342-1.1706 Daarin 
is het volgende bepaald:

‘The district director shall determine the expenses to be allowed in all cases of 
levy and sale. Such expenses shall include the expenses of protection and pre-
servation of the property during the period subsequent to the levy, as well as 
the actual expenses incurred in connection with the sale thereof. In case real 
and personal property (or several tracts of real property) are sold in the aggre-
gate, the district director shall properly apportion the expenses to the real pro-
perty (or to each tract).’

Onder kosten worden verstaan zowel daadwerkelijk door de fiscus gemaakte kosten 
(‘actual expenses’) zoals kosten van verzekering en advertentiekosten, als vergoeding van 
kosten van derden (‘expenditures’), zoals kosten om de goederen op te slaan en de politie-
kosten om de goederen te bewaken. Dat is bepaald in het Internal Revenue Manual (‘IRM’).1707 
Zie ik het goed, dan is er dus geen forfaitaire kostenregeling, maar worden alleen de wer-
kelijke kosten in rekening gebracht.

4.4.4 Is overwogen om de inning van Amerikaanse belastingvorderingen in een 
algemene wet vergelijkbaar met de Algemene wet bestuursrecht op te 
nemen?

Hoewel in Amerika het bestuursrecht grotendeels is gecodificeerd in de zogenoemde 
Administrative Procedure Act, kortweg APA1708, de Privacy Act1709 en de Wet openbaarheid van 
bestuur (‘Freedom of Information Act; FOIA’)1710, is dat voor zover mij bekend dat niet het 
geval (geweest).1711 De huidige gedragslijn, waarbij bijzondere regels zijn gesteld in de 
Internal Revenue Code, wordt bestendig gevolgd, zeker waar de Amerikaanse ontvanger de 
bevoegdheid is gegeven om any suit aanhangig te maken (cumulatief open stelsel). Wel is 
de Service als zogenoemde administrative agency1712 onderworpen aan de general body of admi-
nistrative law.1713 Dit impliceert dat een andere administratieve wet dan de IRC, zoals de 
hiervoor genoemde, direct of indirect op het handelen van de Service van toepassing kan 

1704 Art. 6651(a)(3) IRC.
1705 Art. 6341 IRC: ‘The Secretary shall determine the expenses to be allowed in all cases of levy and 

sale.’
1706 Michael I. Saltzman, a.w., ¶14.18[2][g].
1707 In art. 5.17.3.3.7.6.1, lid 1, eerste zin, Internal Revenue Manual is het volgende bepaald: ‘The expen-

ses of levy and sale include expenses or liabilities incurred to protect and preserve property 
during the period following service of a levy (insurance, police or private guards, custodial or 
maintenance help, rent or storage, utilities, trucking, etc.) as well as actual expenses incurred in 
connection with the sale of the seized or redeemed property (advertising, etc.) and the amount 
paid by the United States to redeem such property.’

1708 Zie ook E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, a.w., p. 93.
1709 Art. 552a USC 5.
1710 Art. 552a USC 5.
1711 Zie ook Michael I. Saltzman, a.w., ¶1.01[1], ¶1.03, ¶2.01 en ¶2.05.
1712 In art. 551a USC 5 is agency kort gezegd gedefinieerd als ‘each authority of the Government of the 

United States, whether or not it is within or subject to review by another agency, but does not 
include’ the Congress, the courts of the United States, courts martial and military commissions’.

1713 Michael I. Saltzman, a.w., ¶2.01.
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zijn. Burgers kunnen daardoor gebruikmaken van procedures, die niet in de IRC zijn te 
vinden.

4.4.5 Rechtsbescherming

In dit onderdeel beschrijf ik de Amerikaanse regeling van rechtsbescherming tegen ver-
volgingsmaatregelen. De rechtsbescherming is tweeërlei. Ten eerste is er buitengerechte-
lijke rechtsbescherming in de vorm van administratief beroep (‘Appeals review’). Voorts is 
er de gerechtelijke rechtsbescherming. Daarnaast is er een bijzonder instituut: Taxpayer 
Advocate. Bij dit alles dient men te bedenken dat de titel die nodig is om de executie aan 
te vangen ter keuze van de burger eerst kan worden uitgevaardigd na het volgen van een 
gerechtelijke procedure over de omvang van de belastingschuld (‘prepayment procedure’ of 
‘preassessment procedure’), zie onderdeel 4.4.0.

4.4.5.1 Administratief beroep (‘appeals review’)
In Amerika kent men buitengerechtelijke rechtsbescherming in de vorm van administra-
tief beroep. Deze wijze van geschillenbeslechting noemt men administrative dispute resolu-
tion.1714 De toetsing zelf wordt due process review genoemd. In 1998 is the Office of Appeals, 
kortweg Appeals, in het leven geroepen als orgaan van de IRS.1715 Daarvóór bestond reeds 
een min of meer informele beroepsfunctie. Thans is Appeals een orgaan van de Service dat 
separaat en onafhankelijk van de ‘gewone’ heffings- en inningsambtenaren functioneert 
en als zodanig lijkt op de speciale bezwaarcommissies die Smit in zijn proefschrift voor 
ogen had.1716

In de heffingssfeer heeft Appeals exclusieve en definitieve bevoegdheid (‘exclusive and final 
authority’) om de belastingschuld vast te stellen in kwesties waarin zij in eerste instantie 
wordt vastgesteld door het local office. Dit impliceert dat Appeals indien zij het administra-
tief beroep toewijst, zelf die beslissing neemt die het local office had moeten nemen. Appeals 
dient de belasting vast te stellen ‘with strict impartiality between the taxpayer and the Govern-
ment, and without favoritism or discrimination as between taxpayers’.1717 Echter, als gevolg van 
het Collection Appeals Program is administratief beroep vooral ook voor inningskwesties 
opengesteld.1718 Administratief beroep is mogelijk bij beslaglegging (‘seizure’), voordat een 
levy wordt gedaan1719, voordat een notice of lien ter registratie wordt aangeboden1720, nadat 
een betalingsregeling is afgewezen1721, in geval van zogenoemde early referral (zie 
hierna),1722 na de oplegging van een late-payment penalty en bij de onmiddellijke invorder-
baarheid van belasting.1723 Bij early referral wordt een specifiek discussiepunt alvast naar 
Appeals verwezen, terwijl de belastingbetaler en het local office zelf over de overige punten 
blijven discussiëren. Van onmiddellijke invorderbaarheid is sprake indien de Service van 
oordeel is dat de inning in gevaar is (zie onderdeel 4.4.3.7). Dan zal zij een jeopardy levy uit-
vaardigen en betekenen op grond waarvan zonder enige wachtperiode beslag kan worden 
gelegd op het vermogen van de belastingbetaler.1724 Het administratief beroep heeft 
schorsende werking, tenzij de inning daardoor negatief wordt beïnvloed.1725 Daarom zal 
het steeds binnen de kortst mogelijke termijn worden behandeld.

1714 Michael I. Saltzman, a.w., ¶9.01.
1715 The IRS Restructuring and Reform Act of 1998.
1716 J.A. Smit, Bezwaar (diss.), Deventer 1993, p. 162 e.v. Zie ook M.W.C. Feteris, Fiscale administratieve 

sancties en het recht op een behoorlijk proces (diss.), Deventer 1993, p. 750 en 751.
1717 The Commissioner’s Statement of Procedural Rules (SPR), 26 CFR § 601.106(f)(2).
1718 Internal Revenue Manual (IRM) 8.7, Technical and Procedural Guidelines, 1.1.9, Collection 

Appeals Program.
1719 Art. 6320 IRC.
1720 Art. 6320 IRC.
1721 Art. 7122(d) IRC.
1722 Art. 7123 IRC.
1723 Art. 7429(a)(3) IRC.
1724 Art. 6631(a) IRC.
1725 Art. 6630(e)(1) IRC.
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De belastingbetaler stelt administratief beroep in bij het local office door in een gemoti-
veerd1726 schriftelijk protest om Appeals review te verzoeken.1727 Voorafgaande gebruikma-
king van de administratieve beroepsgang is vereist, indien de belastingbetaler de redelijke 
proceskosten van een na Appeals succesvol gevolgde gerechtelijke procedure op de Service 
wenst te verhalen.1728

Appeals is onafhankelijk. Voor de communicatie tussen Appeals en het local office zijn strikte 
regels opgesteld. In principe is overleg zonder de aanwezigheid van de belastingbetaler of 
zijn gemachtigde (‘ex parte communication’) verboden. Grofweg kan wel gecommuniceerd 
worden over formele aspecten, doch niet over materiële aspecten. Het is Appeals toege-
staan om het local office vragen te stellen over de inhoud van het dossier of over berekenin-
gen. Het is niet toegestaan om een discussie te voeren over de nauwkeurigheid van de 
door de belastingbetaler gepresenteerde feiten of de gronden van zijn stellingen. In elk 
geval zal de belastingbetaler bericht moeten ontvangen over het voorgenomen overleg 
met de vraag of hij daarbij aanwezig wil zijn.

4.4.5.2 Gerechtelijke rechtsbescherming
Alleen indien de IRC dat toelaat kan tegen executiemaatregelen opgekomen worden bij de 
gewone rechter of de belastingrechter (‘statutory judicial review’, aangezien statute het toe-
staat).1729 De bevoegdheid van de rechter is afhankelijk van de belastingsoort. Kort gezegd, 
is het Tax Court bevoegd te oordelen over income taxes. Voorafgaand administratief beroep 
bij Appeals is, zoals gezegd, niet vereist. Daarnaast kan de gewone rechter op grond van 
zijn algemene competentie in executiegeschillen als een soort restrechter gevraagd wor-
den om een verbod (‘injunction’) uit te spreken, dan wel een declaratoire uitspraak (‘decla-
ratory judgment’) te doen (‘nonstatutory judicial review’, aangezien een specifieke bepaling in 
een statute ontbreekt). Die mogelijkheid is echter ingeperkt door de zogenoemde fiscale 
Anti-Injunction Act.1730 Op grond van die Act is de instelling van verbodsacties door de belas-
tingschuldenaar of derden uitgesloten, behalve in de in de belastingwet genoemde geval-
len, van statutory judicial review dus. Een uitzondering op dit verbod is in de rechtspraak 
echter aangenomen, indien de Service zich bij het opmaken van een assessment of bij de 
inning niet houdt aan de wettelijke beperkingen.1731 Het beroep op de rechter heeft geen 
schorsende werking, maar dat moet denk ik worden gezien in de sleutel van de in het 
Amerikaanse recht bestaande prepayment procedure of preassessment procedure, waarover 
onderdeel 4.4.0. Als de aanslag al getoetst is geweest door de belastingrechter vóórdat de 
invordering wordt opgestart, is schorsende werking van die titel niet meer op haar plaats.

4.4.5.3 Taxpayer Advocate
Een alternatief voor (buiten)gerechtelijke rechtsbescherming is de Taxpayer Advocate. De 
Service heeft een functionele divisie gewijd aan een interne ombudsmanfunctie: the Office 
of the Taxpayer Advocate.1732 De Taxpayer Advocate is de voormalige Taxpayer Ombudsman. 
Deze divisie wordt geleid door de National Taxpayer Advocate.1733 De divisie kent negen Area 
Taxpayer Advocates en ten minste één Area Local Taxpayer Advocate voor iedere Staat.

1726 Derhalve is een zgn. full protest vereist. Het is in beginsel niet toegestaan om te volstaan met een 
skeleton of skeletal protest om vervolgens de gronden eerst bij de bespreking op te brengen; Michael 
I. Saltzman, a.w., ¶9.05[3].

1727 The Commissioner’s Statement of Procedural Rules (SPR), 26 CFR § 601.106(a)(1)(ii) waarover 
Michael I. Saltzman, a.w., ¶9.03[2][a].

1728 Art. 7430 IRC (...has exhausted the administrative remedies available...).
1729 Art. 6630(d) IRC.
1730 Art. 7421(a) IRC: ‘Except as provided in sections 6015 (e), 6212 (a) and (c), 6213 (a), 6225 (b), 6246 

(b), 6330 (e)(1), 6331 (i), 6672 (c), 6694 (c), and 7426 (a) and (b)(1), 7429 (b), and 7436, no suit for the 
purpose of restraining the assessment or collection of any tax shall be maintained in any court by 
any person, whether or not such person is the person against whom such tax was assessed.’

1731 Michael I. Saltzman, a.w., ¶10.03[2] en ¶15.09[1].
1732 Art. 7803(c) IRC.
1733 Michael I. Saltzman, a.w., ¶15.02[1].
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In de wet is vastgelegd dat de Taxpayer Advocate vier functies heeft. Ten eerste dient hij 
belastingbetalers te helpen bij het oplossen van hun problemen met de Service. Ten tweede 
dient de Taxpayer Advocate gebieden te identificeren waarin de belastingbetalers proble-
men ondervinden met hun handelen met de Service. Ten derde dient hij voorstellen te 
doen met het doel de administratieve praktijk (‘administrative practices’) te wijzigen ten-
einde de geïdentificeerde probleemgebieden op te lossen. Ten slotte dient de Taxpayer 
Advocate voorstellen te doen om de wetgeving te wijzigen om de geïdentificeerde pro-
bleemgebieden op te lossen.
De Taxpayer Advocate fungeert in de praktijk als onafhankelijk klachtorgaan over juridi-
sche en feitelijke gedragingen van de Service. Dit wordt de casework-functie genoemd. Deze 
is de primaire functie van de Taxpayer Advocate.1734 Men heeft kort gezegd toegang tot de 
Taxpayer Advocate als het probleem langs de normale kanalen niet tot een oplossing heeft 
geleid. Saltzman omschrijft dit als volgt:1735

‘Taxpayer advocates will not assist a taxpayer who has not followed or who refu-
ses to follow the Service’s normal procedures.’

Om genoemde onafhankelijkheid gestalte te geven heeft de minister van Financiën ruime 
bevoegdheden aan de Taxpayer Advocate gedelegeerd.1736 Zo kan hij belastingvorderingen 
buiten invordering plaatsen en betalingsregelingen treffen.
De Office of the Taxpayer Advocate geeft uitvoering aan het Taxpayer Advocate Service Program. 
Op grond daarvan kan een Taxpayer Advocate assistentie verlenen bij problemen met geau-
tomatiseerde bescheiden. Ook kan een Taxpayer Advocate zogenoemde taxpayer assistance 
orders (TAO) of administrative injunctions opleggen, teneinde administratieve processen stil 
te leggen.1737 Heeft een ambtenaar zich niet aan de wet of aan het gepubliceerde beleid 
gehouden, dan geldt er een soort contra proferentem-regel.1738 Dat houdt in dat de belasting-
schuldige het voordeel van de twijfel wordt gegeven.
Voorts verricht de National Taxpayer Advocate zowel op verzoek als systematisch onderzoek 
naar het handelen van de Service en doet hij voorstellen voor verbetering van administra-
tieve processen en voor wetgeving. Dit wordt de systematic analysis and advocacy-functie 
genoemd. In dit kader doet de Taxpayer Advocate voorstellen aan de Secretary, waarop deze 
binnen drie maanden dient te reageren. Zijn jaarverslagen (zowel ‘Annual Reports’ als ‘Acti-
vity Reports’) stuurt de Taxpayer Advocate aan de vaste commissies voor Financiën van het 
Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

4.4.6 Conclusie en vergelijking met Nederland

In dit onderdeel zal ik uit het door mij beschreven Amerikaanse invorderingsrecht con-
clusies trekken en dat vergelijken met het Nederlandse invorderingsrecht.

Gebleken is dat ook het Amerikaanse invorderingsrecht in een bijzondere wet geregeld is: 
de Internal Revenue Code. Niettemin kent het Amerikaanse recht een open cumulatief stel-
sel; ook de Amerikaanse ontvanger kan gebruikmaken van gewone schuldeisersbevoegd-
heden in plaats van bijzondere bevoegdheden. Zo kan de ontvanger een beroep op de actio 
pauliana doen en andere civiele acties instellen. Een verschil is dat voor de executie van 
een assessment een uitgebreide (doch niet exclusieve) regeling is getroffen. Een assessment 

1734 Michael I. Saltzman, a.w., ¶15.02[2].
1735 Michael I. Saltzman, a.w., ¶15.02[2].
1736 Delegation Order No. 267, waarover Michael I. Saltzman, a.w., ¶15.02[2].
1737 Art. 7811(a) IRC.
1738 In art. 7811(a)(3) IRC is het volgende bepaald: ‘In cases where any Internal Revenue Service 

employee is not following applicable published administrative guidance (including the Internal 
Revenue Manual), the National Taxpayer Advocate shall construe the factors taken into account 
in determining whether to issue a Taxpayer Assistance Order in the manner most favorable to the 
taxpayer.’
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is dus niet aangewezen als executoriale titel die op grond van het burgerlijke recht ten 
uitvoer wordt gelegd. Wel kan de rechter desgevorderd een executoriale titel uitvaardi-
gen. Op dat punt wijkt het Amerikaanse invorderingsrecht dus af van het Nederlandse 
invorderingsrecht.
Het Amerikaanse invorderingsrecht is net als het Duitse uitgebreid geregeld en vertoont 
trekken van het huidige Nederlandse invorderingsrecht. Een verschil is dat de burger de 
mogelijkheid heeft de belastingvordering voorafgaand aan de betaling door een belasting-
rechter te laten toetsen (‘prepayment procedure’ c.q. ‘preassessment procedure’). Ook is, zoals 
gezegd, het Amerikaanse invorderingsrecht, met name op het punt van de executie, veel 
uitgebreider gecodificeerd. Het Amerikaanse invorderingsrecht kent niet: het fiscale 
bodemrecht, de bureaubetekening, de lijfsdwang, een verrekeningsverbod, een cessiever-
bod en de terzijdestelling van een met de Algemene termijnenwet vergelijkbare wet. Op 
deze punten wijkt het Amerikaanse invorderingsrecht dus af van het Nederlandse invor-
deringsrecht, en dat toont aan dat de Amerikaanse ontvanger zonder deze bevoegdheden 
uit de voeten kan. In plaats van het bodemrecht kent men het zogenoemde lien, doch dat 
rust niet op goederen van derden zoals bij bodembeslag het geval is. De vooral op massa-
liteit gebaseerde bureaubetekening kent men in de Verenigde Staten evenmin. Ik verklaar 
dat door het feit dat persoonlijk contact daar een essentieel element van de dwanginvor-
dering is. Steeds zoekt de Amerikaanse ontvanger persoonlijk contact met de delinquent 
taxpayer en een bureaubetekening past daar niet bij. Ook kent men de lijfsdwang niet, wat 
de vraag doet rijzen waarom de Nederlandse ontvanger er wel en de Amerikaanse ontvan-
ger er geen behoefte aan zou hebben. De grote gelijkwaardigheid van de burger met de 
ontvanger blijkt ook uit het ontbreken van een verrekenings- en cessieverbod en van een 
terzijdestelling van een met de Algemene termijnenwet vergelijkbare wet. Op die punten 
sluit men aan bij het civiele recht. Op al deze punten wijkt het Amerikaanse invorderings-
recht dus af van het Nederlandse invorderingsrecht. Aangezien ik deze afwijkingen van 
het gewone recht ongerechtvaardigd acht (zie onderdeel 2.8.22), acht ik het Amerikaanse 
invorderingsrecht in zoverre beter dan het Nederlandse.

Het Amerikaanse invorderingsrecht kent net als in Nederland een algemeen fiscaal voor-
recht dat zich uitstrekt tot alle goederen van de belastingschuldige. Maar de gewone hypo-
theekhouder gaat voor op het fiscale voorrecht, net als in Nederland. Op dit punt is het 
Amerikaanse invorderingsrecht dus gelijk aan het Nederlandse invorderingsrecht.
Ook het Amerikaanse recht kent bijzondere aansprakelijkheidsbepalingen om misbruik 
tegen te gaan. De belastingrechter is bevoegd om over de aansprakelijkheden te oordelen. 
Op dat punt is het Amerikaanse invorderingsrecht dus gelijk aan het Nederlandse invor-
deringsrecht.
De Amerikaanse ontvanger beschikt over dezelfde informatievorderingsbevoegdheden als 
de Amerikaanse inspecteur. Hij kan van de belastingschuldige vorderen dat hij informatie 
over zijn inkomens- en vermogenssituatie verstrekt.
De executie zonder vonnis is eveneens een beproefd concept. De fiscale wet kent aan de 
assessment de kracht van een vonnis toe, die zonder rechterlijke interventie ten uitvoer kan 
worden gelegd. Op dit punt is het Amerikaanse invorderingsrecht dus gelijk aan het 
Nederlandse invorderingsrecht. Daarbij past wel de kanttekening dat het de Code zelf is 
die een uitgebreide beslag- en executieregeling bevat, de levy. Voorts past hier de kantte-
kening dat de burger het recht heeft op een aan de invordering voorafgaande toetsing 
door de belastingrechter. Eerst nadat de belastingrechter heeft vastgesteld dat inderdaad 
te weinig belasting op aangifte is voldaan, kan een assessment worden uitgevaardigd (‘pre-
payment procedure’ c.q. ‘preassessment procedure’) en de invordering worden opgestart. Als 
alternatief kan de burger de volgens de Service te weinig op aangifte voldane belasting vol-
doen en daarna een vordering tot teruggaaf instellen bij de gewone rechter (‘postpayment 
procedure’ c.q. ‘postassessment procedure’).
In het Amerikaanse fiscale invorderingsrecht kan door middel van de oplegging van een 
zogenoemd jeopardy assessment de gewone betalingstermijnen worden doorbroken, ook tij-
dens een preassessment procedure (dus ook als de zaak onder de rechter is).1739 Dit is kort 
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gezegd mogelijk als de Service van mening is dat de inning van een belastingvordering in 
gevaar is. Op dit punt is het Amerikaanse invorderingsrecht dus in grote mate gelijk aan 
het Nederlandse invorderingsrecht. Voorts lijkt de Amerikaanse regeling voor versnelde 
executie op de Nederlandse regeling. Indien de Service van mening is dat de inning van een 
belastingvordering in gevaar is, kan zij genoemde jeopardy assessment onmiddellijk ten uit-
voer leggen door middel van jeopardy levy (versneld fiscaal beslag).
Ook kent het Amerikaanse invorderingsrecht een met de Nederlandse belastingdeurwaar-
der vergelijkbaar instituut. Op dit punt is het Amerikaanse invorderingsrecht dus gelijk 
aan het Nederlandse invorderingsrecht.
Het Amerikaanse invorderingsrecht kent een zelfstandige beslag- en executieregeling dat 
het derdenbeslag eveneens omvat en dat mijns inziens moet worden aangemerkt als ver-
eenvoudigd fiscaal derdenbeslag. De Amerikaanse regeling is ruimer dan het Nederlandse 
vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag waar het middel ook kan worden toegepast op bank-
rekeningen en effecten. Dan dient de Nederlandse ontvanger gebruik te maken van het 
gewone recht.
De verjaring beloopt in het Amerikaanse invorderingsrecht tien jaar. De verjaring kan 
worden gestuit en geschorst. Anders dan in Nederland heeft de verjaring een zogenoemde 
harde werking. Op dit punt wijkt het Amerikaanse invorderingsrecht dus af van het 
Nederlandse invorderingsrecht. Ik plaats dit in de sleutel van grotere gelijkwaardigheid 
van partijen.
Bij te late betaling is (vertragings)rente verschuldigd. De Amerikaanse renteregeling lijkt 
daarmee op de Nederlandse renteregeling, zij het dat men vanwege het aangiftebelasting-
systeem geen onderscheid maakt tussen heffings- en invorderingsrente en dat er een ren-
teloze grace period bestaat. Het Amerikaanse recht kent eveneens een regeling voor boeten 
wegens betalingsverzuimen: failure to pay penalties. De boete beloopt 0,5% voor elke maand 
dat betaling uitblijft met een maximum van 25% (ofwel vijftig maanden). Op dit punt is 
het Amerikaanse invorderingsrecht dus in grote mate gelijk aan het Nederlandse invorde-
ringsrecht.
De Amerikaanse regeling voor vervolgingskosten bevat geen forfait, maar ziet op de wer-
kelijke kosten en wijkt daarmee dus af van de Nederlandse Kostenwet invordering rijks-
belastingen 1969.

Thans wordt niet overwogen om de invordering algemeen-bestuursrechtelijk te regelen. 
Een met de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling vergelijkbaar initiatief is er niet.
De rechtsbescherming tegen de executie door de Amerikaanse ontvanger is ter keuze van 
de burger toevertrouwd aan een onafhankelijk beroepsorgaan (‘Appeals’) of de gewone 
rechter of belastingrechter. Als gevolg van de zogenoemde prepayment procedure c.q. preas-
sessment procedure kan in het algemeen worden gesteld dat de rechtsbescherming zorgvul-
dig is vormgegeven: voordat de aanslag behoeft te worden betaald of kan worden ingevor-
derd, kan hij aan de belastingrechter worden voorgelegd. Ook daarna is steeds aan een 
rechtsgang gedacht. Voorts fungeert de Taxpayer Advocate als een apart en met administra-
tieve bevoegdheden bekleed klachtorgaan, als een geschil langs de normale kanalen niet 
tot een oplossing heeft geleid.

