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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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