Resumerend moet gesteld worden dat het Amerikaanse invorderingsrecht grote gelijke-
nissen vertoont met het Nederlandse invorderingsrecht. Men kent ook een cumulatief 
open stelsel, een fiscaal voorrecht, informatieverplichtingen jegens de ontvanger, execu-
tie zonder vonnis, versnelde invordering, een belastingdeurwaarder, een verjaringsrege-
ling, een vertragingsrente en betalingsverzuimboeten. Weliswaar ontbreekt het fiscale 
bodemrecht maar daartegenover staat wel het zogenoemde tax lien. Een verschil acht ik 
de mogelijkheid om de belastingaanslag in de prepayment procedure of preassessment proce-
dure voorafgaand aan de dwanginvordering te laten toetsen, maar daarbij past wel de 
kanttekening dat die mogelijkheid slechts voor income taxes zoals inkomsten- en vennoot-

1739 Michael I. Saltzman, a.w., ¶10.05[2][c].
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schapsbelasting bestaat. Niettemin is dit een pluspunt ten opzichte van de Nederlandse 
verzetregeling, die weliswaar schorst maar niet altijd de mogelijkheid biedt om rechter-
lijke toetsing van de belastingaanslag te laten plaatsvinden voordat de executie plaats-
vindt. Aansprekend vind ik dat bij faillissement het fiscale voorrecht op bepaalde 100%-
boeten vervalt en de redelijke grace period bij te late betaling. Het ontbreken van een ver-
rekeningsverbod en cessieverbod acht ik een pluspunt, net als de berekening van werke-
lijke vervolgingskosten (in plaats van onverklaarbaar hoge betekeningskosten). Op die 
punten ben ik zoals gezegd voorstander van aansluiting bij het civiele recht, omdat ik niet 
kan inzien waarom de positie van de ontvanger (behoudens executie zonder vonnis) 
anders is dan die van de gewone schuldeiser. De verjaring heeft in tegenstelling tot het 
Nederlandse recht een harde werking teneinde de rechtszekerheid te dienen. Ook dat is 
voor de burger een pluspunt. Andere pluspunten voor die burger zijn het ontbreken van 
de bureaubetekening en van een terzijdestelling van een met de Algemene termijnenwet 
vergelijkbare wet. Alles wegende acht ik het Amerikaanse recht met zijn zogenoemde pre-
payment procedure of preassessment procedure beter voor de burger en de medeschuldeiser die 
immers een veel meer gelijkwaardige rechtspositie hebben ten opzichte van de Ameri-
kaanse ontvanger. Dit kan ook verklaard worden door de zogenoemde 1988 en 1996 Tax-
payer Bills of Rights, die de Amerikaanse burgers rechten hebben gegeven om hen in een 
meer gelijkwaardige positie met de Amerikaanse ontvanger te brengen.1740

4.5 INTERSTATELIJKE VERGELIJKING; CONCLUSIES

In dit hoofdstuk heb ik het invorderingsrecht van Frankrijk, België, Duitsland en de Ver-
enigde Staten beschreven. Ik heb ten eerste onderzocht hoe deze landen de invordering 
hebben geregeld: niet (dus civielrechtelijk), specifiek fiscaal of algemeen-bestuursrechte-
lijk. Vervolgens heb ik bezien of deze landen een met Nederland vergelijkbaar open stelsel 
kennen. Daarna heb ik onderzocht of de ontvanger van die landen over dezelfde zestien 
geselecteerde bijzondere bevoegdheden en andere bijzonderheden beschikt als de Neder-
landse ontvanger (fiscaal voorrecht, fiscaal bodemrecht, aansprakelijkheidsbepalingen, 
informatieverplichtingen, executie zonder vonnis, bureaubetekening, doorbreking van 
de betalingstermijnen en versnelde executie, belastingdeurwaarder, vereenvoudigde fis-
caal derdenbeslag, lijfsdwang, verrekeningsverbod, cessieverbod, verjaringsregeling, 
invorderingsrenteregeling en betalingsverzuimboeten, terzijdestelling van een met de 
Algemene termijnenwet vergelijkbare wet en fiscale vervolgingskostenregeling). Verder 
heb ik onderzocht of in deze landen een met de Vierde tranche Awb vergelijkbaar initia-
tief bestaat. Tot slot heb ik bezien hoe de rechtsbescherming tegen de executie door de 
ontvangers is geregeld.

4.5.1 Bijzondere regeling van het invorderingsrecht

Alle door mij onderzochte landen hebben net als Nederland de inning van Rijks- c.q. fede-
rale belastingvorderingen specifiek fiscaal geregeld. Zij hebben deze materie dus niet aan 
het gemene recht overgelaten, noch algemeen administratief geregeld. De rechtsvergelij-
kende conclusie is dan ook dat de ontvanger van belastingen overal beschouwd wordt als 
een bijzondere schuldeiser, zij het in Nederland meer bijzonder dan in de onderzochte 
landen.
Bijzonder is dat Nederland een aparte invorderingswet kent. In de door mij onderzochte 
landen is het invorderingsrecht steeds gegeven in een wetboek dat (veel) meer regelt dan 
slechts het invorderingsrecht. Zo hebben Frankrijk en de Verenigde Staten een wetboek 
waarin in beginsel het gehele materiële en formele belastingrecht (heffing en inning) is 
neergelegd: de code Général des Impôts respectievelijk de Internal Revenue Code. Ook in België 
is in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 in beginsel het materiële en formele 
belastingrecht gegeven. Duitsland heeft daarentegen één wet waarin het gehele formele 

1740 Zie Michael I. Saltzman, a.w., ¶13.03[3] en ¶17.09[5].
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belastingrecht is geregeld (‘Abgabenordnung’). Overigens is ooit wel geopperd om de invor-
deringswet in de Algemene wet inzake rijksbelastingen op te nemen1741, maar dat is van 
de hand gewezen.
Bijzonder is dat Duitsland een exclusieve regeling heeft getroffen voor beslag en executie 
door de ontvanger. Anders dan in Frankrijk, België en Nederland is in Duitsland het 
dwangbevel of een daarmee vergelijkbaar stuk niet aangewezen als executoriale titel die 
volgens de beslag- en executieregeling van het burgerlijk procesrecht ten uitvoer wordt 
gelegd. De executie wordt in Duitsland vervolgd door gebruik te maken van de bijzondere 
beslag- en executieregeling. De Verenigde Staten kennen eveneens een uitgebreide fiscale 
beslag- en executieregeling, die echter niet exclusief is. Wel kennen Frankrijk, België en 
Nederland in aanvulling op het gewone beslag- en executierecht een vereenvoudigd exe-
cutoriaal derdenbeslag, dat in de sleutel van het fiscale voorrecht moet worden geplaatst.

4.5.2 Open stelsel

Alle door mij onderzochte landen hebben een open stelsel. De ontvangers kunnen 
gebruikmaken van gewone schuldeisersbevoegdheden, zoals het inroepen van de actio 
pauliana en het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar. De rechtsvergelij-
kende conclusie is dan ook dat de ontvanger van rijksbelastingen en federale belastingen 
overal niet slechts als een bijzondere schuldeiser wordt beschouwd, maar tevens (ofwel 
simultaan ofwel alternatief) als gewone schuldeiser, althans als een schuldeiser die in 
beginsel niet ten achter behoort te staan bij een gewone schuldeiser, zij het dat daar wel 
uitzonderingen op bestaan, zoals met betrekking tot de (zachte) verjaring.
Echter, niet steeds heeft het open stelsel hetzelfde karakter als in Nederland, waar geen 
rangorde tussen gewone en bijzondere bevoegdheden bestaat en geen keuzebeperking, 
behalve die van de beginselen van behoorlijk bestuur. In Duitsland en België moet ter 
inning van de belastingvordering gebruikgemaakt worden van de bijzondere beslag- en 
executieregeling. Als die een kwestie ongeregeld laat, zoals de aanvraag van het faillisse-
ment, dan kán teruggevallen worden op het gewone recht. Aldus kan gesteld worden dat 
in die landen een subsidiariteitsbeginsel of leemteregel bestaat. In Duitsland geldt boven-
dien een rangorde voor aansprakelijkheden: opzetaansprakelijkheid gaat voor schuldaan-
sprakelijkheid en deze gaat voor risicoaansprakelijkheid. In Frankrijk en de Verenigde 
Staten is het open stelsel daarentegen vergelijkbaar met het onze: cumulatief.

4.5.3 Invorderingsrechtelijke bijzonderheden

Voorrecht
In alle door mij onderzochte landen behalve Duitsland zijn de belastingvorderingen 
bevoorrecht. Het Duitse fiscale voorrecht is met de herziening van het faillissementsrecht 
per 1 januari 1999 vervallen teneinde de positie van de gewone schuldeisers te versterken. 
Dat argument gaat mijns inziens ook op voor Nederland. Zoals gezegd, lijkt de Neder-
landse Commissie Insolventierecht hetzelfde te bepleiten.1742 In België zijn verhogingen, 
boeten en aansprakelijkheidsschulden niet bevoorrecht. In de Verenigde Staten worden 
bepaalde 100%-boeten buiten faillissement gehouden. De conclusie is dat behalve Duits-
land alle landen de belastingopbrengst belangrijker vinden dan de betaling van andere 
schuldeisers en dus de staatskas boven alle andere kassen stellen. Dat de staatsbegroting 
echter niet in gevaar komt bij het ontbreken van een fiscaal voorrecht, bewijst de situatie 
in Duitsland. Wellicht dat de gedachten van de Commissie Insolventierecht nog gevolgd 
zullen worden.

1741 W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, tweede druk, Deventer 1971, p. 204
1742 S.C.J.J. Kortmann, ‘Advies Cie Insolventierecht d.d. 29 juli 2006 (voorontwerp Insolventiewet)’, TvI 

2006, 34, p. 163.
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Bodemrecht/wettelijke hypotheek
Het fiscaal bodemrecht is rechtsvergelijkend bezien een bijzonderheid. In geen van de 
door mij onderzochte landen bestaat een dergelijk middel. Men kan dus kennelijk heel 
goed zonder. Het zal mede in die sleutel zijn dat de Commissie Insolventierecht de afschaf-
fing van het fiscale bodemrecht bepleit.1743 Als zij het voorrecht als ongewenst 
beschouwt, deelt het fiscale bodemrecht daarvan het lot. Frankrijk en België kennen wel 
de wettelijke hypotheek, die anders dan voorheen gewoon ingeschreven moet worden. De 
wettelijke hypotheek rust echter op goederen van de belastingschuldige en niet, zoals bij 
bodembeslag, van derden. Bovendien respecteert de wettelijke hypotheek de reeds geves-
tigde civiele hypotheken. In de Verenigde Staten kent men ten slotte het zogenoemde lien. 
Echter, ook dat rust slechts op goederen van de belastingschuldige.

Aansprakelijkheidsbepalingen
Alle door mij onderzochte landen hebben aansprakelijkheidsbepalingen in het leven 
geroepen om misbruik tegen te gaan. In grote lijnen zijn zij vergelijkbaar. Zo zien zij bij-
voorbeeld alle op door echtgenoten genoten inkomsten en beogen zij bijvoorbeeld het 
verschuilen achter ‘plof’-BV’s en zaken als koppelbazerij en dergelijke tegen te gaan.

Informatieverplichtingen
Anders dan België, Duitsland, de Verenigde Staten en Nederland, legt Frankrijk geen infor-
matieverplichtingen aan de belastingschuldigen en derden op om desgevorderd voor exe-
cutie vatbaar inkomen en vermogen te openbaren. Ik heb de reden hiervoor niet kunnen 
achterhalen. Mij is evenmin bekend of de Franse ontvanger gebruik mag maken van het 
dossier van de inspecteur, die wel over informatievorderingsbevoegdheden beschikt.

Executie zonder vonnis
De executie zonder vonnis bestaat in alle door mij onderzochte landen. In Frankrijk, Bel-
gië en Nederland is aan bepaalde ambtelijke stukken de executoriale kracht van een von-
nis gegeven, die hetzij volgens het gewone recht ten uitvoer kunnen worden gelegd, hetzij 
door middel van vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag kunnen worden geïnd. In Duitsland 
en de Verenigde Staten is een andere benadering gekozen. In het Duitse invorderingsrecht 
is een uitgebreide publiekrechtelijke beslag- en executieregeling gegeven, die exclusief 
bedoeld is. De reden hiervan is kennelijk dat in Duitsland de regel geldt dat het bijzondere 
bestuursrecht het algemene (bestuurs)recht verdringt. Ook in de Verenigde Staten is een 
dergelijke uitgebreide regeling gegeven, die echter niet exclusief is. Daar heeft men de 
ontvanger juist weer met alle bevoegdheden willen tooien, in elk geval ook met die 
bevoegdheden die een ordinary creditor heeft.

Bureaubetekening
De bureaubetekening is een unieke Nederlandse bijzonderheid. Frankrijk, België, Duits-
land en de Verenigde Staten kennen haar niet. Daarmee acht ik de bureaubetekening, die 
in Nederland vooral op massaliteit steunt (zie onderdeel 2.8.6), nog minder gerechtvaar-
digd. Wel kunnen in Frankrijk en de Verenigde Staten bepaalde stukken per aangete-
kende post worden verstuurd.

Versnelde opeisbaarheid en executie
De doorbreking van de betalingstermijnen en de versnelde executie zijn in alle landen 
mogelijk, zij het dat in Frankrijk de versnelde procedure tot conservatoir beslag leidt en 
in Duitsland slechts de betaaltermijnen voor bepaalde zakelijke aangiftebelastingschul-
den kunnen worden doorbroken. De grote overeenkomst is, zoals te verwachten viel, dat 
in alle door mij onderzochte landen vereist is dat de invordering in gevaar is.

1743 S.C.J.J. Kortmann, ‘Advies Cie Insolventierecht d.d. 29 juli 2006 (voorontwerp Insolventiewet)’, TvI 
2006, 34, p. 163.
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Belastingdeurwaarder
In alle door mij onderzochte landen zijn belastingambtenaren bevoegd om stukken de 
betekenen en de executie ter hand te nemen. In Frankrijk kan de postbesteller daarnaast 
een betalingsbevel betekenen en in Duitsland kunnen zowel postbestellers als rijksamb-
tenaren stukken betekenen en is zelfs een algemene bestuursrechtelijke wet aan beteke-
ning gewijd: Verwaltungszustellungsgesetz.

Vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag
Alle door mij onderzochte landen kennen de mogelijkheid van vereenvoudigd fiscaal der-
denbeslag (de vordering). Nederland, Frankrijk, België en de Verenigde Staten hebben een 
vergelijkbaar vereenvoudigd middel naast en ten opzichte van het gewone executoriale 
derdenbeslag. Duitsland heeft daarentegen een uitputtende beslag- en executieregeling; 
daarnaast is er geen ruimte meer voor gewoon executoriaal derdenbeslag. Het Duitse fis-
cale derdenbeslag moet dan ook eigenlijk als ‘exclusief’ worden aangemerkt ten opzichte 
van civiel derdenbeslag.

Lijfsdwang
Alleen in Duitsland kent men een met lijfsdwang vergelijkbaar middel. Dit heeft te maken 
met het feit dat – anders dan in Nederland – ook gewone schuldeisers over dat middel 
(‘Sicherheitsarrest’) beschikken.1744 In Frankrijk, België en de Verenigde Staten is lijfsdwang 
voor belastingschulden niet mogelijk.

Verrekeningsverbod
Het verrekeningsverbod geldt behalve in Nederland ook in België en Frankrijk. In Duits-
land en de Verenigde Staten kan ook door de belastingschuldige gewoon verrekend wor-
den. De burger en de overheid worden in Duitsland en de Verenigde Staten op dit punt 
gelijk behandeld. In Duitsland kan de burger zelfs civielrechtelijke vorderingen met belas-
tingschulden verrekenen. Er wordt dus per land verschillend gedacht over de (on)wense-
lijkheid van tweezijdige verrekening. Dat het in Duitsland breed is toegelaten, ligt voor de 
hand, gezien het ontbreken van een fiscaal voorrecht.

Cessieverbod
Alleen Frankrijk kent naast Nederland een beperkt cessieverbod, welke inhoudt dat cessie 
van salarisbetalingen niet aan de ontvanger kan worden tegengeworpen. Daarmee heeft 
het een ander karakter dan het Nederlandse cessieverbod, dat immers cessie van vorde-
ringen op de ontvanger tegengaat. In Nederland kent men wel niet-fiscale looncessiever-
boden, zoals die van art. 33, onderdeel d, van de Wet op het consumentenkrediet, 
art. 1576f BW en art. 31 van de cao voor het openbaar vervoer. De looncessie om loonbe-
lasting te voorkomen is in Nederland voorts ongeldig geoordeeld (HR 3 april 1968, BNB 
1969/133 en HR 10 juni 1969, BNB 1969/221). België, Duitsland en de Verenigde Staten heb-
ben geen cessieverbod en het is dan ook de vraag, nu geen enkel ander van de onderzochte 
landen een cessieverbod als het Nederlandse heeft (en de WIR al lang is afgeschaft), of de 
Nederlandse invorderingswetgever niet aan koudwatervrees lijdt.

Verjaring
In alle door mij onderzochte landen is een speciale regeling voor de verjaring van belas-
tingen getroffen. De verjaringstermijn is gelijk in Nederland, België en Duitsland: vijf jaar. 
In Frankrijk geldt een termijn van vier jaar en in de Verenigde Staten is de termijn recent 
verlengd van zes naar tien jaar, vanwege budgettaire redenen. Duitsland en de Verenigde 
Staten hebben een harde verjaring, kennelijk om de positie van de burger te versterken. 
Een na voltooiing van de verjaring betaald bedrag kan daar teruggevorderd worden. 
Frankrijk, België en Nederland kennen daarentegen een zachte verjaring. Alle landen heb-

1744 Art. 918 ZPO.
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ben regelingen getroffen voor stuiting en schorsing van de verjaring, wat te verwachten 
viel.

Betalingsverzuimen
Uiteraard hebben alle landen een renteregeling voor betalingsverzuimen. Frankrijk is 
evenwel bijzonder omdat anders dan in België, de Verenigde Staten en Nederland geen 
rente in rekening wordt gebracht bij een te late betaling van een aanslagbelasting, doch 
‘slechts’ een boete van 10%. De door mij onderzochte landen kennen alle betalingsver-
zuimboeten voor aangiftebelastingen als prikkel tot nakoming. Slechts Frankrijk kent een 
betalingsverzuimboete voor aanslagbelastingen, maar daartegenover staat dat er dan 
geen vertragingsrente wordt berekend.

Betaaltermijnen eindigend op een niet-werkdag
Nederland is uniek in zijn niet-verlenging van betaaltermijnen die eindigen op een niet-
werkdag. Frankrijk, België, Duitsland en de Verenigde Staten wijken op dit punt niet af 
van het gewone recht. Het zogenoemde comptabiliteitsargument van de Nederlandse wet-
gever op dit punt snijdt hierdoor mijns inziens nog minder hout, nu de betaling van loon- 
en omzetbelasting per primacheque inmiddels is afgeschaft.

Vervolgingskosten
Alle door mij onderzochte landen hebben, net als Nederland, een speciale regeling getrof-
fen voor vervolgingskosten. In Frankrijk heeft de fiscale vervolgingskostenregeling een 
forfaitair karakter. In België wordt doorgekoppeld naar de civiele vervolgingskostenrege-
ling. In Duitsland is een uitgebreide regeling getroffen voor bij het civiele recht aanslui-
tende fiscale vervolgingskosten en verschotten. In Amerika is de regeling beperkt, maar 
niet forfaitair doch gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten. Nederland lijkt uniek in zijn 
zeer hoog oplopende en volstrekt van de werkelijkheid afwijkende dwangbevelbeteke-
ningskosten.

Zoals gezegd, ben ik niet specifiek ingegaan op het voorrecht op motorrijtuigen, het IB-
voorrecht op in vruchtgebruik gegeven goederen en de terzijdestelling van de Algemene 
wet bestuursrecht. Ik acht die Nederlandse bijzonderheden zo specifiek, dat ik rechtsver-
gelijking op die punten onvoldoende relevant acht. Bovendien vergden de andere punten 
al genoeg aandacht. Hetzelfde geldt voor de specifieke fiscale toerekeningsbepaling.

Conclusies bijzondere bevoegdheden
In onderdeel 2.8.22 heb ik, voor zover hier relevant1745, geconcludeerd dat er voldoende 
rechtvaardiging bestaat voor de volgende fiscale afwijkingen van het gewone recht: de 
executie zonder vonnis, de belastingdeurwaarder, de verjaringsregeling, de invorderings-
renteregeling en de bestuurlijke betalingsverzuimboeten. Ook van uit een rechtsvergelij-
kend perspectief kan worden geconcludeerd dat deze bijzonderheden gerechtvaardigd 
zijn. De rechtsvergelijking levert althans geen argumenten voor afschaffing op.
In onderdeel 2.8.22 heb ik voorts geconcludeerd dat er onvoldoende argumenten bestaan 
voor het fiscale voorrecht, het fiscale bodembeslag, de informatieverplichtingen, de 
bureaubetekening, de doorbreking van de betalingstermijnen en versnelde executie, het 
vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag, de lijfsdwang, het verrekeningsverbod en het eigen 
invorderingsrechtelijk verrekeningsregime, het cessieverbod en de bijzondere vervol-
gingskostenregeling. Van uit een rechtsvergelijkend perspectief kan ten eerste worden 
geconcludeerd dat het fiscale bodembeslag, de bureaubetekening, het cessieverbod en de 
terzijdestelling van een met de Algemene termijnenwet vergelijkbare wet niet gesteund 
worden door vergelijkbare regelingen in andere landen, maar daarentegen kennelijk 

1745 De uitsluitend girale uitbetaling, het voorrecht op motorrijtuigen, het IB-voorrecht op in vrucht-
gebruik gegeven goederen en de bijzondere toerekeningsbepaling acht ik eveneens gerechtvaar-
digd, doch deze bijzonderheden heb ik niet in mijn rechtsvergelijking opgenomen.
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hoogst eigenaardige Nederlandse regelingen zijn, hoewel de belastingstelsels van de 
betrokken landen geen aanwijzing opleveren die zou kunnen verklaren waarom Neder-
land deze regels wél zou behoeven naast het gemene recht. Alleen Duitsland kent een met 
Nederland vergelijkbare lijfsdwang, zij het dat de lijfsdwang daar géén afwijking van het 
civiele recht inhoudt, nu iedere schuldeiser die kan vorderen als de inning van de vorde-
ring in gevaar is. In plaats van het bodemrecht kennen Frankrijk en België een wettelijke 
hypotheek, die echter op onroerende goederen ziet en bovendien niet op goederen van 
derden. De rechtsvergelijking levert dus geen aanleiding op om mijn conclusie tot afschaf-
fing van de genoemde regelingen te herzien. Daarentegen bestaan er rechtsvergelijkend 
bezien weinig argumenten om het fiscale voorrecht, de informatieverplichtingen, de 
doorbreking van de betalingstermijnen en de versnelde executie, het vereenvoudigd fis-
caal derdenbeslag, het verrekeningsverbod en het eigen invorderingsrechtelijk verreke-
ningsregime en de bijzondere vervolgingskostenregeling af te schaffen, zij het dat het 
beeld met name bij het fiscale voorrecht, het verrekeningsverbod en de kostenregeling 
bepaald genuanceerd is: Duitsland doet het al zeven jaar zonder fiscaal voorrecht teneinde 
de positie van de gewone schuldeisers te versterken, en in zowel Duitsland als de Ver-
enigde Staten heeft de burger dezelfde verrekeningsmogelijkheden als de fiscus. In Duits-
land sluiten de vervolgingkosten aan bij de civiele kostenregeling. In de Verenigde Staten 
wordt voorts geen (te hoog) forfait in rekening gebracht bij vervolging, maar alleen de 
werkelijke kosten. Ook de informatieverstrekkingsverplichtingen gelden niet overal. 
Alleen ter zake van versneld optreden bij dreigende verduistering of onverhaalbaarheid 
en speciaal fiscaal derdenbeslag vinden kennelijk alle landen dat zij niet gemist kunnen 
worden, zij het dat in Frankrijk de versnelde invordering tot conservatoire maatregelen 
leidt en dat het speciaal fiscaal derdenbeslag niet steeds als een vereenvoudiging ten 
opzichte van het gewone recht kan worden aangemerkt (Duitsland).

4.5.4 Algemene bestuursrechtelijke geldschuldenregeling

Ik heb bestudeerd of de door mij onderzochte landen een met de bestuursrechtelijke geld-
schuldenregeling van de Vierde tranche Awb vergelijkbaar initiatief kennen om daarmee 
tevens de invordering van belastingschulden te regelen. Gebleken is dat in Frankrijk, Bel-
gië en de Verenigde Staten een vergelijkbaar voornemen niet bestaat. In Duitsland kent 
men met de Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz van 1953 (‘VwVG’), een algemene bestuursrech-
telijke geldschuldenregeling voor de executie van bestuursrechtelijke geldschulden, en 
derhalve een regeling vergelijkbaar met afd. 4.4.4 van de Vierde tranche (Aanmaning en 
invordering bij dwangbevel). Deze wet is in het belastingrecht echter niet van toepas-
sing1746, zodat ook ten aanzien van Duitsland geconcludeerd moet worden dat de invorde-
ring van belastingen niet algemeen-bestuursrechtelijk geregeld is of zal worden. De 
rechtsvergelijkende conclusie is dan ook dat het heel bijzonder is dat Nederland voorne-
mens is om een algemene bestuursrechtelijke geldschuldenregeling te treffen, die tevens 
de inning van belastingvorderingen zal regelen, hetgeen de vraag doet rijzen of er wel 
zo’n dringende behoefte bestaat aan includering van de inning van belastingen in afdeling 
4.4 Awb, c.q. aan afdeling 4.4.4 überhaupt.

4.5.5 Rechtsbescherming

De rechtsbescherming tegen de executie is in België en Nederland toevertrouwd aan de 
gewone rechter. Beide landen kennen een vergelijkbare verzetsprocedure, zij het dat het 
verzet vergelijkbaar met art. 438 Rv. in België niet schorst. Opgemerkt zij echter dat het 
bezwaar tegen de aanslag wél schorst. In Frankrijk is de rechtsbescherming tegen de exe-
cutie afhankelijk van het onderwerp aan de belastingrechter of aan de gewone rechter 
toevertrouwd. Voorafgaand bezwaar is aldaar steeds vereist. Het verzet heeft geen schor-
sende werking en over de hoogte van de aanslag kan niet geklaagd worden, want daarvoor 

1746 Art. 1, lid 3, van de Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz.
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is het bezwaar tegen de aanslag gegeven. In Duitsland is de rechtsbescherming tegen de 
executie steeds en gedetailleerd aan de belastingrechter toevertrouwd. Voorafgaand 
bezwaar is ook in Duitsland vereist. Er is geen schorsende werking maar de ontvanger 
moet zich wel beraden of hij de invordering gegeven de omstandigheden ambtshalve 
moet stopzetten of niet.1747 Over de materiële aspecten van de belastingschuld kan in de 
inningsfase slechts zeer beperkt door de belastingschuldige worden geklaagd, aansprake-
lijkgestelden hebben daarentegen ruimere mogelijkheden. In Amerika heeft de burger 
het als gevolg van de zogenoemde prepayment procedure of preassessment procedure zelf in de 
hand wanneer hij zich met dwanginvordering geconfronteerd ziet. Behoudens jeopardy 
heeft de burger het recht om de aanslag voorafgaand aan de dwanginvordering te laten 
toetsen door de belastingrechter. Is die fase al gepasseerd dan kan de burger administra-
tief beroep instellen tegen de invorderingsacties of het Tax Court raadplegen. Die rechts-
gang schorst de executie niet, hetgeen logisch is als de titel al eens door de rechter is 
getoetst. Een enkele keer is niettemin ook de gewone rechter als restrechter bevoegd om 
kennis te nemen van rechtsvorderingen omtrent invordering.

4.6 SAMENVATTING

In dit hoofdstuk heb ik het invorderingsrecht van Frankrijk, België, Duitsland en de Ver-
enigde Staten beschreven. Ik heb ten eerste onderzocht hoe deze landen de invordering 
hebben geregeld: niet (dus civiel), specifiek fiscaal of algemeen-bestuursrechtelijk. Geble-
ken is dat alle landen de invordering van belastingschulden specifiek fiscaal hebben gere-
geld. In Frankrijk is zij geregeld in de code Général des Impôts en het Livre des procédures fisca-
les, in België in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, in Duitsland in de Abgabenord-
nung, en in de Verenigde Staten in de Internal Revenue Code.

Vervolgens heb ik bezien of de landen een met Nederland vergelijkbaar open stelsel ken-
nen in de zin dat de ontvangers naast de bijzondere bevoegdheden ook gebruik kunnen 
maken van het gewone recht. Gebleken is dat alle landen een open stelsel hebben. Waar 
de bijzondere wetten niets regelen, is de ontvanger steeds bevoegd om gebruik te maken 
van gewone schuldeisersbevoegdheden, zoals de actio pauliana. In Duitsland en België 
heeft het open stelsel een ander, subsidiair karakter dan het Nederlandse, waar bijzon-
dere en gewone bevoegdheden naast elkaar mogen worden gebruikt (geen rangorde; 
cumulatief). Aangezien in Duitsland het beslag- en executierecht uitgebreid en separaat 
van het civiele recht is geregeld, dient daarvan gebruik te worden gemaakt (wel rangorde; 
subsidiair). Een keuze tussen vereenvoudigd en gewoon derdenbeslag is er in Duitsland 
dus niet.

Daarna heb ik onderzocht of de andere landen eveneens bijzondere bevoegdheden en bij-
zonderheden kennen. Ik heb bezien of de ontvangers over de zestien vergelijkbare bijzon-
dere bevoegdheden en andere bijzonderheden beschikken die de Nederlandse ontvanger 
kent. Dit zijn fiscaal voorrecht, fiscaal bodemrecht, aansprakelijkheidsbepalingen, infor-
matieverplichtingen, executie zonder vonnis, bureaubetekening, doorbreking van de 
betalingstermijnen en versnelde executie, de belastingdeurwaarder, vereenvoudigd fis-
caal derdenbeslag, lijfsdwang, verrekeningsverbod, cessieverbod, speciale verjaringsrege-
ling, invorderingsrenteregeling en betalingsverzuimboeten, terzijdestelling van een met 
de Algemene termijnenwet vergelijkbare wet en fiscale vervolgingskostenregeling.
Bij de behandeling van de bijzondere invorderingsrechtelijke bevoegdheden en bijzonder-
heden is gebleken dat de invordering in de verschillende landen soms grote overeenkom-
sten vertoont, maar dat het fiscale bodembeslag, de bureaubetekening, de lijfsdwang, het 
cessieverbod en de terzijdestelling van een met de Algemene termijnenwet vergelijkbare 
wet rechtsvergelijkend kennelijk uniek Nederlands zijn. Hier past de kanttekening dat 
het Duitse recht de lijfsdwang wel kent, maar dat deze geen afwijking van het Duitse 

1747 M. Kussmann, a.w., aant. 1.2.3.1.
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civiele recht inhoudt: iedere schuldeiser heeft die bevoegdheid. Het Franse, Belgische en 
Nederlandse invorderingsrecht lijken het meest op elkaar. Dit heeft mijns inziens te 
maken met het feit dat het Belgische en Nederlandse invorderingsrecht oorspronkelijk 
door de Franse bezetter is ingevoerd. Een algemeen kenmerk is dat in Frankrijk, België en 
Nederland een bepaald ambtelijk stuk als vonnis wordt aangemerkt dat vervolgens vol-
gens het gewone recht ten uitvoer wordt gelegd. Duitsland en de Verenigde Staten hebben 
een andere benadering gekozen door een eigen fiscale beslag- en executieregeling in het 
leven te roepen. Daar wordt de belastingvordering dus niet volgens het gewone recht ten 
uitvoer gelegd, althans niet voor zover de speciale wet in een regeling voorziet. Aangezien 
het Duitse invorderingsrecht in 19771748 en het Duitse faillissementsrecht in 19991749 vol-
ledig is herzien, oogt dat invorderingsrecht het meest modern ondanks het feit dat de IW 
1990 van recentere datum is dan de AO 1977. Dit komt omdat de IW 1990 voortbouwt op 
de IW 1845. Opvallend is dat Duitsland het enige land is dat het fiscale voorrecht heeft 
afgeschaft. De discussie over de verbetering van de positie van de gewone schuldeisers is 
daar al afgerond en het geschil is beslecht in het voordeel van die gewone schuldeisers. 
Zoals gezegd, lijkt de Commissie Insolventie dezelfde mening te zijn toegedaan.

Verder heb ik onderzocht of in deze landen een met de Vierde tranche vergelijkbaar ini-
tiatief bestaat in die zin dat de invordering van belastingen door een algemeen-bestuurs-
rechtelijk geldschuldenregeling wordt geregeld. Gebleken is dat de invordering van belas-
tingschulden door middel van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de Vierde 
tranche Awb een unicum is. Duitsland heeft met de Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz reeds 
sinds 1953 een algemeen bestuursrechtelijke regeling voor dwanginvordering van 
bestuursrechtelijke verplichtingen, doch die regeling verwijst voor de inning van 
bestuursrechtelijke geldschulden naar het belastingrecht. In Duitsland is het dus 
andersom: de belastingwet (AO) functioneert als algemene bestuursrechtelijke geldschul-
denregeling. Bovendien kunnen daar de bestuursorganen hun bestuursrechtelijke geld-
vorderingen ter inning aan de ontvanger overdragen. In Frankrijk, België of de Verenigde 
Staten is er evenmin een vergelijkbaar voornemen om de inning van bestuursrechtelijke 
geldvorderingen algemeen te regelen om daaronder ook belastingvorderingen te begrij-
pen.

Tot slot heb ik bezien hoe de rechtsbescherming tegen de executie door de ontvangers is 
geregeld. In Frankrijk en Duitsland is voorafgaand bezwaar tegen executiemaatregelen 
vereist. In Frankrijk is afhankelijk van het onderwerp van geschil daarna de gewone rech-
ter of belastingrechter bevoegd, terwijl in Duitsland steeds de belastingrechter bevoegd is. 
In beide landen schorst verzet de executie niet. In België is het net als in Nederland de 
gewone rechter die in verzet rechtsbescherming biedt, zij het dat ook daar het verzet niet 
schorst; het bezwaar tegen de belastingaanslag schorst echter wel. In de Verenigde Staten 
is het bijzonder geregeld, omdat de burger ervoor mag kiezen om de belastingaanslag 
eerst aan de belastingrechter voor te leggen voordat betaald hoeft te worden of de dwan-
ginvordering kan worden opgestart. Daarna kan de burger administratief beroep instellen 
en vervolgens of in plaats daarvan kan hij zich tot de gewone of belastingrechter wenden 
(afhankelijk van de belastingsoort).

Mijn bevindingen zijn samengevat in het volgende schematische overzicht 
(onderdeel 4.7).

1748 J. Lammerding, a.w., aant. 1.2.
1749 M. Kussmann, a.w.: ‘Diese Zielsetzung verfolgt die neue InsO insbesondere, indem: (...) Vorrechte 

im Ins-Verfahren beseitigt werden (z.B. das Vorrecht der Staatskasse nach § 61 KO).‘
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4.7 SCHEMATISCH OVERZICHT

Nederland Frankrijk België Duitsland VS

bijzondere 
wet

ja ja ja ja ja

open stelsel ja, cumulatief ja, cumulatief ja, subsidiair ja, subsidiair ja, cumulatief
fiscaal voor-
recht

ja ja ja nee ja

fiscaal 
bodembeslag

ja nee nee nee nee

aansprake-
lijkheidsbepa-
lingen

ja ja ja ja ja

informatie-
verplichtin-
gen

ja nee ja ja ja

executie zon-
der vonnis

ja ja ja ja ja

bureaubete-
kening

ja nee nee nee, doch bij-
zondere rege-
ling

nee

doorbreking 
betaaltermij-
nen

ja ja ja ja ja

versnelde exe-
cutie

ja ja, conserva-
toir

ja ja ja

belasting-
deurwaarder

ja ja ja ja ja

vereenvou-
digd derden-
beslag

ja ja ja ja ja

lijfsdwang ja nee nee ja, doch ook 
voor gewone 
vorderingen

nee

verrekenings-
verbod

ja ja ja nee nee

cessieverbod ja ja, doch 
slechts sala-
risbetalingen

nee nee nee

verjaringsre-
geling

ja, zacht ja, zacht ja, zacht ja, hard ja, hard

invorderings-
renteregeling

ja ja ja ja ja

betalingsver-
zuimboeten

ja ja ja ja ja

terzijdestel-
ling termij-
nenwet

ja nee nee nee nee

fiscale vervol-
gingskosten-
regeling

ja, forfaitair ja, forfaitair ja, doch aan-
sluiting 
gewone recht

ja, doch aan-
sluiting 
gewone recht

nee, werke-
lijke kosten

algemene 
bestuursrech-
telijke geld-
schuldenrege-
ling

ja nee nee ja, doch ver-
wijst naar 
belasting-
recht

nee

rechtsbe-
scherming

rechtstreeks 
verzet 
gewone rech-
ter

voorafgaand 
bezwaar en 
vervolgens 
verzet 
gewone rech-
ter

verzet bij de 
gewone rech-
ter (geen 
bezwaar)

voorafgaand 
bezwaar en 
vervolgens 
belasting-
rechter

bezwaar of 
rechstreeks 
gewone of 
belasting-
rechter

bezwaar 
schorst

bezwaar 
schorst
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5 Overzicht, conclusies en aanbevelingen

5.0 INLEIDING

Onderdeel 5.1 bevat een overzicht, conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het 
huidige invorderingsrecht, zoals behandeld in hoofdstuk 2. De onderzoeksvraag of de bij-
zondere positie van de ontvanger als schuldeiser (nog) gerechtvaardigd is, wordt daarin 
beantwoord. Voorts bevat onderdeel 5.2 dezelfde thema’s maar dan met betrekking tot 
het invorderingsrecht, zoals dat vermoedelijk na invoering van de Vierde tranche Awb zal 
gelden. Daarin worden de onderzoeksvragen beantwoord of (i) er een aparte regeling voor 
de invordering van belastingschulden in de Invorderingswet 1990 moet overblijven naast 
de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht, (ii) of het invorderingsrecht in zijn 
geheel uitgezonderd moet worden van de werking van de Vierde tranche van de Algemene 
wet bestuursrecht, (iii) of het gemene recht niet ook alle bestuursrechtelijke geldschulden 
kan bedienen indien het bestuur zelf zijn executoriale titel kan creëren zodat een Invor-
deringswet en een bestuursrechtelijke geldschuldenregeling op het punt van de titel na 
in wezen gemist kunnen worden en (iv) of de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling 
van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht voor wat betreft het fiscale 
invorderingsrecht aan haar doel beantwoordt. Onderdeel 5.3 gaat vervolgens over het bui-
tenlandse invorderingsrecht. Daarin behandel ik de vraag of de buitenlandse invorde-
ringsstelsels gezichtspunten bieden voor verbetering van het Nederlandse invorderings-
recht en zijn verhouding tot het gemene recht en/of het algemene bestuursrecht. 
Onderdeel 5.4 vat de slotconclusies en onderdeel 5.5 de slotaanbevelingen samen. Ik 
besluit met een uitleiding in onderdeel 5.6.

5.1 OVERZICHT,  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN MET 
BETREKKING TOT HET HUIDIGE NEDERLANDSE 
INVORDERINGSRECHT

In dit onderdeel kom ik terug op de drie behandelde thema’s van het huidige Nederlandse 
invorderingsrecht: open stelsel (5.1.1), invorderingsrechtelijke bijzonderheden (geclus-
terd in 5.1.2-5.1.6) en rechtsbescherming (5.1.7). De onderzoeksvraag met betrekking tot 
het positieve recht beantwoord ik daarna (5.1.8).

5.1.1 Open stelsel

Vóór invoering van het open stelsel, waarin de ontvanger naast de bijzondere bevoegdhe-
den gebruik kan maken van gewone schuldeisersbevoegdheden, is slechts één argument 
aangevoerd. Voorkomen moet worden dat de fiscus bij een gewone schuldeiser ten achter 
komt te staan. Het voor invoering van het open stelsel gehanteerde argument is ongeldig 
gebleken. De IW 1845 is niet verworden tot een regeling die aan de fiscus rechten ont-
houdt die wel aan iedere andere gewone schuldenaar toekomen. Uit de rechtspraak en 
literatuur kan worden opgemaakt dat de ontvanger conservatoir beslag kon leggen, de 
actio pauliana kon inroepen, kon verrekenen en een beroep op onrechtmatige daad kon 
doen. Het open stelsel dat in 1990 werd ingevoerd functioneerde in feite dus reeds in de 
rechtspraktijk onder de zogenoemde open stelsel-doctrine. Het voor invoering van het 
open stelsel gehanteerde argument is dus ten onrechte aangevoerd. Niettemin kan de 
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bevoegdheid om het faillissement van zijn schuldenaar aan te vragen mijns inziens niet 
worden gemist. De ontvanger moet op dit punt over dezelfde bevoegdheid beschikken als 
een gewone schuldenaar. Een reden voor een achterstelling ten opzichte van gewone 
schuldeisers kan ik niet bedenken, waar zij rechtsvergelijkend bezien eveneens aanvaard 
is en waar andere bestuursorganen, zoals UWV en de zogenoemde verplichte bedrijfspen-
sioenfondsen, wel het faillissement van hun schuldenaren kunnen aanvragen. Deze ach-
terstelling ten opzichte van gewone en bijzondere schuldeisers leidde in de praktijk 
bovendien tot misbruik.1750 Belastingschuldigen met betalingsmoeilijkheden betaalden 
hun premies bijvoorbeeld wel aan UWV en niet aan de fiscus teneinde een faillissements-
aanvraag door UWV te blokkeren. Ondertussen werd dan verzet tegen dwangbevelen inge-
steld en gepoogd met de ontvanger een betalingsregeling te treffen. Dit had tot gevolg dat 
UWV eerder werd voldaan dan de ontvanger, terwijl daar objectief beschouwd geen argu-
ment voor bestond. Ik meen dan ook dat het open stelsel onontbeerlijk is. Slechts als er 
een exclusieve, uitputtende bestuursrechtelijke geldschuldenregeling inclusief beslag- en 
executieregeling in het leven geroepen zou worden, zou een open stelsel niet noodzake-
lijk zijn. De vraag is echter of de bevoegdheid om – bijvoorbeeld – de actio pauliana in te 
roepen of het faillissement aan te vragen in zo’n bijzondere wet geregeld moet worden. 
Ik meen dat het wenselijk is die onderwerpen te regelen waar dat geregeld behoort te zijn: 
in het BW en in de Faillissementswet. De kans bestaat bovendien dat zo’n uitputtende 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling in de weerbarstige praktijk toch niet alles dekt. 
Wel roept het open stelsel vragen op. Dit komt doordat er geen rangorde is en gewone en 
bijzondere bevoegdheden dus naast elkaar mogen worden gebruikt. Volgens de Hoge 
Raad dienen de beperkingen aan het gebruik aan die bevoegdheden in de wet te worden 
neergelegd en dat is nu juist niet gedaan.1751 Dit leidt er in de praktijk toe dat de ontvan-
gers, die dwangbevelen hebben uitgevaardigd waartegen verzet is aangetekend, hangende 
dat verzet het faillissement van de belastingschuldige aanvragen. Hier wordt een gewone 
bevoegdheid (aanvraag faillissement) gebruikt naast een bijzondere bevoegdheid (executie 
zonder vonnis). Ook ziet men in de praktijk dat de ontvanger in plaats van de bijzondere 
bevoegdheid om een vervreemder van een zogenoemde kasgeldvennootschap aansprake-
lijk te stellen, ageert uit onrechtmatige daad. Hier wordt een gewone bevoegdheid 
(onrechtmatige daad) aangewend in plaats van een bijzondere bevoegdheid (beroep op bij-
zondere aansprakelijkheidsbepaling). Waar de bijzondere bevoegdheid met waarborgen 
is omgegeven, die in het gewone recht ontbreken, is dat gebruik van gewone bevoegdhe-
den niet gewenst. De door de Hoge Raad ontwikkelde doorkruisingsleer geldt hier niet, 
omdat de Invorderingswet 1990, zoals gezegd, geen beperkingen aan het gebruik van het 
gewone recht stelt. In bepaalde gevallen is dat echter wel op zijn plaats. Mijns inziens 
dient een ontvanger die zijn belastingvordering vervolgt door dwangbevelen uit te vaar-
digen, die weg als een soort una via te vervolgen, ook als de belastingschuldige verzet heeft 
ingesteld en de executie is geschorst. De ontvanger dient dan in kort geding of in recon-
ventie de opheffing van de schorsende werking van het verzet te vorderen. Het is mijns 
inziens misplaatst om hangende dat verzet het faillissement aan te vragen, omdat daar-
mee de schorsende werking van het verzet in feite wordt omzeild. Hetzelfde geldt voor de 
actie uit onrechtmatige daad waar een bijzondere aansprakelijkheidsbepaling met bijzon-
dere waarborgen in het leven is geroepen.

1750 L.P. Broekveldt, ‘Enige opmerkingen over de nieuwe Invorderingswet 1989 (beschouwingen over 
het fiscale invorderingsrecht in het algemeen en het open systeem in het bijzonder)’, MBB 
1988/10, p. 258 en Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 8.

1751 HR 30 januari 2004, NJ 2004, 197, TFB 2004/2, p. 37 e.v.
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5.1.2 Algemene rechtvaardiging voor handhaving van bestaande bijzondere 
bevoegdheden en voorrecht en voor uitbreiding van bijzondere 
bevoegdheden

Voor handhaving van bestaande bijzondere bevoegdheden en voorrecht zijn de volgende 
argumenten aangevoerd:
a. het burgerlijk procesrecht is ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar;
b. massaliteit;
c. de ontvanger heeft een bijzondere positie, aangezien de Staat zijn schuldenaren niet 

zelf kan uitzoeken, de ontvanger verplicht is tot kredietverlening, de ontvanger vóór 
het ontstaan van de schuld geen zekerheid kan bedingen, de inhoudingsplichtigen 
houder zijn van de aangiftebelastingen, de Staat lankmoediger moet zijn dan gewone 
schuldeisers, wanbetaling door de ene belastingschuldige door andere belastingschul-
digen moet worden gedragen, het algemeen belang dat zou eisen, er geen concurren-
tievervalsing mag optreden en de Staat behoefte heeft aan een regelmatige geldstroom.

Argument a gaat van een verkeerde veronderstelling uit, namelijk dat in een civiel rechts-
geding ook over de hoogte van de belastingschuld moet worden getwist. Dat is onjuist, 
omdat daarvoor de belastingrechter in het leven is geroepen. De juiste veronderstelling 
zou mijns inziens moeten zijn dat het burgerlijk procesrecht moet worden aangewend om 
een executoriale titel te verkrijgen. Als over de hoogte duidelijkheid bestaat, is het verkrij-
gen van een executoriale titel lang niet zo ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar als de MvT 
bij de IW 1990 wil doen geloven. Het burgerlijk procesrecht is in 2002 sterk vereenvou-
digd, waardoor de gewone procedure voor onbetwiste geldvorderingen niet meer kan 
worden aangemerkt als ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar. Bovendien bestaat de moge-
lijkheid om een onbetwiste geldvordering in kort geding toegewezen te krijgen. Wel kan 
in dat geval getwijfeld worden over het nut van een civiele procedure. Over de juistheid 
van argument b kan niet worden getwijfeld. Het kan echter niet op zichzelf staan, omdat 
het argument ook voor andere zogenoemde repeat players, zoals banken, incassobureaus, 
postorder- en telecombedrijven, opgaat. Argument b moet in samenhang met argument a 
worden gezien. Als het burgerlijk procesrecht ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar is, is 
het niet doelmatig om de vele vorderingen van de ontvanger op die wijze te innen. Als 
argument a inmiddels aan overtuigingskracht heeft ingeboet, heeft dat automatisch 
gevolgen voor de geldigheid van argument b. Argument c, dat de ontvanger een bijzon-
dere positie heeft, is niet meer overtuigend. Enerzijds zijn de door de MvT bij de IW 1990 
genoemde negen bijzonderheden achterhaald, anderzijds zijn zij nimmer overtuigend 
geweest omdat zij onvoldoende onderscheidend zijn om een bijzondere positie van de 
ontvanger ten opzichte van andere schuldeisers te rechtvaardigen. Het belangrijkste, in 
het verleden positief beoordeelde soepelheidsargument heeft met de recente aanscher-
pingen van het invorderingsbeleid zijn waarde verloren. Tegen het argument van concur-
rentievervalsing pleit mijns inziens dat als er invorderingsrente wordt betaald en beta-
lingsverzuimboeten verschuldigd zijn, er in feite geen sprake van concurrentie is.

Voor uitbreiding van bijzondere bevoegdheden zijn de volgende argumenten aangevoerd:
a. de noodzaak blijkt uit het heroverwegingsrapport Invordering van ’s Rijks belastingen;
b. de noodzaak blijkt uit de zogenoemde ISMO-debatten.

Aan argument a kan geen waarde worden gehecht. Het heroverwegingsrapport Invorde-
ring van ’s Rijks belastingen is een ambtelijk rapport. Ongeacht zijn inhoud kan het niet 
dienen als argument voor invoering van nieuwe bevoegdheden. De inhoud van het rap-
port is bovendien niet in de MvT bij de 1990 weergegeven, noch is het rapport als bijlage 
bij de MvT bij de 1990 gevoegd. Ook om die reden kan het niet als argument dienen. De 
wetgever dient de invoering van de bijzondere bevoegdheden te rechtvaardigen en de 
lezer niet te verwijzen naar andere stukken. Aan argument b kan evenmin waarde worden 
gehecht. Het beroep op de ISMO-debatten is volstrekt ongespecificeerd gedaan. Bovendien 
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wordt niet uitgelegd waar de afkorting voor staat en wat de status en inhoud van die 
debatten is. De uitbreiding van de bestaande bevoegdheden met de informatieverplichtin-
gen en de bureaubetekening heeft dan ook geen juiste argumentatie gehad. Dat zou als-
nog moeten gebeuren.

5.1.3 Voorrecht, bodemrecht, vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag, voorrecht op 
motorrijtuigen en IB-voorrecht

De op de ‘bijzondere positie’ van de fiscus gebaseerde argumenten zijn eveneens aange-
wend ter rechtvaardiging van de handhaving het fiscale voorrecht, welke argumentatie 
achterhaald is. Het fiscale voorrecht moet dus worden afgeschaft. Blijkens de brief van 
29 juni 2006 van de Commissie Insolventierecht aan de minister van Justitie neemt het 
voorontwerp voor een nieuwe Insolventiewet de afschaffing van het fiscale voorrecht bij 
faillissement min of meer tot uitgangspunt, nu het voorstel een pondspondsgewijze ver-
deling van de opbrengst voorstelt.1752 Hoewel het voorontwerp vooralsnog niet is gepubli-
ceerd, lijkt het erop alsof het fiscale voorrecht in faillissementssituaties wordt afgeschaft. 
Dat gaat mij niet ver genoeg en zou mijns inziens tot gevolg kunnen hebben dat gewone 
schuldeisers er belang bij hebben het faillissement van hun schuldenaar aan te vragen, 
omdat de fiscus dan een stapje terug moet doen. Dat lijkt mij ongewenst. Dat het Ministe-
rie van Financiën het fiscale voorrecht heroverweegt volgt uit een brief van de minister 
van Financiën van 9 oktober 2006.1753 Voor de uitbreiding van het fiscale voorrecht in 
tijdsduur en in omvang tot alle Rijksbelastingen, aansprakelijkheidsschulden en admini-
stratieve boeten zijn überhaupt geen argumenten aangevoerd.
Het fiscale bodemrecht dient in feite ter ondersteuning en handhaving van het fiscale 
voorrecht; het hangt er aldus mee samen. Bovendien kleven aan het bodemrecht grote 
bezwaren (tast de eigendom van derden aan, leidt tot onnodige bedrijfssluiting, tast kre-
dietwaardigheid ondernemers aan, leidt tot kapitaalvernietiging en gebrekkige rechtsbe-
scherming van derde-kredietgevers), terwijl de ontvanger over goedfunctionerende 
gemeenrechtelijke alternatieven beschikt om op te komen tegen de verkorting van zijn 
verhaalsrecht: actio pauliana en onrechtmatige daad. Zou het fiscale voorrecht moeten 
wijken, dan zou het fiscale bodemrecht eveneens moeten sneuvelen.
Ook het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag (de vordering ex art. 19 IW 1990) plaats ik 
gelet op zijn historie in de sleutel van het fiscale voorrecht. Waarom zou de ontvanger 
zich iets aan de andere schuldeisers gelegen laten als hij toch voorgaat? Op grond van 
doelmatigheidsafwegingen valt wel iets te zeggen voor een eenvoudige derdenbeslagrege-
ling. Met de vereenvoudiging van het beslag- en executierecht in 1992 is de gewone der-
denbeslagregeling echter zozeer vereenvoudigd, dat de ontvanger daarvan gebruik zou 
moeten maken en de afwijking van het gewone recht niet langer gerechtvaardigd is.
Het voorrecht op motorrijtuigen en het IB-voorrecht op in vruchtgebruik gegeven goede-
ren acht ik gerechtvaardigd waar zij misbruik van het belastingrecht op eenvoudige en 
evenwichtige wijze tegengaan.

5.1.4 Procedurele begunstiging

Onder ‘procedurele begunstiging’ van de ontvanger begrijp ik de executie bij dwangbevel 
zonder vonnis, de eigen belastingdeurwaarder, de eigen vervolgingskostenregeling, de 
terzijdestelling van de Algemene termijnenwet en bepaalde delen van de Awb, de bureau-

1752 S.C.J.J. Kortmann, ‘Advies Cie Insolventierecht d.d. 29 juni 2006 (voorontwerp Insolventiewet)’, TvI 
2006, 34, p. 163: ‘In plaats daarvan zullen uitdelingen steeds ook aan concurrente schuldeisers ten 
goede komen, met dien verstande dat preferente schuldeisers een tweemaal zo groot percentage 
van hun vordering ontvangen als concurrente schuldeisers.’

1753 Brief minister van Financiën van 9 oktober 2006, nr. DB2006/519, V-N 2006/54.19: ‘Het gaat name-
lijk niet alleen over de drie door u aangesneden onderwerpen, maar bijvoorbeeld ook over de sta-
tus van de fiscus als crediteur (preferent of niet preferent).’
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betekening, de doorbreking van de betaaltermijnen en de versnelde executie en de infor-
matieverplichtingen.
Voor handhaving van de executie bij dwangbevel zonder vonnis, zijn volgende argumen-
ten aangevoerd:
a. het burgerlijk procesrecht is ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar;
b. massaliteit;
c. in de heffingssfeer bestaat reeds een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang.

Daarnaast is er mijns inziens een vierde argument:
d. de belastingschuldige beschikt over een eenvoudig middel van verzet.

Argument a heeft met de vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht in 2002 en met 
de mogelijkheid van het zogenoemde incasso-kort geding in belangrijke mate aan kracht 
ingeboet. Argument b kan niet op zichzelf staan en moet in samenhang met andere argu-
menten worden gezien. Argument c is geldig, omdat de belastingschuldige niet alleen de 
mogelijkheid van bezwaar en beroep heeft, maar hij ook in een voorlopige voorzieningen-
procedure om schorsing van de aanslag kan vragen. Argument d is geldig: de belasting-
schuldige kan op tamelijk eenvoudige wijze verzet aantekenen, waarmee de executie 
wordt geschorst en er dus een evenwicht wordt bereikt tussen enerzijds de vergaande 
bevoegdheid van de ontvanger zichzelf een executoriale titel te verschaffen en anderzijds 
de mogelijkheid om alsnog rechterlijke toetsing te verkrijgen. Deze verzetregeling is 
geëvalueerd en goed bevonden. Argumenten c en d tezamen houden steek. Argument b 
deelt daarvan het lot, zodat de conclusie moet luiden dat de executie bij dwangbevel, zon-
der vonnis, gerechtvaardigd is.
Gegeven het feit dat ik de ‘doe-het-zelf-executoriale titel’ gerechtvaardigd acht, is er uit 
doelmatigheidsoverwegingen veel voor te zeggen om de ontvanger met een eigen deur-
waarder toe te rusten. In de sleutel plaats ik ook de bijzondere wettelijke regeling van ver-
volgingskosten. Echter, waar de betekeningskosten oplopen tot meer dan € 10.000 acht ik 
die regeling niet gerechtvaardigd.
De terzijdestelling van de Algemene termijnenwet acht ik ongerechtvaardigd. Dit betreft 
een achterhaald rekenkundig probleem, dat in de comptabiliteitswetgeving moet worden 
opgelost.
De terzijdestelling van de Algemene wet bestuursrecht is gestoeld op een weinig steek-
houdend onoverzichtelijkheidsargument. Afgezien van de vraag voor wie de toepasselijk-
heid van de Awb onoverzichtelijk zou zijn, is de wettelijke terzijdestelling via beleidsre-
gels ongedaan gemaakt. Bovendien geeft het geen pas het bestuursrecht buiten toepassing 
te verklaren als de ontvanger in een open stelsel gebruik kan maken van gewone én 
bestuurlijke bevoegdheden. Indien de wetgever de ontvanger wenst uit te rusten met deze 
cumulatie van bevoegdheden uit beide stelsels, behoort hij de ontvanger ook te onderwer-
pen aan de waarborgen en procedureregels ter bescherming van de burger/schuldenaar 
van beide stelsels. Dit geldt temeer waar bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de 
Vierde tranche Awb mede de invoering van Rijksbelastingen zal regelen.
De bureaubetekening acht ik evenmin gerechtvaardigd. Dat deurwaarders veel tijd zou-
den besteden aan het betekenen van dwangbevelen, kan ik geen argument noemen nu ze 
daarvoor juist zijn aangesteld. Aan het heroverwegingsrapport Invordering van ’s Rijks 
belastingen kan, zoals gezegd, evenmin waarde worden gehecht. Bovendien vind ik de 
afwijking van het adagium dat degene die zich voor een boodschap van een bepaald 
medium bedient het risico van een onjuiste werkwijze van dit medium behoort te dragen, 
principieel onjuist, nu de positie van de fiscus helemaal niet meer zo bijzonder blijkt te 
zijn.
Voor handhaving van de doorbreking van de betaaltermijnen is het argument aangevoerd 
dat in bepaalde gevallen de overwegingen die ten grondslag liggen aan het stellen van 
betalingstermijnen niet meer opgaan en voor handhaving van de versnelde executie is 
aangevoerd het argument dat de ontvanger de bevoegdheid miste om conservatoir beslag 
te leggen. Ik ben van mening dat sprake is van een overlap met het civiele recht, nu de 
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ontvanger gegeven het open systeem gemakkelijk en snel conservatoir beslag kan leggen. 
Bovendien is de doorbreking van de betaaltermijnen deels in strijd met het Europese 
recht. Deze afwijkingen acht ik dan ook niet langer gerechtvaardigd.
De informatieverplichtingen ontberen een rechtvaardiging. Er valt niet in te zien waarin 
de positie van de ontvanger anders is dan die van een gewone schuldeiser.

5.1.5 Bijzondere bevoegdheden (uitsluitend girale betaling, verrekeningsverbod, 
cessieverbod en lijfsdwang)

Ik beschouw de uitsluitend girale betaling, het verrekenings- en cessieverbod en de lijfs-
dwang) als bijzondere bevoegdheden.
De uitsluitend girale betaling heb ik doelmatig geoordeeld. Bovendien zijn er waarborgen 
ingebouwd, zoals het aanwijzen van een andere rekening, als er derdenbeslag op ligt of 
de rekening een debetstand vertoont.
Het verrekeningsverbod is in feite op de bijzondere positie van de fiscus gestoeld. Het 
gewone recht wordt als te knellend ervaren. Ik acht dat argument niet geldig. De vermo-
gensidentiteitseis zou problemen kunnen hebben gegeven als de ontvanger directe belast-
invorderingen met indirecte belastingschulden zou willen verrekenen, maar bij de invoe-
ring van de IW 1990 is het bereik van de Invorderingswet juist verruimd tot alle rijksbe-
lastingen. Waar de Hoge Raad in het verleden heeft geoordeeld dat er geen goede grond 
is om het burgerlijk recht op dit punt geheel terzijde te stellen, meen ik dat verrekening 
van vorderingen op en schulden aan ontvanger mogelijk zou moeten zijn.
Het cessieverbod ontbeert in feite een argumentatie. Aangezien cessie een volkomen nor-
male rechtsfiguur is, acht ik het cessieverbod niet gerechtvaardigd.
Voor handhaving van de lijfsdwang zijn in de MvT bij de IW 1990 geen argumenten 
genoemd. Bij de invoering van het middel in 1933 is het tegengaan van misbruik als argu-
ment genoemd, dat echter niet meer geldig is. De lijfsdwang is daarom niet langer 
gerechtvaardigd.

5.1.6 Fiscale verjaring, invorderingsrente, betalingsverzuimboeten en de 
invorderingsrechtelijke toerekeningsbepaling

De fiscale verjaring sluit aan bij het gewone recht op de punten van de werking van de 
verjaring (zachte werking) en haar termijn (vijf jaar). De afwijking van het civiele recht op 
het punt van de stuiting is niet beargumenteerd. Waar de betekening in het gewone recht 
voor stuiting niet meer is vereist, zoals vroeger1754, kan ik haar enkel plaatsen in een sleu-
tel van een verbeterde rechtsbescherming ten opzichte van de stuitingsmogelijkheden die 
het gewone recht biedt. Echter, waar zoveel mogelijk aansluiting met het civiele recht 
moet worden gezocht, zou deze afwijking uit een oogpunt van eenheid in het recht weer 
ongedaan moeten worden gemaakt, en wordt net als vroeger aangesloten bij het civiele 
recht. Dat geldt ook voor de afwijkende verlengingsgronden.
Bij de invoering van de gecombineerde heffings- en invorderingsrenteregeling is een spe-
cifieke en uitsluitend voor het belastingrecht toepasselijke regeling in het leven geroepen 
voor vergoeding van renteverlies van de belastingplichtige of de Staat, ongeacht de oor-
zaak in de vertraging in de betaling c.q. restitutie van een belastingbedrag. Het argument 
voor een zelfstandige invorderingsrenteregeling is geldig. De combinatie van heffings- en 
invorderingsrecht, met aanslag- en aangiftebetalingen, vernietigingen en ambtshalve ver-
minderingen, noopt tot een afwijking van het civiele recht, waar met de wettelijke rente-
regeling eveneens een gefixeerde compensatie van door vertraging in de betaling geleden 
renteschade in het leven is geroepen. Het karakter van de wettelijke rente en de invorde-
ringsrente is bovendien in grote mate gelijk.
Voor invoering van de betalingsverzuimboeten is als argument genoemd dat zij dienen als 
prikkel om de voldoeningsplichtige tot tijdige en juiste betaling van de door hem ingehou-

1754 L.W. Boogerman, a.w., p. 120.
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den en af te dragen inhoudingsbelastingen aan te moedigen. Ik acht dat geldig. Betalings-
verzuimboeten zijn essentieel om een goede belastingheffing en -inning van inhoudings-
belastingen te waarborgen en gaan bovendien concurrentie tegen. Betalingsvergrijpboe-
ten zijn daarvoor echter overbodig.
De invorderingsrechtelijke toerekeningsbepaling is geboren uit pure noodzaak, omdat 
toepassing van het gewone recht (art. 6:44, lid 1, BW) tot praktische problemen leidt. Het 
invorderingsrecht gebruikt in plaats van het civielrechtelijke begrip ‘hoofdsom’ immers 
het begrip ‘belastingaanslag’ en voorts kent het invorderingsrecht bijzonderheden, zoals 
de betalingskorting, waarmee het gewone recht geen rekening houdt. De bijzondere bepa-
ling voor de toerekening aan een bepaalde geldschuld is dan ook gerechtvaardigd.

5.1.7 Rechtsbescherming

Voor de stelling van de wetgever dat de rechtsbescherming voldoende is gewaarborgd zijn 
in de MvT bij de IW 1990 de volgende argumenten genoemd:
a. in de heffingsfase bestaan reeds voldoende rechtswaarborgen;
b. de positie van de belastingschuldige is minimaal gelijk aan die van een schuldenaar die 

wordt aangesproken op grond van burgerlijke rechtsvordering;
c. de Invorderingswet versterkt de rechtsbescherming van de belastingschuldigen en de 

aansprakelijkgestelden;
d. de restrechter biedt aanvullende rechtsbescherming.

Argument a is in zijn algemeenheid geldig. In de heffingssfeer bestaat steeds de mogelijk-
heid om een aanslag in bezwaar door de fiscus of in beroep door een rechter te laten toet-
sen. Bovendien kan de belastingschuldige in een voorlopige voorzieningenprocedure de 
belastingrechter verzoeken de belastingaanslag te schorsen. De omkering van de bewijs-
last geeft weliswaar problemen1755, doch dat is een probleem dat mijns inziens in de hef-
fingssfeer moet worden opgelost. Wel geeft de leer van de formele rechtskracht proble-
men indien de ontvanger zich op onrechtmatige daad beroept. Argument b is ongeldig. 
De belastingschuldige kan in verzet niet klagen over de hoogte van de belastingschuld, 
waar in een civiele procedure wel over de hoogte van de schade kan worden gedebatteerd. 
Ook zijn de fiscale vervolgingskosten veel hoger dan de gewone vervolgingskosten. Tot 
slot mag ook de positie van derden niet buiten beschouwing worden gelaten. Als gevolg 
van het hoge voorrecht en het bodembeslag is hun positie slecht. Argument c is deels gel-
dig. Ten opzichte van 1990 is de positie van belastingschuldige door de verzetsregeling en 
de lijfsdwang verbeterd. Echter, het was niet de bedoeling van de wetgever dat het verzet 
schorsende werking zou hebben. Bovendien is de lijfsdwang niet gerechtvaardigd en is op 
veel punten de positie van de belastingschuldige verslechterd, zoals de verlenging van de 
verjaringstermijn van drie naar vijf jaar, de (latere) invoering van de bureaubetekening en 
de vervanging van de harde verjaring door de zachte verjaring. De positie van de aanspra-
kelijkgestelden is voorts vooral in 2002 verbeterd. Argument d is ongeldig. Het argument 
wordt gebruikt waar de wetgever juist géén rechtsbescherming biedt, zoals bij verreke-
ning, uitstel van betaling en kwijtschelding. De burger wordt hier verwezen naar het 
civiele recht, dat volgens de wetgever steeds (te) ‘ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar’ is. 
Bovendien is de toetsing van de invorderingshandelingen van de ontvanger aan de begin-
selen van behoorlijk bestuur slechts voor de ontvanger een goed begaanbare weg geble-
ken en niet voor de burger die de rechtsbescherming nodig heeft. De in de MvT genoemde 
vier argumenten gaan dan ook niet steeds op. Er bestaan nog steeds tekorten in de rechts-
bescherming, zoals op het punt van het bodembeslag, verrekening, uitstel van betaling en 
kwijtschelding. De conclusie dat de rechtsbescherming van zowel de belastingschuldige 
als de aansprakelijkgestelde op evenwichtige wijze vorm is gegeven, is niet houdbaar. Er 
is reden om de rechtsbescherming te verbeteren, zeker niet om die te verslechteren.

1755 Koopman heeft in zijn proefschrift dan ook haar afschaffing bepleit, R.J. Koopman, Bewijslast in 
belastingzaken (diss.), Deventer 1996, p. 268.
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5.1.8 Algemene conclusie

De onderzoeksvraag met betrekking tot het positieve recht of de bijzondere positie van de 
ontvanger als schuldeiser (nog) gerechtvaardigd is moet ik negatief beantwoorden. Ik acht 
de op de ‘bijzondere positie’ van de fiscus gebaseerde argumenten gelet op het voor-
gaande achterhaald. Wel kunnen sommige specifieke bevoegdheden en bijzonderheden 
gerechtvaardigd worden door specifieke rechtvaardigingen. De invorderingsrenteregeling 
en de fiscale toerekeningsbepaling bieden daarvan voorbeelden.

5.2 OVERZICHT, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN MET 
BETREKKING TOT HET INVORDERINGSRECHT, ZOALS DAT 
VERMOEDELIJK NA INVOERING VAN DE VIERDE TRANCHE AWB 
ZAL GELDEN

Hierna zal ik eerst schetsen welke veranderingen de Vierde tranche Awb in het invorde-
ringsrecht teweeg zal brengen (5.2.1), om terug te komen op de vier onderzoeksvragen 
met betrekking tot het komende invorderingsrecht. De eerste vraag is of er een aparte 
regeling voor de invordering van belastingschulden in de Invorderingswet 1990 moet 
overblijven naast de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (5.2.2). De tweede 
vraag is of het invorderingsrecht in zijn geheel uitgezonderd moet worden van de werking 
van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (5.2.3). De derde vraag is of het 
gemene recht niet ook alle bestuursrechtelijke geldschulden kan bedienen indien het 
bestuur zelf zijn executoriale titel kan creëren zodat een Invorderingswet en een bestuurs-
rechtelijke geldschuldenregeling op het punt van de titel na in wezen gemist kunnen wor-
den (5.2.4). De laatste vraag is de vraag of de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van 
de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht voor wat betreft het fiscale invor-
deringsrecht aan haar doel beantwoordt (5.2.5).

5.2.1 Het invorderingsrecht zoals dat na invoering van de Vierde tranche Awb 
zal gelden

Mijn verwachting is dat de invoering van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling 
nauwelijks gevolgen zal hebben voor het invorderingsrecht. Op slechts de volgende vijf 
punten verwacht ik een verandering:
a. verlenging van de aanmaningstermijn van tien dagen tot twee weken;
b. verkorting van de gewone betalingstermijn van twee maanden tot zes weken;
c. vervanging van de beperkte stuitingshandeling van de ontvanger door een uitgebreide 

stuitingsregeling;
d. vermelding op het dwangbevel van een rechtsmiddelenverwijzing;
e. vervanging van de verzetprocedure (met schorsende werking) door het gewone execu-

tiegeschil van art. 438 Rv. (zonder schorsende werking).

De voorgestelde wettekst geeft gelet op de dwingende redactie van de betreffende bepa-
lingen daarnaast aanleiding te veronderstellen dat de Awb-wetgever van oordeel is dat een 
dwangbevel moet worden betekend en ten uitvoer worden gelegd volgens de regels van 
het gewone recht. In die visie zou de ontvanger geen gebruik meer kunnen maken van de 
bureaubetekening, het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag en de lijfsdwang. Ik verwacht 
– mede gelet op hetgeen in de NnavV is gesteld1756 – vooralsnog niet dat het Ministerie van 
Financiën van plan is om die bevoegdheden op te geven en de ruimte die het staatsrecht 
biedt zal benutten om van de als algemeen bedoelde regels bij wet in formele zin af te blij-
ven wijken. Hetzelfde heeft mijns inziens te gelden ten aanzien van de verrekening tij-
dens uitstel van betaling en het cessieverbod. Ook deze regelingen zullen gehandhaafd 
blijven.

1756 Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7 (NnavV), p. 11.
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5.2.2 Blijft er behoefte bestaan aan een aparte Invorderingswet naast de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de Vierde tranche Awb?

Er zijn bepalingen in de IW 1990 die een evenknie kennen in de bestuursrechtelijke geld-
schuldenregeling. Het betreffende onderwerp is dan in beide wetten gelijk geregeld, zoals 
de girale betaling, de verlenging van de lopende verjaring en het verrekeningsverbod. 
Deze bepalingen kunnen worden geschrapt in de IW 1990. Voorts bevat de bestuursrech-
telijke geldschuldenregeling van de IW 1990 afwijkende bepalingen, maar laat zij afwij-
king daarvan uitdrukkelijk toe. Dan kan de in de IW 1990 afwijkende regeling worden 
gehandhaafd, zoals de afwijkende betalingstermijnen, de gecombineerde heffings- en 
invorderingsrenteregeling, de doorbreking van de aanmaningstermijnen en de versnelde 
invordering. Waar de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling afwijking niet uitdrukke-
lijk toelaat, is er niettemin ‘staatsrechtelijke’ ruimte om in de IW 1990 als bijzondere wet 
in formele zin een afwijkende regeling te behouden. De Awb is immers niet van een 
hogere orde dan de IW 1990. Tenslotte regelt de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling 
niet alles wat de IW 1990 regelt, zoals de aansprakelijkheidsregeling en de informatiever-
plichtingen.

Hieruit, en met name uit de te verwachten wens van het Ministerie van Financiën om de 
bestaande afwijkingen te handhaven, volgt de noodzaak van een aparte Invorderingswet 
naast de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de Vierde tranche Awb.

5.2.3 Uitzondering invorderingsrecht van bestuursrechtelijke 
geldschuldenregeling?

De vraag of het invorderingsrecht in zijn geheel moet worden uitgezonderd van de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling komt neer op de vraag of de bestuursrechtelijke 
geldschuldenregeling voor de burger, de medeschuldeiser of de doelmatigheid per saldo 
tot significante verbetering leidt. Uit onderdeel 5.2.1 is naar voren gekomen dat de 
invloed van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling op het fiscale invorderingsrecht 
naar verwachting zeer beperkt is.
Voor de burger zijn er in feite maar twee verbeteringen, die ik als miniem aanmerk: de 
rechtsmiddelenverwijzing op het dwangbevel en de langere aanmaningstermijn. Daarte-
genover staan echter verslechteringen. Hij moet ten eerste zijn belastingschuld eerder vol-
doen, omdat de betaaltermijn zal worden verkort. Hij ziet zich voorts geconfronteerd met 
een stuitingsregeling, waardoor de lopende verjaring van zijn belastingschuld op vele, ook 
vormvrije manieren kan worden gestuit. Ten slotte wordt hem het tamelijk eenvoudige 
rechtsmiddel van verzet met schorsende werking ontnomen en zal hij steeds de rechter 
moeten vragen de executie te schorsen waar thans de ontvanger in rechte moet vorderen 
de executie te mogen voortzetten.
Het zal dan ook niet verbazen dat ik de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling beoor-
deel als een verslechtering voor de burger. Indien de wetgever niet van plan is te tornen 
aan de door mij in hoofdstuk 2 grotendeels onwenselijk bevonden positie van de ontvan-
ger van rijksbelastingen (fiscaal voorrecht, fiscaal bodemrecht, bureaubetekening, door-
breking van de betalingstermijnen en versnelde executie, vereenvoudigd fiscaal derden-
beslag, lijfsdwang, verrekenings- en cessieverbod, terzijdestelling van de Algemene ter-
mijnenwet en bepaalde delen van de Awb en zeer hoge betekeningskosten), is het 
wetgevingstechnisch en uit een oogpunt van overzichtelijkheid te prefereren in de Invor-
deringswet te bepalen dat de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling niet geldt voor 
belastingschulden en andere geldschulden die de wetgever daarmee gelijk wil stellen, ten-
zij de Invorderingswet aldus bepaalt, en slechts op drie punten aldus te bepalen:
a. de uniforme aanmaningstermijn van twee weken;
b. de uniforme betalingstermijn van zes weken;
c. de rechtsmiddelenverwijzing op het dwangbevel.

FWR_Vermeulen.book  Page 275  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



276 Overzicht, conclusies en aanbevelingen

5.2.4 Bestaat er wel behoefte aan een bestuursrechtelijke geldschuldenregeling?

Zou het gemene recht niet ook alle bestuursrechtelijke geldschulden kunnen bedienen, 
met uit oogpunt van doelmatigheid als enige afwijking dat het bestuur zelf zijn executo-
riale titel kan creëren, nu tegen de betalingsverplichting al rechtsmiddelen openstaan? Ik 
denk het wel. De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling sluit immers op zeer veel pun-
ten aan bij het gewone recht en waar zij wél afwijkt, is de afwijking nauwelijks materieel. 
Wel wezenlijke afwijkingen acht ik het algehele verrekeningsverbod, de afwijkende ver-
lengingsregeling en -gronden en de executie bij dwangbevel, zonder vonnis. De voor het 
verrekeningsverbod genoemde ratio gaat niet op in het invorderingsrecht, aangezien de 
ontvanger maar één taak heeft, en dat is het innen van geldvorderingen. De andere wezen-
lijke afwijkingen, de verlengingsregeling en -gronden, ontberen ratio. De enige funda-
mentele afwijking van het civiele recht, de executie bij dwangbevel, wordt steeds in de 
bijzondere wet (zoals de Invorderingswet 1990) geregeld. De ratio van deze afwijking is dat 
er al bezwaar en beroep bij de rechter mogelijk is tegen de beschikking die de bestuurlijke 
titel vestigt. Het vorderingsrecht behoeft dus niet opnieuw geverifieerd te worden door 
een rechter.
Zou men deze afwijkingen wegdenken, dan is er in feite een gemeenrechtelijk systeem 
met dien verstande dat de ontvanger van uit doelmatigheidsoverwegingen zou moeten 
worden toegerust met een ‘doe-het-zelf-executoriale titel’, mits er waarborgen zijn die een 
effectieve rechtsbescherming waarborgen. Ik denk dan aan de eis dat de eigen executori-
ale titel pas mag worden uitgevaardigd als de materiële belastingschuld definitief vast-
staat en zolang dat niet het geval is, de ontvanger zich zou moeten beperken tot het leg-
gen van conservatoir beslag als hij vermoedt dat de invordering in gevaar is. Naast deze 
‘doe-het-zelf-executoriale titel’ zou de ontvanger eveneens van uit doelmatigheidsoverwe-
gingen de beschikking moeten behouden over eigen belastingdeurwaarders.
Mijn conclusie is dan ook dat, indien in executie bij dwangbevel wordt voorzien in de 
bestuurswetten, het gemene recht alle bestuursrechtelijke geldschulden zou kunnen 
bedienen, en dat slechts op beperkte punten nadere invulling nodig is, zoals de toereke-
ning van een betaling aan een bepaalde geldschuld en de schorsende werking van het ver-
zet. Aan de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de Vierde tranche bestaat voor 
het fiscale invorderingsrecht geen dringende behoefte.

5.2.5 Beantwoordt de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de Vierde 
tranche van de Algemene wet bestuursrecht voor wat betreft het fiscale 
invorderingsrecht aan haar doel?

Ik heb geconcludeerd dat de vier aan de Awb ten grondslag liggende codificatie-argumen-
ten niet geheel zijn gediend voor wat betreft het belastingrecht. Ontegenzeglijk wordt 
eenheid bereikt als de wettelijke rente en de verjaring algemeen-bestuursrechtelijk wor-
den geregeld, waar op die punten thans veel onzekerheid bestaat. In het belastingrecht is 
die onzekerheid er met zijn eigen invorderingsrente- en verjaringsregeling echter niet. Ik 
acht de codificatiedoelstelling vanwege het sterk civielrechtelijke karakter van het invor-
deringsrecht te beperkt. Ik zou menen dat juist ook de civielrechtelijke jurisprudentie 
moet worden gecodificeerd, waarin immers is bepaald dat het gewone recht ook in 
publiekrechtelijke verhoudingen geldt, zoals op de punten van de wettelijke rente, verja-
ring en verrekening. Als de Hoge Raad verrekening in beginsel toelaat, zie ik niet in 
waarom de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling verrekening compleet zou moeten 
uitsluiten.

Volgens de wetgever is het doel van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling een alge-
mene regeling te geven voor de betaling van geldschulden aan en door bestuursorganen, 
inclusief een uniforme regeling voor de invordering van geldschulden door de overheid. 
Daarbij zou dan aandacht kunnen worden besteed aan de specifieke context van het 
bestuursrecht, waarin de machtige overheid staat tegenover de gewone burger. Niettemin 
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wil de Awb-wetgever zoveel mogelijk aansluiten bij het gewone recht. Gelet hierop zou ik 
verwachten dat de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling grote gelijkenissen vertoont 
met de civielrechtelijke geldschuldenregeling. Waar zij afwijkt, zou ik verwachten dat zij 
rekening houdt met die specifiek bestuursrechtelijke context.
De eerste verwachting is uitgekomen: in feite is sprake van een gemeenrechtelijke rege-
ling. De tweede verwachting is niet uitgekomen. De wezenlijke afwijkingen van het 
gewone recht blijken ten gunste van de overheid te strekken en niet ten gunste van de 
burger. Per saldo lijkt het erop dat de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling juist wei-
nig rekening houdt met het feit dat de machtige overheid tegenover de burger staat. Zij 
maakt die overheid op grond van uniformeringoverwegingen nog machtiger. De bestuurs-
rechtelijke geldschuldenregeling is voorts een verslechtering voor de burger in vergelij-
king met het huidige fiscale invorderingsrecht, aangezien zij de ontvanger nog machtiger 
maakt dan thans het geval is waar de schorsende werking van de verzetprocedure wordt 
geschrapt en de stuitingsregeling wordt uitgebreid. Tot slot valt te verwachten dat bij de 
invoeringswetgeving Vierde tranche Awb uitgebreid afgeweken zal worden ten behoeve 
van de ontvanger, met name op de punten van de bestaande bijzondere executiebevoegd-
heden (vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag en lijfsdwang), de bureaubetekening en het 
cessieverbod, zodat het invorderingsrecht in aanzienlijke mate blijft afwijken van zowel 
het algemene bestuursrecht als het privaatrecht. Ik concludeer dan ook dat de bestuurs-
rechtelijke geldschuldenregeling van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuurs-
recht in elk geval voor wat betreft het fiscale invorderingsrecht onvoldoende aan haar 
doel beantwoordt.

5.3 HET BUITENLANDSE INVORDERINGSRECHT

De externe rechtsvergelijking heeft geleerd dat de door mij onderzochte landen net als 
Nederland de inning van Rijksbelastingvorderingen c.q. federale belastingvorderingen 
specifiek fiscaal hebben geregeld. Zij hebben deze materie dus niet aan het gemene recht 
overgelaten, noch algemeen administratief geregeld. Bovendien kennen alle landen een 
open stelsel, zij het dat het open stelsel in België en Duitsland als subsidiair moet worden 
aangemerkt: ter inning van de belastingvordering moet gebruik worden gemaakt van de 
bijzondere beslag- en executieregeling. Als die een kwestie ongeregeld laat, zoals de aan-
vraag van het faillissement, dan kán teruggevallen worden op het gewone recht. De 
rechtsvergelijkende conclusie is dan ook dat de ontvanger van belastingen overal 
beschouwd wordt als een bijzondere schuldeiser.

Bijzonder is dat Nederland een aparte Invorderingswet kent. In de door mij onderzochte 
landen is het invorderingsrecht steeds gegeven in een wetboek dat (veel) meer regelt dan 
slechts het invorderingsrecht. Er is wel eens geopperd om de Invorderingswet in de Alge-
mene wet inzake rijksbelastingen op te nemen, maar dat is van de hand gewezen.

Ook heeft de externe rechtsvergelijking geleerd dat de onderzochte buitenlandse rechts-
stelsels veelal dezelfde grondtrekken vertonen, waarbij de ontvanger zichzelf een execu-
toriale titel kan verschaffen, die hij zelf met voorrang (behalve in Duitsland) boven andere 
schuldeisers ten uitvoer legt. Voor Frankrijk en België is dat niet vreemd: het Nederlandse 
en Belgische invorderingsrecht stamt immers van het Franse af. Wat het Duitse en Ame-
rikaanse invorderingsrecht bijzonder maakt, is dat beide landen een zelfstandige, van het 
civiele recht afwijkende beslag- en executieregeling hebben getroffen op grond waarvan 
de belastingvordering vervolgd wordt. Aangezien de Duitse beslag- en executieregeling 
daarbij zwaar op de gewone beslag- en executieregeling leunt, vertoont het Duitse invor-
deringsrecht toch weer de grondtrekken van het Franse, Belgische en Nederlandse invor-
deringsrecht, behoudens de voorrang boven andere schuldeisers. Duitsland heeft in 1999 
namelijk de voorrang van de fiscus afgeschaft teneinde de positie van de gewone schuld-
eisers te versterken. De discussie over het fiscale voorrecht is daar dus afgerond en gecon-
cludeerd is dat het niet langer gerechtvaardigd is. Ook kan een derde slechts voor materi-
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ele belastingschulden aansprakelijk worden gesteld én gaat schuldaansprakelijkheid voor 
risicoaansprakelijkheid. In Duitsland en de Verenigde Staten heeft de verjaring een harde 
werking en is (schuld)verrekening toegestaan: een burger kan een restitutievordering ver-
rekenen met een belastingschuld. Het invorderingsrecht van de Verenigde Staten leert 
bovendien dat de rechtsbescherming ook op andere wijze kan worden ingericht. Voor de 
inkomstenbelastingen (óók vennootschapsbelasting) geldt daar een systeem waarbij de 
burger eerst de rechter kan vragen zich over de hoogte van de belastingschuld te buigen, 
voordat deze behoeft te worden betaald of kan worden geïnd (de zogenoemde prepayment 
procedure).

De door mij onderzochte buitenlandse invorderingsstelsels bieden derhalve gezichtspun-
ten voor verbetering van het Nederlandse invorderingsrecht. Behalve het fiscale voor-
recht, zachte werking van de verjaring, verrekening en de rechtsbescherming wijs ik op 
het fiscale bodemrecht, de bureaubetekening, het cessieverbod en de terzijdestelling van 
de Algemene termijnenwet. Dat zijn Nederlandse bijzonderheden die de andere stelsels 
niet kennen en dus kennelijk niet nodig zijn voor de veiligstelling van het publieke bud-
get of voor de doelmatigheid. Slechts Duitsland kent een aan de lijfsdwang verwante 
figuur.

Geen van de door mij onderzochte landen kent een met de bestuursrechtelijke geldschul-
denregeling van de Vierde tranche Awb vergelijkbaar initiatief om daarmee tevens de 
invordering van belastingschulden te regelen. In Duitsland kent men met de Verwaltungs-
Vollstreckungsgesetz van 1953 (‘VwVG’) een algemene bestuursrechtelijke geldschuldenrege-
ling voor de executie van bestuursrechtelijke geldschulden, en derhalve een regeling ver-
gelijkbaar met afd. 4.4.4 van de Vierde tranche (Aanmaning en invordering bij dwangbe-
vel). Deze wet is in het belastingrecht echter niet van toepassing (zij verwijst juist naar het 
invorderingsrecht), zodat ook ten aanzien van Duitsland geconcludeerd moet worden dat 
de invordering van belastingen niet algemeen-bestuursrechtelijk geregeld is of zal wor-
den, eerder omgekeerd. Per saldo kent men daar dus twee stelsels van invordering: het 
civiele en het fiscale. De rechtsvergelijkende conclusie is dan ook dat het heel bijzonder 
is dat Nederland voornemens is om een algemene bestuursrechtelijke geldschuldenrege-
ling te treffen, die tevens de inning van belastingvorderingen zal regelen, hetgeen de 
vraag doet rijzen of er wel zo’n dringende behoefte bestaat de inning van belastingen in 
afdeling 4.4 Awb op te nemen, c.q. aan afdeling 4.4.4 überhaupt.

5.4 SLOTCONCLUSIES

Ik trek de volgende conclusies:
1. Handhaving van het open systeem is wenselijk. Gebruik van het gewone recht dient 

regel te zijn en bijzonderheden dienen gerechtvaardigd te zijn en tot een minimum 
te worden beperkt.

2. De op de ‘bijzondere positie’ van de fiscus gebaseerde argumenten leveren in het alge-
meen geen omni-rechtvaardiging op voor alle bestaande bijzondere bevoegdheden en 
bijzonderheden. De bijzondere positie van de ontvanger als schuldeiser is niet langer 
gerechtvaardigd.

3. Aan de in de MvT bij de IW 1990 aangedragen algemene rechtvaardigingen voor invoe-
ring van nieuwe bijzondere bevoegdheden kan geen waarde worden toegekend.

4. De gehanteerde argumenten voor handhaving van het fiscale voorrecht overtuigen 
niet meer. Rechtsvergelijkend bezien kan het fiscale voorrecht echter nog als normaal 
worden beschouwd, zij het dat het beeld voor wat betreft Duitsland genuanceerd ligt. 
Daar is het fiscale voorrecht afgeschaft teneinde de positie van de gewone schuldeisers 
te versterken.

5. De gehanteerde argumenten voor handhaving van het fiscale bodemrecht overtuigen 
niet meer. Rechtsvergelijkend bezien is deze bijzonderheid een rara avis.
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6. De gehanteerde argumenten voor invoering van de fiscale informatieverplichtingen 
in de IW 1990 overtuigen niet. Rechtsvergelijkend bezien is deze bijzonderheid echter 
normaal. De bevoegdheid zou alsnog van een overtuigende argumentatie moeten wor-
den voorzien.

7. De executie bij dwangbevel, zonder vonnis, is gerechtvaardigd, mits de belasting-
schuldige over een eenvoudig middel van verzet beschikt. Rechtsvergelijkend bezien 
is de executie zonder vonnis volstrekt normaal.

8. De gehanteerde argumenten voor invoering van de bureaubetekening overtuigen 
niet. Rechtsvergelijkend bezien is deze bijzonderheid een rara avis.

9. De gehanteerde argumenten voor handhaving van de doorbreking van betalingster-
mijnen en de versnelde executie overtuigen niet meer. Rechtsvergelijkend bezien zijn 
deze bijzonderheden echter normaal.

10. Het bestaan van de belastingdeurwaarder is gerechtvaardigd. Rechtsvergelijkend 
bezien is de belastingdeurwaarder volstrekt normaal.

11. De gehanteerde argumenten voor invoering van de uitsluitend girale uitbetaling over-
tuigen.

12. De gehanteerde argumenten voor handhaving van het vereenvoudigde fiscaal derden-
beslag (de vordering) overtuigen niet meer. Rechtsvergelijkend bezien is deze bijzon-
derheid echter normaal.

13. Een rechtvaardiging voor handhaving van de lijfsdwang ontbreekt. Rechtsvergelij-
kend bezien is de lijfsdwang exorbitant.

14. Het voorrecht op motorrijtuigen is gerechtvaardigd.
15. Het IB-voorrecht op in vruchtgebruik gegeven goederen is gerechtvaardigd.
16. De gehanteerde argumenten voor invoering van het verrekeningsverbod en het eigen 

invorderingsrechtelijk verrekeningsregime overtuigen niet. Rechtsvergelijkend 
bezien kunnen geen eenduidige conclusies worden getrokken, nu Frankrijk en België 
verrekening uitsluiten en Duitsland en de Verenigde Staten verrekening toestaan.

17. Een rechtvaardiging voor invoering van het cessieverbod ontbreekt. Rechtsvergelij-
kend bezien is het cessieverbod een rara avis.

18. De fiscale verjaringsregeling is gerechtvaardigd. De niet beargumenteerde afwijkende 
regeling van de stuiting en de verlenging van de verjaring is echter niet gerechtvaar-
digd.

19. De invorderingsrenteregeling en de bestuurlijke boete wegens betalingsverzuimen 
zijn gerechtvaardigd. De betalingsvergrijpboeten acht ik niet gerechtvaardigd.

20. De gehanteerde argumenten voor invoering van de terzijdestelling van de Algemene 
termijnenwet overtuigen niet. Rechtsvergelijkend bezien is deze bijzonderheid een 
rara avis.

21. De gehanteerde argumenten voor de terzijdestelling van de Algemene wet bestuurs-
recht overtuigen niet.

22. De fiscale toerekeningsbepaling is gerechtvaardigd.
23. De stelling dat de rechtsbescherming steeds voldoende is gewaarborgd berust niet 

steeds op feitelijke grondslag.
24. Naast de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling zal behoefte blijven bestaan aan 

een (verkorte) Invorderingswet.
25. De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling geeft vermoedelijk geen verbetering 

voor de ongerichte betaling.
26. De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling leidt vermoedelijk niet tot afschaffing 

van het cessieverbod.
27. De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling leidt vermoedelijk niet tot afschaffing 

van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag.
28. De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling leidt vermoedelijk niet tot afschaffing 

van de lijfsdwang.
29. De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling leidt vermoedelijk niet tot afschaffing 

van de Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969.
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30. De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling leidt vermoedelijk niet tot afschaffing 
van de bureaubetekening.

31. De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling geeft een gedeeltelijke verbetering voor 
de buiten toepassing verklaring van de Awb, omdat de rechtsmiddelenverwijzing op 
het dwangbevel beter geregeld wordt.

32. De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling leidt vermoedelijk tot een handhaving 
van de status quo op het punt van het beleidsmatig achterwege laten van verrekening 
tijdens uitstel van betaling.

33. De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling leidt tot een verslechtering van de 
rechtsbescherming voor de burger op het punt van de stuiting van de lopende verja-
ring.

34. De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling leidt tot een ongerechtvaardigd verlies 
aan rechtsbescherming tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel.

35. De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling leidt niet tot een verbetering van het 
bestaande tekort in rechtbescherming in het invorderingsrecht.

36. Het invorderingsrecht zou – behoudens uniforme aanmanings- en betalingstermijnen 
en de rechtsmiddelenverwijzing op het dwangbevel – in zijn geheel moeten worden 
uitgezonderd van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling.

37. Het gemene recht zou alle bestuursrechtelijke geldschulden kunnen bedienen, met 
als afwijking dat het bestuur zelf zijn executoriale titel kan creëren,  gebruik kan 
maken van eigen deurwaarders en het verzet schorsende werking heeft. Aanvullende 
regelingen op het punt van de toerekening van een betaling aan een bepaalde belas-
tingschuld zal echter noodzakelijk blijven.

38. De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de Vierde tranche van de Algemene 
wet bestuursrecht beantwoordt in elk geval voor wat betreft het fiscale invorderings-
recht onvoldoende aan haar doel.

39. De door mij onderzochte buitenlandse invorderingsstelsels leveren gezichtspunten op 
voor verbetering van het Nederlandse invorderingsrecht.

5.5 AANBEVELINGEN

De belangrijkste aanbevelingen die uit dit onderzoek naar voren komen, kunnen als volgt 
worden samengevat:
1. Het open systeem moet worden gehandhaafd. Aanvullende regelgeving is echter 

noodzakelijk om het gebruik van gewone en bijzondere bevoegdheden naast en door 
elkaar wettelijk te normeren.

2. Het fiscale voorrecht moet worden afgeschaft. Dat dit mogelijk is, blijkt uit de situatie 
in Duitsland waar het faillissementsrecht is herzien en het fiscale voorrecht is afge-
schaft teneinde de positie van de gewone schuldeisers te verbeteren.

3. Het fiscale bodemrecht moet worden afgeschaft. Het is een exorbitant middel en kan 
slechts gezien worden als ondersteuning en afgeleide van het fiscale voorrecht.

4. De op misbruik gerichte aansprakelijkheidsbepalingen moeten worden gehandhaafd. 
Aanvullende regelgeving is echter noodzakelijk om slechts misbruikers te treffen en 
bovendien om een rangorde naar Duits model aan te brengen waar schuldaansprake-
lijkheid vóór risicoaansprakelijkheid gaat en slechts aansprakelijk wordt gesteld voor 
de materiële belastingschuld.

5. De informatieverplichtingen in de IW 1990 moeten worden afgeschaft. Als zij worden 
gehandhaafd moeten zij alsnog van een overtuigende argumentatie worden voorzien.

6. De executie bij dwangbevel, zonder vonnis, moet worden gehandhaafd, mits het 
schorsende verzet eveneens wordt gehandhaafd. Waar aanvullende rechtsbescher-
ming in het invorderingsrecht wenselijk is, moet het gewone executiegeschil van de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling niet in het invorderingsrecht van toepas-
sing worden verklaard op grond van uniformeringoverwegingen. Dat leidt immers 
juist tot een vermindering van de rechtsbescherming.

7. De bureaubetekening moet worden afgeschaft.
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8. De doorbreking van de betaaltermijnen en versnelde executie moeten worden afge-
schaft. De ontvanger moet gebruikmaken van conservatoir beslag, waarbij de aanslag 
als eis in de hoofdzaak kan fungeren.

9. De belastingdeurwaarder moet worden gehandhaafd.
10. De uitsluitend girale uitbetaling moet worden gehandhaafd.
11. Het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag moet worden afgeschaft. Het kan slechts 

gezien worden als versterking en afgeleide van het fiscale voorrecht, dat moet worden 
afgeschaft.

12. De lijfsdwang moet worden afgeschaft.
13. Het voorrecht op motorrijtuigen moet worden gehandhaafd.
14. Het IB-voorrecht op in vruchtgebruik gegeven goederen moet worden gehandhaafd.
15. Het verrekeningsverbod en het eigen fiscale verrekeningsregime moeten worden 

afgeschaft. Verrekening van gewone schulden met publiekrechtelijke vorderingen én 
omgekeerd zou mogelijk moeten worden gemaakt.

16. Het cessieverbod moet worden afgeschaft.
17. De fiscale verjaringsregeling moet worden gehandhaafd. De verlengingsregeling van 

de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling moet niet in het invorderingsrecht van 
toepassing worden verklaard, doch aansluiting moet worden gezocht bij het civiele 
recht.

18. De invorderingsrente en de bestuurlijke boeten voor betalingsverzuimen moeten wor-
den gehandhaafd. De betalingsvergrijpboeten moeten worden afgeschaft.

19. De terzijdestelling van de Algemene wet bestuursrecht moet worden afgeschaft 
indien de wetgever de ontvanger wenst uit te rusten met civielrechtelijke en invorde-
ringsrechtelijke bevoegdheden.

20. De terzijdestelling van de Algemene termijnenwet moet worden afgeschaft.
21. De Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969 moet worden afgeschaft.
22. De fiscale toerekeningsbepaling moet worden gehandhaafd.
23. Aanvullende rechtsbescherming in het invorderingsrecht is wenselijk.

5.6 UITLEIDING

Het doel van dit onderzoek was een oordeel te geven over de huidige en de wenselijke 
inrichting van het Nederlandse invorderingsrecht in het licht van de bestuursrechtelijke 
geldschuldenregeling van de Vierde tranche Awb, in het licht van vergelijking met het 
Nederlandse civiele recht en met de inrichting van het invorderingsrecht in Frankrijk, Bel-
gië, Duitsland en de Verenigde Staten, en met als uitgangspunt het beproefde civiele 
recht, afwijkingen waarvan ten gunste van het bestuur draagkrachtige rechtvaardiging 
behoeven. Ik heb eerst kritisch gekeken naar (de afwijkingen van het civiele in) het hui-
dige invorderingsrecht om van uit dat perspectief naar het komende recht te kijken en 
vervolgens naar het buitenlandse recht.
Ik heb mij de vraag gesteld hoe het invorderingsrecht thans is geregeld en waarom dat zo 
is geregeld. Aangezien een ‘bezinning ten principale’ bij de invoering van de IW 1990 is 
overgeslagen, is het noodzakelijk gebleken deels terug te gaan naar de motiveringen die 
ten grondslag lagen aan haar voorganger: de IW 1845, en van de wijzigingen die daarin 
tussen 1845 en 1990 zijn doorgevoerd. Helaas moest ook ten aanzien van de IW 1845 wor-
den vastgesteld dat de daaraan ten grondslag liggende gedachten niet helder c.q. niet over-
tuigend zijn. Daar is de bij die wet behorende MvT simpelweg te summier voor. In feite is 
er voortgeborduurd op het invorderingsrecht zoals dat tijdens de Franse bezetting tussen 
1795 en 1813 is ingevoerd. In zijn algemeenheid kan daarom worden gesteld dat het hui-
dige recht nog steeds (oud) Frans invorderingsrecht is.
Uiteraard zijn er in dat van oorsprong Franse invorderingsrecht wijzigingen doorgevoerd, 
zoals de afschaffing van de wettelijke hypotheek in 1838, de invoering van invorderings-
rente in 1987 en de afschaffing van het kohier in 1990, maar toch komt het er nog steeds 
op neer dat aan een van de ontvanger afkomstig stuk de kracht van een vonnis wordt toe-
gekend, welke stuk de ontvanger vervolgens zelf met behulp van zijn eigen deurwaarder 
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net als een van de rechter afkomstig vonnis op grond van de middelen die het burgerlijk 
procesrecht biedt ten uitvoer legt en dat hij zijn vordering met voorrang boven andere 
schuldeisers verhaalt. Aldus wijkt het op drie hoofdpunten af van het gewone recht, waar 
(i) een gewone schuldeiser zich tot de rechter dient te wenden om een veroordelend von-
nis te verkrijgen, (ii) een gewone schuldeiser dat vonnis aan een derde, een gerechtdeur-
waarder, overhandigt om dat voor hem ten uitvoer te leggen en (iii) andere schuldeisers 
gelijk opkomen.
Voorts heb ik onderzocht waar het invorderingsrecht op andere punten afwijkt van het 
gewone recht en wat de ratio daarvan is. Daarbij bleek van regeringswege steeds gesteld 
te worden dat het burgerlijk (proces)recht te ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar is als de 
ontvanger hinder van het gewone recht ondervond, maar als de belangen van de burger 
aan de orde kwamen, werd deze steeds zonder pardon naar het burgerlijk recht verwezen. 
Gebleken is dat met de codificatie van het open systeem veel invorderingsrechtelijke bij-
zonderheden, zoals de doorbreking van de betaaltermijnen, de versnelde executie en het 
vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag, kunnen vervallen, nu de ontvanger gewoon gebruik 
zou moeten kunnen maken van het gewone recht. Ook is gebleken dat voor bepaalde 
invorderingsrechtelijke bijzonderheden geen rechtvaardiging is gegeven, zoals de infor-
matieverplichtingen en het cessieverbod.
Bij de behandeling van de invorderingsrechtelijke bijzonderheden is ook een afwijking 
van het algemene bestuursrecht aan de orde gekomen. Het bijzondere van die afwijking 
is dat het karakter van het invorderingsrecht zo sterk civielrechtelijk wordt geacht, dat 
het algemene bestuursrecht daarop niet van toepassing kan zijn met als resultaat dat de 
ontvanger zich niet behoeft te houden aan de waarborgen die het algemene bestuursrecht 
de burger biedt. Dit biedt een duidelijk voorbeeld van het opportunistische karakter van 
het beroep van de regering c.q. medewetgever op het ‘bijzondere’ van het invorderings-
recht, dat het ongeschikt zou maken om aan te sluiten bij het gewone civiele recht. Als 
aangesloten zou moeten worden bij de Awb, wordt juist een beroep gedaan op het ‘sterk 
civielrechtelijke’ karakter van het invorderingsrecht, teneinde ook de afwijking van het 
algemene bestuursrecht te rechtvaardigen.

Na de beoordeling van het huidige invorderingsrecht heb ik onderzocht hoe het invorde-
ringsrecht eruit ziet als de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling tot wet zou worden 
verheven. Gebleken is dat die bestuursrechtelijke geldschuldenregeling niet alles regelt 
wat thans in de IW 1990 is geregeld en dat zij afwijking uitdrukkelijk toelaat, juist met 
het oog op de IW 1990. Daarmee is de noodzaak van een aparte Invorderingswet naast de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling een gegeven. Bovendien staat het de bijzondere 
wetgever in staatsrechtelijke zin volledig vrij om bij bijzondere wet van de als dwingend 
bedoelde bepalingen van de Awb af te wijken.
Gebleken is dat de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling min of meer dezelfde grond-
trekken als het invorderingsrecht vertoont: het bestuur kan zichzelf een executoriale titel 
verschaffen, welke titel ten uitvoer wordt gelegd volgens de middelen die het burgerlijk 
procesrecht biedt. Dat de executie zelf ter hand wordt genomen is niet uitgesloten. Niet-
temin blijft het invorderingsrecht niet onveranderd, zij het dat geen fundamentele veran-
deringen, noch beperkingen van de macht van de ontvanger zijn te verwachten. Het is eer-
der omgekeerd: de macht van de ontvanger wordt nog verder uitgebreid ten laste van de 
burger. Anders dan nu het geval is, zal de burger in een gewoon executiegeschil moeten 
klagen over de tenuitvoerlegging van het dwangbevel, nu de schorsende werking van het 
verzet wordt afgeschaft, en zal de lopende verjaring op veel meer wijzen kunnen worden 
gestuit. Ook zal de burger zijn belastingschulden eerder moeten voldoen, omdat de beta-
lingstermijn met twee weken zal worden verkort tot zes weken.

De externe rechtsvergelijking heeft geleerd dat alle door mij onderzochte landen de 
inning van Rijksbelastingvorderingen c.q. federale belastingvorderingen specifiek fiscaal 
hebben geregeld én daarnaast een cumulatief (Frankrijk en de Verenigde Staten) of subsi-
diair (België en Duitsland) open stelsel kennen. In de door mij onderzochte landen is het 

FWR_Vermeulen.book  Page 282  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



Overzicht, conclusies en aanbevelingen 283

invorderingsrecht steeds gegeven in een wetboek dat (veel) meer regelt dan slechts het 
invorderingsrecht. Het is daarom bijzonder dat Nederland een aparte Invorderingswet 
kent. Eveneens is uniek dat Nederland het voornemen heeft om met de bestuursrechte-
lijke geldschuldenregeling van de Vierde tranche Awb tevens de invordering van belasting-
schulden te regelen. Slechts Duitsland kent een algemene bestuursrechtelijke geldschul-
denregeling voor de executie van bestuursrechtelijke geldschulden, doch die wet is in het 
belastingrecht terzijde gesteld.
Ook heeft de externe rechtsvergelijking geleerd dat de onderzochte buitenlandse rechts-
stelsels veelal dezelfde grondtrekken vertonen, waarbij de ontvanger zichzelf een execu-
toriale titel kan verschaffen, die hij zelf met voorrang boven andere schuldeisers ten uit-
voer legt. Voor Frankrijk en België is dat niet vreemd: het Nederlandse en Belgische invor-
deringsrecht stamt immers van het Franse af. Wat het Duitse en Amerikaanse 
invorderingsrecht bijzonder maakt, is dat beide landen een zelfstandige van het civiele 
recht afwijkende beslag- en executieregeling hebben getroffen op grond waarvan de belas-
tingvordering vervolgd wordt. Aangezien de Duitse beslag- en executieregeling daarbij 
zwaar op de gewone beslag- en executieregeling leunt, vertoont het Duitse invorderings-
recht toch weer de grondtrekken van het Franse, Belgische en Nederlandse invorderings-
recht, behoudens de voorrang boven andere schuldeisers. Duitsland heeft in 1999 de voor-
rang van de fiscus afgeschaft teneinde de positie van de gewone schuldeisers te verster-
ken. Ook kan een derde slechts voor materiële belastingschulden aansprakelijk worden 
gesteld én gaat in schuldaansprakelijkheid voor risicoaansprakelijkheid. In Duitsland en 
de Verenigde Staten heeft de verjaring een harde werking en is (schuld)verrekening toe-
gestaan: een burger kan een gewone vordering verrekenen met een belastingschuld. Het 
invorderingsrecht van de Verenigde Staten leert bovendien dat de rechtsbescherming ook 
op een andere wijze kan worden ingericht. Voor de inkomstenbelastingen geldt daar een 
systeem waarbij de burger eerst de rechter kan vragen zich over de hoogte van de belas-
tingschuld te buigen, voordat deze behoeft te worden betaald of kan worden geïnd (de 
zogenoemde prepayment procedure).

Mijn voorkeur gaat uit naar een stelsel waarin de posities van de burger en ontvanger 
zoveel mogelijk gelijkwaardig zijn geregeld. Gebleken is dat de Vierde tranche van de Awb 
niet doet wat zij moet doen: rekening houden met de machtsverschillen tussen de over-
heid en de burger. Integendeel, de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling maakt die 
machtspositie van de overheid in fiscale zaken nog groter. Ik hecht dan ook aan een stelsel 
dat zoveel mogelijk civielrechtelijk georiënteerd is, waarin schuldeisers gelijk opkomen, 
partijen over en weer kunnen verrekenen en de verjaring volledig civielrechtelijk is gere-
geld. Als de burger gebruik moet maken van het burgerlijk recht, moet dat ook gelden 
voor de overheid. Ik denk dat slechts drie uitzonderingen op hun plaats zijn.
De eerste is dat het privaatrecht onvoldoende oog heeft voor bestuurlijke verhoudingen 
waarbij er een machtige partij tegenover een zwakke partij staat. Weliswaar houdt het pri-
vaatrecht in bepaalde gevallen met die krachtsverschillen rekening, zoals bij de consu-
mentenkoop of de algemene voorwaardenregeling, maar dat zijn onderdelen van het pri-
vaatrecht die niet aan de orde zijn bij betaling en invordering van belastingschulden. Om 
de onbalans op te heffen zou het bestuursrecht aanvullende rechtsbescherming moeten 
bieden. Een voorbeeld is de beperkte stuitingsmogelijkheid van de ontvanger: slechts een 
daad van rechtsvervolging stuit de lopende verjaring.
De tweede uitzondering is dat bijzondere regelingen ten behoeve van de fiscus opportuun 
zijn waar het gebruik van het privaatrecht vragen oproept of ondoelmatig is, mits de 
rechtsbescherming in het belastingrecht onverkort is gewaarborgd. In het belastingrecht 
roept bijvoorbeeld de gewone bepaling voor de toerekening van een betaling aan een 
bepaalde geldschuld vragen op; een reden om af te wijken. Ook ontmoet het mijns inziens 
geen enkel bezwaar dat de ontvanger zichzelf een executoriale titel kan verschaffen die 
hij zelf met behulp van een eigen belastingdeurwaarder ten uitvoer legt, mits de burger 
de mogelijkheid heeft gehad om de onderliggende belastingaanslag door een onafhanke-
lijke rechter te laten toetsen en verzet de executie schorst. Zolang niet aan die voorwaar-
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den is voldaan, zou de ontvanger zich net als iedere gewone burger moeten beperken tot 
het leggen van conservatoir beslag. Onder deze uitzondering zou men ook de invorde-
ringsrenteregeling en de betalingsverzuimboeten kunnen rangschikken.
De derde uitzondering betreft het op doelmatige wijze gaan van misbruik van het belas-
tingrecht. Zo wordt misbruik met motorrijtuigenbelasting op correcte wijze tegengegaan 
door het voorrecht op motorrijtuigen. In deze sleutel moet mijns inziens ook het IB-voor-
recht op in vruchtgebruik gegeven goederen worden geplaatst.

Als ontvanger en burger beiden uitsluitend gebruik moeten maken van het gewone recht 
is er voor het open (dubbel) systeem geen plaats meer. Slechts voor de bijzondere aanspra-
kelijkheidsbepalingen zou een rol zijn weggelegd, maar men zou die net zo goed kunnen 
veralgemeniseren en in het BW kunnen opnemen. Daarmee strekken de aansprakelijk-
heidsbepalingen mede ten gunste van andere bestuursorganen dan de ontvanger, en zou 
bijvoorbeeld een bestuurder van een rechtspersoon voor een ten onrechte genoten subsi-
die aansprakelijk kunnen worden gehouden en is het oordeel daarover aan de meest aan-
gewezen persoon toevertrouwd: de gewone rechter.

Ik hoop dat mijn onderzoek ertoe bijdraagt dat het invorderingsrecht, hetzij in het kader 
van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling, hetzij in het kader van het nodig weer 
tot leven te wekken wetsvoorstel bevoorrechte vorderingen1757 thans wél aan een ‘bezin-
ning ten principale’ zal worden onderworpen.

1757 Voorstel van wet, Kamerstukken II 1992/93, 22 942, nr. 2.
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6 Samenvatting

Inleiding
Net als iedere gewone schuldeiser kan de ontvanger van rijksbelastingen, nadat de belas-
tingschuld is vastgesteld, zijn geldvorderingen innen met behulp van het civiele recht. 
Daarnaast zijn er echter bijzondere bevoegdheden en verhaalsrechten vastgesteld waar-
mee hij die geldvorderingen ook kan innen. Kenmerk van die fiscale invorderingsrechte-
lijke regels is dat de gewone schuldeisers daarop geen beroep kunnen doen, maar slechts 
diegene die met de invordering van belastingen belast is: de ontvanger. Dit zogenoemde 
open stelsel van bevoegdheden van de ontvanger houdt dus een cumulatie van bevoegd-
heden in en een principiële ongelijkheid tussen enerzijds ontvanger en andere schuldei-
sers en anderzijds ontvanger en belastingschuldige.
In Nederland is een proces gaande waarin het bijzondere en ongeschreven bestuursrecht 
wordt geüniformeerd en gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht. Aangezien die 
codificatie zeer omvangrijk is, geschiedt zij in zogenoemde tranches. In de Eerste tranche 
is het belasting(proces)recht al deels meegenomen. Met de komende Vierde tranche, die 
een algemene regeling geeft voor de betaling en inning van bestuursrechtelijke geldschul-
den, zal ook het fiscale invorderingsrecht (deels) worden geüniformeerd volgens de alge-
meen-bestuursrechtelijke regels. Daarin lag de aanleiding van mijn onderzoek.

Probleemstelling en uitgangspunt
De centrale vraag van mijn onderzoek is een oordeel te geven over de huidige en de wen-
selijke inrichting van het Nederlandse fiscale invorderingsrecht in het licht van 
genoemde bestuursrechtelijke geldschuldenregeling en in vergelijking met het Neder-
landse civiele recht en met de inrichting van het invorderingsrecht van vier andere landen 
(Frankrijk, België, Duitsland en de Verenigde Staten). Ik neem daarbij tot uitgangspunt dat 
het gewone recht ook goed genoeg is voor de ontvanger en meer algemeen voor het 
bestuur, tenzij voor een afwijking daarvan een aanwijsbare en voldoende rechtvaardiging 
bestaat. Redenen daarvoor zijn dat (i) het karakter van het invorderingsrecht als bijzonder 
executierecht nog steeds sterk civielrechtelijk is, (ii) het civiele incassorecht gebaseerd is 
op eeuwenlange ervaring die teruggaat op de Romeinse tijd en dus als meest beproefd, 
gepokt en gemazeld kan worden aangemerkt, alsmede (iii) dat afwijking van a. de paritas 
creditorum en b. de gelijkwaardigheid niet alleen tussen medeschuldeisers maar ook tus-
sen bestuur en burger draagkrachtige motivering behoeft. Ik zal onderzoeken of er een 
dringende behoefte bestaat de inning van belastingen in de bestuursrechtelijke geldschul-
denregeling op te nemen, en of het gemene recht niet ook de bestuursrechtelijke incasso 
althans de fiscaalrechtelijke incasso kan bedienen, op enige bijzondere regelingen na, 
zoals de executie bij dwangbevel in plaats van vonnis.

Het huidige Nederlandse invorderingsrecht
Hoofdstuk 2 beschrijft het huidige fiscale Nederlandse invorderingsrecht en bevat een kri-
tische beoordeling daarvan op basis van de toets of er voor afwijking van het civiele recht 
voldoende rechtvaardiging bestaat. Dat invorderingsrecht is hoofdzakelijk neergelegd in 
de Invorderingswet 1990. Ik heb mij beperkt tot drie thema’s: (i) het genoemde open 
systeem, (ii) de afwijkingen ten opzichte van het civiele recht dan wel algemene bestuurs-
recht boven op de civiele bevoegdheden en (iii) de rechtsbescherming.
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Het open systeem is ingevoerd omdat de voorganger van de huidige invorderingswet (de 
Invorderingswet 1845) zou zijn verworden tot een regeling die aan de fiscus rechten ont-
houdt die wel aan iedere andere schuldeiser toekomen. Deze stelling is niet juist geble-
ken. In de praktijk onthield de Invorderingswet 1845 geen gewone schuldeisersbevoegd-
heden aan de ontvanger, behoudens de bevoegdheid om zelf het faillissement van de 
belastingschuldige aan te vragen, welk ontbreken de ontvanger overigens niet bovenma-
tig hinderde in zijn taak. Bovendien gaf de Invorderingswet 1845 allerlei bevoegdheden 
wél aan de ontvanger die niet aan gewone schuldeisers toekwamen.
Aangezien een ‘bezinning ten principale’ bij de invoering van de Invorderingswet 1990 is 
overgeslagen, is het noodzakelijk deels terug te gaan naar de motiveringen die ten grond-
slag lagen aan haar voorganger: genoemde Invorderingswet 1845, en van de wijzigingen 
die daarin tussen 1845 en 1990 zijn doorgevoerd. Helaas moet ook ten aanzien van de bij-
zondere bevoegdheden van de Invorderingswet 1845 worden vastgesteld dat de daaraan 
ten grondslag liggende gedachten niet helder c.q. niet overtuigend zijn. Op haar beurt 
blijkt die wet te zijn ingevoerd om de door de Franse bezetter aan het begin van de negen-
tiende eeuw ingevoerde (wettelijke) regelingen voor de invordering van directe belastin-
gen te vervangen. Gebleken is dat het huidige fiscale invorderingsrecht dus deels nog 
steeds (oud) Frans invorderingsrecht is. Het komt er nog steeds op neer dat aan een van de 
ontvanger afkomstig stuk de kracht van een rechterlijk vonnis wordt toegekend, welke 
stuk de ontvanger vervolgens zelf met behulp van zijn eigen deurwaarder net als een van 
de rechter afkomstig vonnis op grond van de middelen die het burgerlijk procesrecht 
biedt ten uitvoer legt en dat hij zijn vordering met voorrang boven andere schuldeisers 
verhaalt. Een gewone burger dient zich daarentegen tot de rechter te wenden om een ver-
oordelend vonnis te verkrijgen. Hij dient dat vonnis vervolgens aan een derde, een 
gerechtdeurwaarder, te overhandigen om dat voor hem ten uitvoer te leggen. Daarbij 
komt de gewone schuldeiser gelijk op met de andere schuldeisers (paritas creditorum). 
Behalve deze drie afwijkingen (executie bij dwangbevel zonder vonnis, eigen belasting-
deurwaarder en fiscaal voorrecht) ten opzichte van het civiele recht heb ik achttien 
andere bijzonderheden onderzocht: het fiscale bodemrecht, de informatieverplichtingen, 
de bureaubetekening, de doorbreking van de betaaltermijnen en de versnelde executie, 
de uitsluitend girale uitbetaling, het vereenvoudigde fiscale derdenbeslag, de lijfsdwang 
voor belastingschulden, het voorrecht op motorrijtuigen, het IB-voorrecht op in vruchtge-
bruik gegeven goederen, het verrekeningsverbod en het bijzondere invorderingsrechte-
lijke verrekeningsregime, het cessieverbod, de invorderingsrechtelijke verjaringsrege-
ling, de invorderingsrenteregeling en de bestuurlijke boeten voor betalingsverzuimen, de 
terzijdestellingen van de Algemene termijnenwet en delen van de Algemene wet 
bestuursrecht, de vervolgingskostenregeling en de toerekeningsbepaling. Ook heb ik zij-
delings aandacht besteed aan de fiscale aansprakelijkheidsbepalingen, die echter in begin-
sel buiten het bestek van dit proefschrift vallen.
Veel afwijkingen, zoals het fiscale voorrecht, het fiscale bodemrecht en het vereenvou-
digde fiscale derdenbeslag, zijn vooral gebaseerd op de gedachte dat de positie van de ont-
vanger als publiekrechtelijke schuldeiser bijzonder zou zijn. Andere afwijkingen zijn 
gebaseerd op doelmatigheidsoverwegingen, zoals de bureaubetekening, de uitsluitend 
girale uitbetaling en het verrekeningsverbod.
Het algemene bestuursrecht is vrij laat tot ontwikkeling gekomen en vrij recent (deels) 
gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht, maar ook daarvan wijkt het invorde-
ringsrecht op bepaalde punten af. De daarvoor aangevoerde reden is dat het invorderings-
recht in grote mate civielrechtelijke trekken heeft. Opmerkelijk hieraan is dat de afwij-
kingen van het civiele recht juist gerechtvaardigd worden met de verwijzing naar de bij-
zondere taak en positie van de ontvanger als publiekrechtelijke schuldeiser, terwijl het 
niet aansluiten bij het algemene bestuursrecht van de Algemene wet bestuursrecht wordt 
gerechtvaardigd met de verwijzing naar het civielrechtelijke karakter van invordering 
van schulden.
Een groot deel van de invorderingsrechtelijke bijzonderheden was reeds in de Invorde-
ringswet 1845 dan wel de Kostenwet 1850 vervat. Zij zijn alle in de Invorderingswet 1990 
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dan wel in de Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969 gehandhaafd, waarbij vele, 
zoals het voorrecht en het bodemrecht, zijn uitgebreid ten gunste van de ontvanger. 
Slechts bij twee bijzonderheden, de lijfsdwang en (de schorsende werking van) het verzet, 
is de positie van de burger verbeterd. Daarnaast zijn bij de vervanging van de oude wet 
door de Invorderingswet 1990 nieuwe bevoegdheden opgenomen, zoals de informatiever-
plichtingen jegens de ontvanger en bijbehorende strafbedreigingen. Daarmee is de 
machtspositie van de ontvanger verder uitgebreid. Tot slot zijn na de invoering van de 
Invorderingswet 1990 nieuwe bijzonderheden ingevoerd ten gunste van de ontvanger, 
zoals de terzijdestelling van de Algemene termijnenwet, de bureaubetekening en de uit-
sluitend girale uitbetaling.
De argumenten voor handhaving c.q. uitbreiding van de onder de Invorderingswet 1845 
reeds bestaande bijzonderheden heb ik ten eerste gezamenlijk onderzocht. Ik heb bezien 
of de door de regering aangevoerde algemene argumenten de handhaving c.q. uitbreiding 
rechtvaardigen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit vaak niet het geval is. Voor de 
handhaving en uitbreiding zijn argumenten gebruikt die deels nooit overtuigend zijn 
geweest en die deels inmiddels achterhaald zijn. Er kan niet simpelweg gesteld worden 
dat het burgerlijk procesrecht te ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar is voor de ontvan-
ger, met name niet nu de burger daar wél naar verwezen wordt, nu ter afwending van de 
toepasselijkheid van de Algemene wet bestuursrecht juist het sterk civielrechtelijke 
karakter van de invordering ingeroepen wordt. Het daarmee samenhangende argument 
dat de ontvanger zeer veel vorderingen int, gaat ook op voor vele civiele schuldeisers. De 
op de ‘bijzondere positie’ van de fiscus gebaseerde argumenten leveren evenmin een alge-
mene rechtvaardiging op voor bijzondere bevoegdheden en voorrechten. Voorts heb ik 
onderzocht of de door de regering genoemde argumenten voor de invoering in 1990 van 
nieuwe bijzonderheden (informatiebevoegdheden en bureaubetekening) voldoende 
rechtvaardiging opleveren. Ik ben ook daar tot de conclusie gekomen dat dit niet het geval 
is. Tot slot heb ik de specifieke gegeven rechtvaardigingen voor de handhaving van elke 
afzonderlijke oude c.q. invoering van elke afzonderlijke nieuwe bijzonderheid apart 
beoordeeld. Uit mijn onderzoek is naar voren gekomen dat bepaalde bijzonderheden 
gerechtvaardigd zijn, zoals de executie bij dwangbevel zonder vonnis (gegeven de rechts-
bescherming in de heffingssfeer en de schorsende werking van verzet), de belastingdeur-
waarder (doelmatigheid), de uitsluitend girale betaling (doelmatigheid), het voorrecht op 
motorrijtuigen (antimisbruik), het IB-verhaalsrecht op in vruchtgebruik gegeven goede-
ren (antimisbruik), de invorderingsrenteregeling (speciaal op het belastingrecht gericht), 
de bestuurlijke boete wegens betalingsverzuimen (speciaal op het belastingrecht gericht) 
en de bijzondere invorderingsrechtelijke toerekeningsbepaling (speciaal op het belasting-
recht gericht).
Mijn onderzoek heeft echter ook opgeleverd dat veel van de gehanteerde argumenten niet 
meer kunnen overtuigen. Zo zijn de argumenten voor handhaving van het fiscale voor-
recht, het bodemrecht, het vereenvoudigde fiscale derdenbeslag en de terzijdestelling van 
de Algemene termijnenwet, zo zij al eens geldig waren, achterhaald. Verder heeft mijn 
onderzoek opgeleverd dat bepaalde bijzonderheden onvoldoende gerechtvaardigd zijn, 
zoals de informatieverplichtingen, de bureaubetekening, het verrekeningsverbod en de 
daarmee samenhangende invoering van een eigen verrekeningsregime, de stuiting en ver-
lenging van de verjaring, de terzijdestelling van de Algemene wet bestuursrecht en de bij-
zondere vervolgingskostenregeling. Tot slot is uit mijn onderzoek naar voren gekomen 
dat voor bepaalde bijzonderheden een rechtvaardiging geheel ontbreekt, zoals de lijfs-
dwang en het cessieverbod.

De invoering van het open systeem, de handhaving van de reeds onder de Invorderingswet 
1845 bestaande bijzonderheden en de uitbreiding daarvan in 1990 werd door de regering 
mede gerechtvaardigd met de stelling dat de rechtsbescherming van de belastingschul-
dige en de aansprakelijkgestelde onder de Invorderingswet 1990 gewaarborgd is. Ik heb 
vastgesteld dat de vier vooronderstellingen waarop deze stelling is gebaseerd, niet altijd 
opgaan en dat de rechtsbescherming van de belastingschuldige en de aansprakelijkge-
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stelde niet steeds voldoende gewaarborgd is. Bovendien is verzuimd aandacht te besteden 
aan de rechtsbescherming van derden, zoals de persoon onder wie vereenvoudigd fiscaal 
derdenbeslag wordt gelegd of op wiens zaken bodembeslag is gelegd, en de medeschuld-
eisers.

Het verwachte Nederlandse invorderingsrecht na invoering van de bestuursrechte-
lijke geldschuldenregeling van de Vierde tranche Awb
Hoofdstuk 3 beschrijft het Nederlandse invorderingsrecht zoals dat na invoering van de 
bestuursrechtelijke geldschuldenregeling vermoedelijk zal gelden, uitgaande van de te 
verwachten (maar nog niet bekende) invoeringswetgeving, die naar verwachting de posi-
tie van de fiscus niet zal verzwakken. Het komende Nederlandse invorderingsrecht zal te 
vinden zijn in de bestuurechtelijke geldschuldenregeling van de Algemene wet bestuurs-
recht en een min of meer verkorte Invorderingswet. De noodzaak van een separate Invor-
deringswet naast de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling blijft bestaan, met name 
als gevolg van de te verwachten handhaving van belangrijke onderdelen van de huidige 
bijzondere positie van de ontvanger. Voorts zal de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
haar belang behouden voor de administratieve boeten wegens betalingsverzuimen. Ook 
zal de Kostenwet invordering rijksbelastingen 1969 vermoedelijk blijven bestaan, 
ondanks het feit dat de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling een regeling bevat voor 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Een verkorte Invorderingswet zal noodzake-
lijk blijven, ten eerste omdat de Algemene wet bestuursrecht in bepaalde gevallen uit-
drukkelijk ruimte laat om in een bijzondere wet een afwijkende regeling te treffen en in 
de tweede plaats omdat niet te verwachten valt dat de regering (Financiën) thans wél zou 
voelen voor hetgeen zij in 1990 met veel omhaal en een cosmetische ‘horizonbepaling’ 
heeft weten te vermijden, namelijk een principiële bezinning op de positie van de fiscus 
als (mede)schuldeiser. Voorts bestrijkt het invorderingsrecht een groter terrein dan het 
terrein dat door de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling wordt bestreken, zoals de 
informatievorderingsbevoegdheden en de bijzondere aansprakelijkheidsbepalingen.
De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling zal aldus het bestaande invorderingsrecht 
naar verwachting amper wijzigen. Aangezien de bestuursrechtelijke geldschuldenrege-
ling op bepaalde punten aansluiting heeft gezocht bij het huidige invorderingsrecht, zoals 
op het punt van de uitsluitend girale uitbetaling, de verlenging van de lopende verjaring 
en het verrekeningsverbod, brengt zij op die punten geen verandering. Op slechts vijf 
punten zal – zo verwacht ik – de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling een verande-
ring in het huidige invorderingsrecht teweegbrengen: (i) de in te voeren uniforme aanma-
ningstermijn van twee weken, (ii) de in te voeren uniforme betalingstermijn van zes 
weken, (iii) de stuiting van de lopende verjaring door de ontvanger, (iv) de rechtsmidde-
lenverwijzing op het dwangbevel en (v) de (opheffing van de) schorsende werking van het 
verzet tegen het dwangbevel. De rechtsmiddelenverwijzing op het dwangbevel acht ik 
een verbetering voor de rechtsbescherming. Zij dient wat mij betreft dan ook voor het fis-
cale invorderingsrecht te gelden. De uniforme aanmanings- en betalingstermijnen kun-
nen wat mij betreft eveneens voor het invorderingsrecht gelden. Een verbetering voor de 
doelmatigheid, maar een verslechtering van de rechtsbescherming van de burger acht ik 
de regeling op het punt van stuiting van de lopende verjaring door of ten gunste van de 
ontvanger. Deze regeling dient mijns inziens niettemin ook voor het invorderingsrecht te 
gelden, omdat de regeling aansluit bij het civiele recht. Niet gehandhaafd zou mijns 
inziens moeten worden de vervanging van de verzetregeling (met schorsende werking) 
door het gewone executiegeschil (zonder schorsende werking), aangezien dat een evi-
dente verslechtering van de rechtsbescherming van de burger is, die bovendien een deel 
van de rechtvaardiging wegneemt voor het toestaan van executie zonder vonnis.

De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling geeft geen oplossingen voor de door mij in 
hoofdstuk 2 geconstateerde tekortkomingen van het huidige invorderingsrecht. Hoewel 
ik een open systeem gerechtvaardigd acht (mijn uitgangspunt is immers dat het civiele 
recht ook voor publieke schuldeisers goed genoeg is), en dit ook in de bestuursrechtelijke 
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geldschuldenregeling tot uitgangspunt wordt genomen, biedt de MvT bij de bestuursrech-
telijke geldschuldenregeling geen rechtvaardiging voor de cumulatie van civiele en 
publieke bevoegdheden in de Invorderingswet 1990. De bestuursrechtelijke geldschulden-
regeling leidt niet tot afschaffing van de door mij onvoldoende gerechtvaardigd bevonden 
bijzondere bevoegdheden en andere bijzonderheden in het invorderingsrecht (het fiscale 
voorrecht, het fiscale bodembeslag, de informatieverplichtingen, de doorbreking van de 
betaaltermijnen en de versnelde executie, het verrekeningsverbod en het eigen invorde-
ringsrechtelijk verrekeningsregime, het cessieverbod, de bureaubetekening, het vereen-
voudigd fiscaal derdenbeslag, de lijfsdwang, de Kostenwet invordering rijksbelastingen 
1969 en de terzijdestellingen van de Algemene termijnenwet en bepaalde delen van de 
Algemene wet bestuursrecht). Het in hoofdstuk 2 gesignaleerde tekort in rechtsbescher-
ming bij uitstel van betaling en kwijtschelding ten slotte wordt als gevolg van het gesloten 
stelsel van rechtsbescherming evenmin het hoofd geboden.

Ik concludeer uit het voorgaande dat het voor de hand ligt om het fiscale invorderings-
recht in zijn geheel uit te zonderen van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling, aan-
gezien zij weinig betekenis heeft voor het invorderingsrecht behalve waar zij geen 
invloed zou moeten hebben (afschaffing schorsende werking van het verzet en de uitge-
breider stuiting van de verjaring), zodat het overzichtelijker zou zijn om het invorderings-
recht uit te zonderen en alleen de uniforme aanmanings- en betalingstermijnen en de 
rechtsmiddelenverwijzing over te nemen uit de Algemene wet bestuursrecht.
Aangezien bovendien de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling per saldo grote over-
eenkomsten vertoont met het gewone recht en zij waar dat niet het geval is, niet aan het 
doel beantwoordt rekening te houden met de ongelijkheid tussen overheid en burger, 
meen ik dat de noodzaak van een algemene bestuursrechtelijke geldschuldenregeling in 
elk geval voor wat betreft het fiscale invorderingsrecht niet in het oog springt. Slechts op 
het punt van de verrekening en de verlenging van de verjaring wijkt de bestuursrechte-
lijke geldschuldenregeling significant af van het privaatrecht.
Mijn conclusie is dat, gegeven dat het bestuur bij dwangbevel kan executeren (dit is de 
meest significante afwijking van het civiele recht, die echter juist niet in de Algemene wet 
bestuursrecht wordt geregeld), het gemene recht alle bestuursrechtelijke geldschulden 
zou moeten kunnen bedienen, en dat slechts op beperkte punten, zoals de toerekening 
aan een bepaalde geldschuld en de schorsende werking van verzet, nadere invulling nodig 
is.
Tot slot is uit mijn onderzoek naar voren gekomen dat de bestuursrechtelijke geldschul-
denregeling van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht voor wat betreft 
het fiscale invorderingsrecht onvoldoende aan haar doel beantwoordt. Het is mijn ver-
wachting dat zij nauwelijks zal afdoen aan de vele afwijkingen ten gunste van de ontvan-
ger. Hierdoor heeft zij geen wezenlijke uniformerende werking en wijkt zij bovendien af 
van het privaatrecht ten gunste van de overheid.

Rechtsvergelijking
In hoofdstuk 4 heb ik het invorderingsrecht van Frankrijk, België, Duitsland en de Ver-
enigde Staten beschreven en vergeleken met het Nederlandse invorderingsrecht. Ik heb 
ten eerste onderzocht hoe deze landen de invordering hebben geregeld: niet (dus civiel), 
specifiek fiscaal of algemeen-bestuursrechtelijk, en vervolgens gekeken naar de drie 
thema’s van hoofdstuk 2 (het open systeem, de afwijkingen ten opzichte van het civiele 
recht dan wel het algemene bestuursrecht en de rechtsbescherming).

Gebleken is dat alle landen de invordering van belastingschulden specifiek fiscaal hebben 
geregeld. In Frankrijk is zij geregeld in de code Général des Impôts en het Livre des procédures 
fiscales, in België in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, in Duitsland in de Abgaben-
ordnung, en in de Verenigde Staten in de Internal Revenue Code.
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Alle landen blijken een open stelsel te hebben. Waar de bijzondere wetten niets regelen, 
is de ontvanger steeds bevoegd om gebruik te maken van gewone schuldeisersbevoegdhe-
den, zoals de actio pauliana. De ontvanger wordt dus overal beschouwd als een bijzondere 
schuldeiser. In Duitsland en België heeft het open stelsel een ander, namelijk subsidiair 
karakter dan het Nederlandse, Franse en Amerikaanse, waar bijzondere en gewone 
bevoegdheden (behoudens de beginselen van behoorlijk bestuur) naast en door elkaar 
mogen worden gebruikt (geen rangorde; cumulatief). Aangezien in Duitsland het fiscale 
beslag- en executierecht uitgebreid en separaat van het civiele recht is geregeld, dient 
daarvan als eerste gebruik te worden gemaakt (wel rangorde; subsidiair).

Ik heb voorts onderzocht of de andere landen eveneens bijzondere bevoegdheden en 
andere bijzonderheden ten opzichte van het civiele recht kennen. Ik heb bezien of de ont-
vangers over zestien bijzondere bevoegdheden en andere bijzonderheden beschikken 
waarover de Nederlandse ontvanger beschikt. Dit zijn: fiscaal voorrecht, fiscaal bodem-
recht, aansprakelijkheidsbepalingen, informatieverplichtingen, executie zonder vonnis, 
bureaubetekening, doorbreking van de betalingstermijnen en versnelde executie, de 
belastingdeurwaarder, vereenvoudigde fiscaal derdenbeslag, lijfsdwang, verrekeningsver-
bod, cessieverbod, speciale verjaringsregeling, invorderingsrenteregeling en betalingsver-
zuimboeten, terzijdestelling van een met de Algemene termijnenwet vergelijkbare wet en 
fiscale vervolgingskostenregeling. Mijns inziens specifiek Nederlandse bijzonderheden, 
zoals het voorrecht op motorrijtuigen, het IB-voorrecht op in vruchtgebruik gegeven goe-
deren en de terzijdestelling van de Algemene wet bestuursrecht heb ik niet aan een 
rechtsvergelijking onderworpen, net zomin als de door mij in hoofdstuk 2 als gerechtvaar-
digd beoordeelde uitsluitend girale uitbetaling en de invorderingsrechtelijke toereke-
ningsbepaling.
Bij het rechtsvergelijkende onderzoek naar de bijzondere bevoegdheden en andere bij-
zonderheden is gebleken dat de invordering in de verschillende landen soms grote over-
eenkomsten vertoont, maar dat het fiscale bodembeslag, de bureaubetekening, de lijfs-
dwang, het cessieverbod en de terzijdestelling van een met de Algemene termijnenwet 
vergelijkbare wet kennelijk uniek Nederlands zijn. Hier past de kanttekening dat het 
Duitse recht de lijfsdwang wel kent, maar dat deze daar geen afwijking van het Duitse 
civiele recht inhoudt: iedere schuldeiser heeft die bevoegdheid. Het Franse, Belgische en 
Nederlandse invorderingsrecht lijken het meest op elkaar. Dit heeft mijns inziens te 
maken met het feit dat het Belgische en het Nederlandse invorderingsrecht oorspronke-
lijk door de Franse bezetter zijn ingevoerd. Een gemeen kenmerk is dat in Frankrijk, Bel-
gië en Nederland een bepaald ambtelijk stuk als rechterlijk vonnis wordt aangemerkt dat 
vervolgens volgens het gewone recht ten uitvoer wordt gelegd. Duitsland en de Verenigde 
Staten hebben een andere benadering gekozen door een eigen fiscale beslag- en executie-
regeling in het leven te roepen. In Duitsland wordt de belastingvordering dus niet volgens 
het gewone recht ten uitvoer gelegd, althans niet voor zover de speciale wet in een rege-
ling voorziet; in de Verenigde Staten kan de ontvanger, gegeven het cumulatieve open 
stelsel, kiezen. Aangezien het Duitse invorderingsrecht in 1977 en het Duitse faillisse-
mentsrecht in 1999 volledig zijn herzien en wél aan een fundamentele bezinning zijn 
onderworpen, oogt dat invorderingsrecht het meest modern. De Nederlandse Invorde-
ringswet 1990 bouwt in feite voort op de Invorderingswet 1845. Opvallend is dat Duitsland 
als enige onderzochte land het fiscale voorrecht heeft afgeschaft. De discussie over de ver-
betering van de positie van de gewone schuldeisers is daar al afgerond en de kwestie is 
beslecht in het voordeel van die gewone schuldeisers.

Als derde thema heb ik bezien hoe de rechtsbescherming tegen de executie door de ont-
vangers is geregeld. In Frankrijk en Duitsland is voorafgaand bezwaar tegen executiemaat-
regelen vereist. In Frankrijk is afhankelijk van het onderwerp van geschil daarna de 
gewone rechter of belastingrechter bevoegd, terwijl in Duitsland steeds de belastingrech-
ter bevoegd is. In beide landen schorst verzet de executie niet. In België biedt net als in 
Nederland de gewone rechter in verzet rechtsbescherming, zij het dat ook daar het verzet 
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niet schorst; het bezwaar tegen de belastingaanslag schorst de betalingsverplichting ech-
ter wel, zij het onder renteberekening. In de Verenigde Staten is de rechtsbescherming bij-
zonder geregeld, omdat de burger ervoor mag kiezen om de belastingaanslag eerst (onder 
renteberekening) aan de belastingrechter voor te leggen voordat betaald behoeft te wor-
den of de dwanginvordering kan worden opgestart. Daarna kan de burger administratief 
beroep instellen en vervolgens of in plaats daarvan kan hij zich tot de gewone rechter of 
belastingrechter wenden (afhankelijk van de belastingsoort).

Ook heeft de externe rechtsvergelijking geleerd dat de onderzochte buitenlandse rechts-
stelsels veelal dezelfde grondtrekken vertonen: de ontvanger verschaft zichzelf een exe-
cutoriale titel, die hij zelf met voorrang (behalve in Duitsland) boven andere schuldeisers 
ten uitvoer legt. Mijn onderzoek heeft voorts opgeleverd dat de invordering van belasting-
schulden door middel van (een regeling vergelijkbaar met) de bestuursrechtelijke geld-
schuldenregeling van de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht een unicum is. Een 
met de Vierde tranche vergelijkbaar initiatief in die zin dat de invordering van belastin-
gen door een algemeen bestuursrechtelijke geldschuldenregeling wordt geregeld, bestaat 
in de door mij onderzochte landen niet. Duitsland heeft met het Verwaltungs-Vollstreckungs-
gesetz weliswaar een algemeen bestuursrechtelijke regeling voor dwanginvordering van 
bestuursrechtelijke verplichtingen, doch die regeling verwijst voor de inning van 
bestuursrechtelijke geldschulden naar het belastingrecht. In Duitsland is het dus omge-
keerd: de belastingwet functioneert als algemene bestuursrechtelijke geldschuldenrege-
ling. Bovendien kunnen daar de bestuursorganen hun bestuursrechtelijke geldvorderin-
gen ter inning aan de ontvanger overdragen. In Frankrijk, België en de Verenigde Staten 
is er evenmin een vergelijkbaar voornemen om de inning van bestuursrechtelijke geldvor-
deringen inclusief belastingvorderingen algemeen te regelen.

Conclusie
De onderzoeksvraag of de bijzondere positie van de ontvanger als schuldeiser (nog) 
gerechtvaardigd is, beantwoord ik negatief. Ik acht de op de ‘bijzondere positie’ van de fis-
cus gebaseerde argumenten achterhaald. Slechts gerechtvaardigd acht ik de op doelmatig-
heidsoverwegingen gebaseerde afwijkingen (executie bij dwangbevel zonder vonnis, 
eigen belastingdeurwaarder, uitsluitend girale betaling), de op het tegengaan van mis-
bruik gerichte bijzondere bevoegdheden (voorrecht op motorrijtuigen, IB-voorrecht op in 
vruchtgebruik gegeven goederen en betalingsverzuimboeten) en de speciaal op belastin-
gen gerichte bevoegdheden waar het gewone recht vragen opwerpt (invorderingsrente en 
invorderingsrechtelijke toerekeningsbepaling). Voor het overige zou de ontvanger, net als 
elke andere schuldeiser, gebruik moeten maken van het civiele (proces)recht.

Ik verwacht dat de invoering van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling nauwelijks 
gevolgen zal hebben voor het invorderingsrecht, nu zij naar verwachting slechts op de vol-
gende vijf punten een verandering teweegbrengt: (i) de verlenging van de aanmaningster-
mijn van tien dagen naar twee weken, (ii) de verkorting van de gewone betalingstermijn 
van twee maanden tot zes weken, (iii) de vervanging van de beperkte stuitingsmogelijk-
heden van de ontvanger door een uitgebreide stuitingsregeling, (iv) de vermelding op het 
dwangbevel van een rechtsmiddelenverwijzing en (v) de vervanging van de verzetproce-
dure door het gewone executiegeschil van art. 438 Rv. Uit het feit dat van de Algemene 
wet bestuursrecht kan worden afgeweken, uit het bestaan van invorderingsrechtelijke 
regelingen die niet in de Algemene wet bestuursrecht worden opgenomen, en uit de ver-
wachting dat het Ministerie van Financiën de bestaande bijzondere positie van de ontvan-
ger wil handhaven, volgt de noodzaak voor een aparte invorderingswet naast de bestuurs-
rechtelijke geldschuldenregeling van de Vierde tranche. Aangezien ik die geldschuldenre-
geling beschouw als een verslechtering voor de burger en zij overigens vermoedelijk 
nauwelijks van invloed is op het fiscale invorderingsrecht, is het wetgevingstechnisch en 
uit een oogpunt van overzichtelijkheid te prefereren in de Invorderingswet 1990 te bepa-
len dat de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling niet geldt voor belastingschulden, 
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behoudens de uniforme aanmanings- en betalingstermijnen en de rechtsmiddelenverwij-
zing. Indien de bijzondere bestuurswetten in executie bij dwangbevel voorzien, zou het 
gemene recht alle bestuursrechtelijke geldschulden kunnen bedienen, zij het dat slechts 
op beperkte punten, zoals de toerekening aan een bepaalde geldschuld en schorsende 
werking van verzet, nadere invulling nodig is. Aan de bestuursrechtelijke geldschuldenre-
geling van de Vierde tranche bestaat voor het fiscale invorderingsrecht geen dringende 
behoefte. De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling van de Vierde tranche van de Alge-
mene wet bestuursrecht beantwoordt voor wat betreft het fiscale invorderingsrecht 
onvoldoende aan haar doel.

De door mij onderzochte buitenlandse invorderingsstelsels bieden gezichtspunten voor 
verbetering van het Nederlandse invorderingsrecht. Zij leveren argumenten op om het fis-
cale bodemrecht, de bureaubetekening, het cessieverbod, de lijfsdwang en de terzijdestel-
ling van de Algemene termijnenwet af te schaffen. Het Duitse recht toont bovendien aan 
dat de ontvanger ook zonder fiscaal voorrecht uit de voeten kan. Ten slotte kan een vraag-
teken worden geplaatst bij de Nederlandse wens om de invordering van belastingen te 
regelen door (een regeling vergelijkbaar met) de bestuursrechtelijke geldschuldenrege-
ling van de Algemene wet bestuursrecht.
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7 Summary

Introduction
Like any other creditor, the Netherlands collector of State taxes may collect tax claims by 
way of civil law measures. Unlike ordinary creditors, however, the Netherlands tax collec-
tor is also entitled to use special powers and rights of recourse as set out in the Collection 
of State Taxes Act 1990. The tax collector thus has a choice. This open system of powers 
of recovery of tax claims implies a unique cumulation of powers and thus a fundamental 
inequality both between the tax collector and other creditors and between the tax collec-
tor and the taxpayer.
Since 1983, the Netherlands is in the process of enacting general standardized rules of 
administrative law in a General Administrative Law Act (Algemene wet bestuursrecht (Awb)). 
This extensive project is carried out in portions. The earlier portions included, among 
other things, general procedural law. The upcoming Fourth Portion of this Act includes a 
general provision for the payment and collection of administrative debts and claims. The 
rules for recovery of tax claims will thus be standardized, in part or as a whole, to corres-
pond to the general rules of payment and collection of administrative debts and claims. 
This was the motive for my research.

Research object and starting point
The main object of this study is to assess the current and desirable statute law on tax col-
lection by comparing it both with Netherlands civil law for ordinary creditors and with 
the tax collection law in four other countries (France, Belgium, Germany and the United 
States of America). My starting point is that the ordinary recovery rules as set out in civil 
law should theoretically be good enough for the recovery of tax claims and for the collec-
tion of administrative debts in general and that departures from the general civil law are 
only justified if there are demonstrable and sufficient reasons to do so, e.g. efficiency in 
the administrative process or bulk collection. The grounds for my starting point are (i) the 
Netherlands tax collection law still has a strong civil law character, (ii) the civil collection 
law is tried and tested, based on experiences that date back to the Roman Empire, and 
(iii) departure from the paritas creditorum and from equal treatment not only of other cre-
ditors but also of citizens as compared to the government require convincing justification. 
Furthermore, the question was explored whether there really was any need to integrate 
the collection of taxes into a general administrative framework such as the General Admi-
nistrative Law Act, and whether the Code of Civil Procedure should not also serve as the 
general rule for administrative claims and debts, apart from some special rules necessary 
for administrative claims, such as enforcing a writ of execution without a prior judgment.

Current Netherlands tax collection law
Chapter 2 describes and assesses current Netherlands tax collection law as it is set out for 
the most part in the Netherlands Tax Collection Act 1990. For the purpose of this chapter 
the Netherlands Tax Collection Act 1990 was subjected to a test to ascertain the justifica-
tion for departing from the civil law procedure. The research was centered on three the-
mes: (i) the cumulation of powers because of the open system of powers of recovery of tax 
claims, (ii) the necessity, if any, for individual special powers of the Tax Collector in addi-
tion to the civil law powers, and their departures from civil law or general administrative 
laws, and (iii) judicial protection.
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The open system was introduced in 1990 because its was argued that the Netherlands Tax 
Collection Act 1845, the predecessor of the Tax Collection Act 1990, had become a law that 
denied the tax collector rights and powers that were available to other creditors. This 
argument turned out to be incorrect. First, the Tax Collection Act 1845 did not in actual 
practice significantly prevent the tax collector from using ordinary creditor’s powers. 
Only the power to file for bankruptcy of the taxpayer was denied to the tax collector, but 
that did not act as a significant impediment to the performance of his duties.
Second, the Tax Collection Act 1845 provided the tax collector with many special powers 
not available to ordinary creditors.
As a fundamental legislative reflection on the Tax Collection Act 1845 and on the collec-
tor’s rights in relation to those of other creditors and taxpayers failed to take place when 
the Tax Collection Act 1990 was introduced, it had become necessary for this research to 
rely on the grounds stated in the 19th century by the legislator when it introduced the Tax 
Collection Act 1845, and on the grounds stated for the various changes made to the 1845 
Act between 1845 and 1990. Although the reasons for these special powers in the Tax Col-
lection Act 1845 were concisely put, they were, sad to say, not clear or convincing. In its 
turn the Tax Collection Act 1845 was apparently introduced as a continuation of the direct 
tax collection legislation introduced by the French occupier in the beginning of the 19th 
Century. It would appear that to a large extent current Netherlands tax collection law still 
resembles (old) French tax collection law. The Netherlands system still follows a similar 
pattern where a document issued by the tax collector automatically obtains the legal 
effect of a judgment to be executed by the tax collector through the special government-
appointed tax bailiff in the same manner as a judgment of a court is executed under the 
provisions of the (Netherlands) Code of Civil Procedure, and the claim of the tax collector 
takes precedence over the claims of other creditors. By contrast, an ordinary creditor must 
first obtain a court order against his debtor and hand it over to an independent bailiff to 
have that writ of execution enforced, without having any precedence over other creditors 
(paritas creditorum), unless mortgage rights or other security was contracted. In addition to 
these departures from civil procedure (execution without prior judgment, separate 
government-appointed tax bailiff, and priority of tax claims), eighteen other peculiarities 
of tax collection law were scrutinized: the right of seizure by the tax authorities of items 
found on the premises of the taxpayer (bodemrecht), the disclosure obligations towards the 
tax collector, the service of a writ of execution by regular mail, the immediately due rule 
(onmiddellijke opeisbaarheid) and summary enforcement (versnelde executie), the mandatory 
electronic transfers of repayments, the summary attachment under third parties (vereen-
voudgd derdenbeslag), committal for failure to pay taxes (lijfsdwang), the tax privilege on 
motor vehicles, the personal income tax privilege on property granted in usufruct, the 
prohibition on the set off of tax repayment claims and tax debts and the special tax col-
lection set off regime, the prohibition on the assignment of tax claims by a taxpayer (ces-
sieverbod), the special statute of limitation, the special rules for late payment interest and 
administrative fines, the setting aside of the General Term Act (Algemene termijnenwet) and 
of parts of the General Administrative Law Act, the special rules for collection costs and 
the special rules for the allocation of payments to tax debts.
Some attention was paid to the provisions on liability for another person’s tax debts, but 
an in-depth analysis of these provisions falls outside the scope of this doctoral thesis.
Many departures from the Code of Civil Procedure, such as the priority of tax claims, right 
of seizure by the tax authorities and the summary attachment under third parties were 
for the most part justified by the argument that the position of the tax collector as a cre-
ditor under public law required special treatment. Other departures from the civil proce-
dure were based on efficiency considerations, such as the service of a writ of execution by 
regular mail, the mandatory electronic transfers of repayments and the prohibition on the 
set off of tax repayments.
The concept of general administrative law was developed during the last few decades and 
its rules were to a large extent codified in the General Administrative Law Act 1994. But 
the Netherlands tax collection law also departs in part from the General Administrative 
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Law Act on the grounds that the Netherlands tax collection law has many civil law charac-
teristics. It is worth noting that the Collection of State Taxes Act 1990 justifies its depar-
ture from the Code of Civil Procedure by pointing out the special duties of the tax collector 
and his position as a creditor under public law and that it also justifies its departure from 
the General Administrative Law Act 1994 by pointing out the civil law characteristics of 
tax collection
A large part of the special tax collection powers were already included in the Netherlands 
Tax Collection Act 1845 and the Collection Costs Act 1850 and were continued in the Net-
herlands Collection of State Taxes Act 1990 and the Collection Costs Act 1969. Many of 
these special tax collection powers were increased to benefit the tax collector, such as the 
priority of tax claims and the right of seizure by the tax authorities. The position of the 
citizen was improved only in two respects: committal for failure to pay taxes and the sus-
pensive effect of objection proceedings. On the introduction of the Netherlands Collection 
of State Taxes Act 1990, new special tax collection powers were introduced, such as the 
disclosure obligations towards the tax collector and its corresponding penalties for non-
compliance, thus further increasing the dominant position of the tax collector. Finally, 
after the Netherlands Collection of State Taxes Act 1990 had come into force, new special 
tax collection powers were introduced to benefit the tax collector, such as provisions that 
set aside the General Term Act, the service of a writ of execution by regular mail, and the 
mandatory electronic transfers of repayments.
The reasons for continuing and increasing the special tax collection powers that were 
included in the Netherlands Tax Collection Act 1845 are examined in this thesis, first toge-
ther and later separately. Arguments presented by the government to justify continuing 
and increasing these special powers were scrutinized and often found wanting. They have 
never been convincing in the first place and are in part no longer relevant. It just cannot 
be asserted that the Code of Civil Procedure is too complicated, time consuming and too 
expensive for the purpose of tax collection especially when at the same time departure 
from the General Administrative Law Act 1994 is justified to the taxpayer on the grounds 
of the civil law nature of tax collection. The argument that the tax collector collects a great 
deal of tax debts is also true for many other creditors. Other arguments referring to the 
‘special position’ of the tax collector also fail as justification for the special tax collection 
powers and privileges. The reasons put forward by the government when new special tax 
collection powers were introduced in 1990 (the disclosure obligations towards the tax col-
lector and the service of a writ of execution by regular mail) were also examined and 
found wanting.
Separate examination of the specific arguments to justify keeping each of the old special 
powers and introducing new ones showed that some special tax collection powers could 
be justified. For instance, the execution without prior judgment (in view of the legal pro-
tection available in the assessment stage and the suspensive effect of objection procee-
dings), government-appointed tax bailiff (for efficiency reasons), the mandatory electronic 
transfers of repayments (for efficiency reasons), the tax privilege on motor vehicles (for 
anti-abuse reasons), the personal income tax privilege on property granted in usufruct and 
the tax privilege (for anti-abuse reasons), the special rules for late payment interest and 
administrative fines (both supplementary rules required by tax law purposes) the special 
rules for collection costs and the special rules for the allocation of payments to tax debts 
(supplementary rules required by tax law purposes).
Research also showed that a number of the arguments used by the government are no lon-
ger convincing. For instance, the reasons for keeping the priority for tax claims, the sum-
mary attachment under third parties and the provisions that set aside the General Term 
Act are no longer relevant, assuming that they were valid reasons to begin with. The 
research also showed that the reasons given to justify certain special tax collection powers 
fail to convince; for example with regard to the disclosure obligations towards the tax col-
lector, the service of a writ of execution by regular mail, the prohibition on the set off of 
tax repayment claims and tax debts and the special tax collection set off regime, the inter-
ruption and extension of limitation period, the setting aside of the General Administrative 
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Law Act, and the special rules for collection costs. And finally, the research also showed 
that there are special tax collection powers for which no justification was given at all, such 
as committal for failure to pay taxes and the prohibition on the assignment of tax claims 
by a taxpayer.

On the introduction of the open system, the government justified keeping the special tax 
collection powers already existent under the Netherlands Tax Collection Act 1845 and jus-
tified increasing these special powers in 1990 by putting forward the argument that under 
the new Netherlands Collection of State Taxes Act 1990 the judicial protection of the tax-
payer as well as that of the person held liable under the Collection of State Taxes Act 1990 
was safeguarded. I found that the four assumptions underpinning that argument were not 
always valid and that the legal rights of the taxpayers and others were not properly pro-
tected, including the legal rights of third parties, and especially those who had to deal 
with the summary attachment under third parties and whose items of property were 
found on the premises of the taxpayer and other creditors.

The Netherlands tax collection law after the introduction of the administrative 
provisions for the payment and collection of administrative debts as set out in the 
Fourth Portion of the General Administrative Law Act
Chapter 3 describes the Netherlands tax collection law as it in all likelihood will apply 
when the new administrative provisions on paying and collecting administrative debts are 
introduced on the assumption, however, that the implementation legislation-although 
unknown at this time-of the Fourth Portion of the General Administrative Law Act will not 
weaken the position of the Netherlands tax collector. The new tax collection law of the 
Netherlands can then be found in the provisions of the General Administrative Law Act 
that deal with the payment and collection of administrative debts and in a more or less 
shortened Collection of State Taxes Act. It will still be necessary to have a separate Collec-
tion of State Taxes Act in addition to these new provisions on administrative debts in the 
General Administrative Law Act, especially because it is expected that important elements 
of the current special position of the Netherlands tax collector will remain intact. The 
State Taxes Act (Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)) will also remain important for 
administrative late payment penalties and the same is true for the Collection Costs Act 
1969, notwithstanding that the new administrative provisions on paying and collecting 
administrative debts include provisions on judicial and extrajudicial collection costs. A 
separate Collection of State Taxes Act. will still be necessary, because first, the General 
Administrative Law Act explicitly allows for special statutes to make other, diverging, pro-
visions and second, it is not to be expected from the government (Ministry of Finance) that 
they would start right now a fundamental discussion about the position of tax authorities 
as creditor; something the government succeeded in avoiding back in 1990 in a circumlo-
cutory manner and by introducing a cosmetic sunset clause. Besides, the Collection of 
State Taxes Act covers more than just administrative debts; it also deals with disclosure 
obligations towards the tax collector and contains special liability provisions.
The new administrative provisions on paying and collecting administrative debts will 
hardly change the current state tax collection laws. There will be very few changes in 
those areas where the new administrative provisions on paying and collecting administra-
tive debts are similar to those of the Collection of State Taxes Act, e.g. mandatory electro-
nic transfer of repayments, extension of the current limitation period and the prohibition 
on the set off of tax repayment claims and tax debts. It is my opinion that the new admi-
nistrative provisions on paying and collecting administrative debts will effect changes in 
the current tax collection law in only five areas: (i) the introduction of a uniform term of 
two weeks for demand letters, (ii) the introduction of a uniform term of six weeks for pay-
ments, (iii) the interruption of the limitation period by or for benefit of the tax collector, 
(iv) the referral of legal remedies on a writ of execution (rechtsmiddelenverwijzing), and 
(v) the suspensive effect of objecting to a writ of execution, or perhaps even its abolition. 
I find the referral of legal remedies on a writ of execution an improvement in protecting 
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the legal rights of taxpayers and they should apply to the state tax collection laws. The 
same should apply with regard to the uniform terms for demand letters and payments. 
The interruption of the limitation period by or for benefit of the tax collector, however, 
may well improve the efficiency, but it really means a deterioration of the legal rights of 
the taxpayer. Nevertheless, this rule should also apply to the state tax collection laws 
because of their connections with the civil law. What should not be pursued is replacing 
the current rules on objection to a writ of execution that has a suspensive effect, with an 
execution dispute that does not have a suspensive effect. This would mean a serious dete-
rioration of the legal rights of the citizen/taxpayer. It would also invalidate a part of the 
argument justifying the special power to grant an execution without prior judgment.

The shortcomings of the current tax collection law as described in chapter 2 will not be 
solved by the new administrative provisions on paying and collecting administrative 
debts. Although an open system can be justified (especially as I find that the provisions 
found in the Code of Civil Procedure are more than adequate for the creditors under 
public law), and that the open system also forms the basis for the new administrative pro-
visions on paying and collecting administrative debts, the Explanatory Memorandum to 
this new legislation is silent about the justification for the cumulation of civil and admi-
nistrative powers in the Collection of State Taxes Act 1990. These new administrative rules 
do not result in the abolition of the special tax collection powers, the justification of 
which failed to stand up to scrutiny (the priority of tax claims, the right of seizure by the 
tax authorities of items found on the premises of the taxpayer, the disclosure obligations 
towards the tax collector, the immediately due rule and summary enforcement, the pro-
hibition on the set off of tax repayment claims and tax debts and the special tax collection 
set off regime, the prohibition on the assignment of tax claims by a taxpayer, the service 
of a writ of execution by regular mail, the summary attachment under third parties, com-
mittal for failure to pay taxes, the Collection Costs Act 1969 and the setting aside of the 
General Term Act and of parts of the General Administrative Law Act). The shortcomings 
as described in chapter 2 with regard to safeguarding the legal rights with respect to a 
request for a deferment of payment for a remission for tax debts will not be dealt with 
either in a closed system of judicial protection.

The most obvious conclusion would be to exempt in its entirety the tax collection laws 
from the new administrative provisions on paying and collecting administrative debts. 
These new rules are of little or no importance to the collection of state taxes except in 
those instances where they should not exercise any influence whatsoever (e.g. the aboli-
tion of the suspensive effect of objection proceedings and the more extensive interruption 
of the limitation period by or for benefit of the tax collector). Overall, it would be better 
to exempt the state taxes collection laws and only adopt from the General Administrative 
Law Act the rules regarding the uniform terms of two weeks and six weeks for demand 
letters and payment respectively and the referral of legal remedies on a writ of execution.
As these new administrative provisions on paying and collecting administrative debts 
show a great deal of similarity with the provisions of the Code of Civil Procedure and, 
where that is not the case, as these rules fail to take into account the inherent inequality 
between the government and its citizens, the need for new administrative provisions on 
paying and collecting administrative debts does not seem self-evident, at least where the 
state taxes collection laws are concerned. Only with respect to the setoff and the extension 
of the limitation period do these administrative provisions on paying and collecting admi-
nistrative debts depart significantly from the Code of Civil Procedure.
The most striking departure from the Code of Civil Procedure is the power the govern-
ment has to collect tax debts by writ of execution, but this power is not included in the 
General Administrative Law Act. In view of this, the rules of civil procedure are more than 
adequate to serve all the administrative debts and that only in very special circumstances, 
such as the allocation of a specific debt and the suspensive effect of objection proceedings, 
supplementary legislation will be necessary.
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Finally, my research also showed that the administrative provisions on paying and col-
lecting administrative debts included in the Fourth Portion of the General Administrative 
Law Act fail to meet their purpose adequately where the collection of state taxes is con-
cerned. I do not expect that this legislation will remedy the many departures from the 
Code of Civil Procedure that are favorable to the tax collector. It cannot be argued there-
fore that these new administrative provisions on paying and collecting administrative 
debts will lead to a greater degree of uniformity, the more so as these new provisions 
themselves tend to favor the government.

Descriptive Comparative Law
Chapter 4 is about a description of the state tax collection law of France, Belgium, Ger-
many and the United States as compared to the tax collection law of the Netherlands. The 
first part in chapter 4 is an overview of how these countries have regulated their tax col-
lection law: using the system of civil procedure, having a special tax law or using a system 
of administrative law. The second part is about the three themes of chapter 2 (open 
system, the departures from civil procedure or administrative law and judicial protection).

My research showed that all these countries have regulated their tax collection law in spe-
cial statutes. The states taxes collection law is regulated in France in the code Général des 
Impôts and the Livre des procédures fiscales, in Belgium in the Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen 1992, in Germany in the Abgabenordnung, and in the United States in the Internal Revenue 
Code.

All these countries have an open system. In cases were special legislation is absent, the tax 
collector is always entitled to make use of the powers available to other ordinary creditors, 
such as the actio pauliana, where a transaction can be rescinded that an insolvent debtor 
made to deceive a debtor’s creditor. In all these countries, the tax collector is therefore 
considered to be a special creditor. However, the open system in Germany and Belgium is 
not cumulative, unlike the open system in the Netherlands, France and the United States. 
In these three countries the tax collector is free to use and mix the special and general 
powers of recovery, provided he abides by the general principles of proper administration 
(algemene beginselen van behoorlijk bestuur). In contrast to these three countries, the open 
system of recovery in e.g. Germany includes an attachment and execution law that is regu-
lated extensively and separately from the German civil law measures and the German tax 
collector is required to use these special provisions first.

Further research was conducted into whether these four countries have any special 
powers or other departures from civil procedure that are similar to the sixteen special 
powers available to the tax collector in the Netherlands. These sixteen powers are: the pri-
ority of tax claims, the right of seizure by the tax authorities of items found on the premi-
ses of the taxpayer, the special tax liability provisions, the disclosure obligations towards 
the tax collector, summary enforcement, the service of a writ of execution by regular mail, 
the immediately due rule and accelerated execution, the government-appointed tax bai-
liff, the summary attachment under third parties, committal for failure to pay taxes, the 
prohibition on the set off of tax repayment claims and tax debts, the prohibition on the 
assignment of tax claims by a taxpayer, the special statute of limitation, the special rules 
for late payment interest and administrative fines, the setting aside of a statute compara-
ble to the General Term Act and the special rules for collection costs. Specific Netherlands 
special powers such as the tax privilege on motor vehicles, the personal income tax privi-
lege on property granted in usufruct and the setting aside of the General Administrative 
Law Act were not compared to the laws of the other four countries and neither were, for 
that matter, mandatory electronic transfers of repayments special rules for the allocation 
of payments to tax debts that were considered justifiable in chapter 2.
When comparing the foreign special tax collection powers and other special powers with 
those of the Netherlands, a great deal of similarity is shown to exist, but there are excep-

FWR_Vermeulen.book  Page 298  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



Summary 299

tions. The right of seizure by the tax authorities of items found on the premises of the tax-
payer, the service of a writ of execution by regular mail, committal for failure to pay taxes, 
the prohibition on the assignment of tax claims by a taxpayer and the setting aside of a 
statute comparable to the General Term Act appear the be uniquely Dutch. It should be 
noted, however, that the German tax collection law also includes committal for failure to 
pay, but this measure is in Germany available to all creditors and, unlike the situation in 
the Netherlands, is not a departure from the civil law measures.
The tax collection laws of France, Belgium and the Netherlands are the most similar, and 
that can be attributed to their origin of being introduced in the Napoleonic era, when Bel-
gium and the Netherlands were under French occupation. A common feature is that 
France, Belgium and the Netherlands view a specific administrative document to be equal 
to a judgment, which document can then be executed according to the rules of civil pro-
cedure. Germany and the United Stated, however, have chosen a different approach by 
introducing an extensive separate set of rules on attachment and execution for tax debts. 
In Germany the tax debt is not collected through measures available in civil procedural 
law, at least not in so far the special statute (Abgabenordnung) provides otherwise. In the 
United States, the cumulative open system enables the tax collector to choose between the 
special and ordinary powers.
When the German tax collection law was overhauled in 1977 and the German bankruptcy 
law in 1999, both these laws were subjected to a fundamental reflection. The German tax 
collection law appears thus to be the most modern one. This, however, cannot be said of 
the Netherlands Collection of State Taxes Act 1990. That Act was built upon the founda-
tion of the Netherlands Tax Collection Act 1845. Of all the researched countries, Germany 
is the only one that has abolished the priority of tax claims. The debate on improving the 
legal position of the ordinary creditors was held and settled in favor of the ordinary credi-
tor.

The third theme was the legal protection against execution by the tax collector. In France 
and Germany a prior letter of objection (voorafgaand bezwaarschrift) is required before any 
steps against execution measures can be taken. Subsequently, the case is put before a 
court. In France, that can be either the civil court or the tax court depending on the legal 
question raised by the taxpayer. In Germany, the tax court is always the competent court 
to hear these matters. In both countries the objection proceedings do not suspend the exe-
cution.
The situation in Belgium is similar to that in the Netherlands. Objection proceedings can 
be brought before a civil court but they do not suspend the execution. However, filing a 
letter of objection with the tax inspector against the tax assessment does suspend the obli-
gation to pay, but interest is charged.
The United States has special rules when safeguarding legal rights in this matter. The tax-
payer may choose to submit a tax assessment first before a court (although interest will 
be charged) before payment or commencement of execution proceedings. Subsequently, 
the taxpayer may decide to institute administrative appeal proceedings and-depending on 
the specific tax-may bring his case before a tax court or a civil court.

The comparative study of the statutes of these four countries with the statutes in the Net-
herlands have shown that they all share some basic characteristics: it is the tax collector 
who provides for his own writ of execution and with that document he can then execute 
his tax claim before all the other creditors-with the exception of the German tax collector. 
The research also showed that the situation in the Netherlands where tax debts can be col-
lected under the provisions on paying and collecting administrative debts as set out in the 
Fourth Portion of the General Administrative Law Act is rather unique. Other countries do 
not have similar provisions in their administrative legal system, although Germany does 
have an administrative provision for the enforced recovery of administrative obligations 
in the Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz. But where collecting administrative debts is con-
cerned, this statute refers to the German Tax Collection Act (Abgabenordnung). When com-
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pared to the situation in the Netherlands is this situtation the opposite: the German Tax 
Collection Act acts as the general administrative provision on administrative debts. Fur-
thermore, the administrative authorities can have the tax collector collect their admini-
strative claims. There are no plans in France, Belgium and the United States to make simi-
lar administrative provisions on administrative debts.

Conclusion
The conclusion of the object of my research to ascertain whether the special position of 
the tax collector as creditor can still be justified must be negative. I find that most of the 
arguments that underpin the ‘special position’ of the tax collector are no longer relevant. 
Exceptions can be made on efficiency grounds (e.g. execution without prior judgment, 
government-appointed tax bailiff and the mandatory electronic transfers of repayments), 
on the grounds of avoiding the abuse of the law (tax privilege on motor vehicles and the 
personal income tax privilege on property granted in usufruct) and for reasons that the 
law specifically requires supplementary rules (tax collection interest payments and spe-
cial rules for the allocation of payments to tax debts). Where everything else is concerned, 
I find that the tax collector should make use of the provisions found in the Civil Code and 
the Code of Civil Procedure, just like any other creditor.

I do not expect that the introduction of the new administrative provisions on paying and 
collecting administrative debts will have any significant consequences for the law on col-
lection of state taxes. There will be only five discernible changes(i) the introduction of a 
uniform term of two weeks for demand letters, (ii) the introduction of a uniform term of 
six weeks for payments to replace the current period of two months, (iii) the extension of 
the interruption of the limitation period by or for benefit of the tax collector from the cur-
rent shorter limitation period, (iv) the notice of referral of legal remedies on a writ of exe-
cution, and (v) the replacement of the objection procedure by the provisions of Article 438 
Code of Civil Procedure on disputes regarding execution.
As there are provisions that depart from the General Administrative Law Act, and as there 
are tax collection provisions that are not included in the General Administrative Law Act 
and it is expected that the Ministry of Finance will keep the special position of the tax col-
lector, I think it necessary to have a separate Collection of State Taxes Act in addition to 
the administrative provisions on paying and collecting administrative debts of the Fourth 
Portion of the General Administrative Law Act. I find these new administrative provisions 
on paying and collecting administrative debts not an improvement at all for the taxpayer. 
In fact just the opposite. These new provisions will also have little effect on the tax collec-
tion law. It would be a good idea-for reasons of proper and clear drafting of statutes-to sti-
pulate in the Collection of State Taxes Act 1990 that tax debts are not subject to the admi-
nistrative provisions on paying and collecting administrative debts with the exception of 
the provisions regarding the uniform terms for demand letters and payment and the refe-
rences of legal remedies on the writ of execution.
If the special administrative statutes would only be limited to provisions regarding col-
lecting taxes by way of writ of execution then the Code of Civil Procedure would be more 
than adequate to deal with all the other administrative debts. It would be necessary, 
though, to introduce some supplementary rules for a limited number of issues, such as 
the allocation of payments to tax debts and the suspensive effect of objection proceedings. 
There is no urgent need for the tax collection law to have these administrative provisions 
on paying and collecting administrative debts applied to it, as these administrative rules 
fail to meet sufficiently the purpose of the tax collection law.

The foreign countries that are covered in this thesis open different perspectives for impro-
ving the Netherlands tax collection law. They offer good arguments to abolish the right of 
seizure by the tax authorities of items found on the premises of the taxpayer, the service 
of a writ of execution by regular mail, the prohibition on the assignment of tax claims by 
a taxpayer, committal for failure to pay taxes, the setting aside of the General Term Act. 

FWR_Vermeulen.book  Page 300  Thursday, May 3, 2007  11:08 AM



Summary 301

The German tax collection law also shows that the tax collector can quite adequately carry 
out his statutory duties without having recourse to the priority of tax claims. And finally, 
some questions can be raised about the intention of the legislature in the Netherlands to 
regulate the collection of tax debts in a set of rules that are similar to the new administra-
tive provisions on paying and collecting administrative debts as set out in the Forth Por-
tion of the General Administrative Law Act.
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