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ALGEMEEN GEDEELTE 

HOOFDSTUK I 

Inleiding 

Een doeltreffende belastingheffing staat of valt met de invordering. Het 
invorderen door de ontvanger van de door de inspecteur vastgestelde 
belastingaanslagen is het sluitstuk van de heffing. Indien de bij de heffing 
vastgestelde aanspraken van de fiscus op een bijdrage van de belasting-
schuldige aan de schatkist niet zouden kunnen worden verwezenlijkt, zou 
de belastingheffing illusoir worden. Het is derhalve van groot belang dat 
er regels bestaan die een adequate invordering waarborgen. De voor de 
invordering geldende regels zijn thans opgenomen in de wet van 22 mei 
1845 (Stb. 1926, 334) op de invordering van 's Rijks directe belastingen 
(in het vervolg: de Invorderingswet 1845). Het jaartal 1845 geeft aan dat 
sprake is van een wet met een eerbiedwaardige ouderdom. En deze 
ouderdom is aanleiding tot bezinning over de vraag of die wet nog wel in 
het huidige tijdsbestel past. 

Het antwoord op deze vraag luidt in het algemeen ontkennend. De 
Invorderingswet 1845 is op verschillende punten verouderd en heeft de 
maatschappelijke ontwikkelingen, met name die na de Tweede Wereld-
oorlog, niet goed kunnen bijhouden. In dit verband wijzen wij erop dat 
sinds 1845 niet alleen het aantal belastingen is toegenomen, maartevens 
het aantal belastingschuldigen en daarmee de omvang van de belasting-
opbrengsten. Zo bedroeg de totale nominale belastingopbrengst in 
1852 ca f 59 min, in 1870 ca f78,5 min en in 1900 ca f 154,6 min. Dit 
zijn bescheiden bedragen vergeleken bij de belastingopbrengst van meer 
dan 110 miljard gulden in 1987. Daarenboven wordt nog ruim 63 miljard 
aan premies volksverzekeringen en andere heffingen geïnd. Voorts dient 
de rechtspositie van de ontvanger als onafhankelijke invorderingsautoriteit 
- tegenover de inspecteur als onafhankelijke heffingsautoriteit - beter te 
worden geregeld. In samenhang daarmee dienen zijn bevoegdheden en 
verplichtingen nauwkeuriger te worden omschreven. Tevens dient onder 
ogen te worden gezien waarom en in welke mate de positie van de 
ontvanger als schuldeiser zich onderscheidt van die van een burgerlijke 
schuldeiser. In verband met de omstandigheid dat zeer velen met de 
invordering van belastingen worden geconfronteerd, dient de rechtsbe-
scherming van de belastingschuldigen goed uit de verf te komen. Behalve 
deze onderwerpen van meer principiële aard, dienen voorzieningen van 
meer technische aard in een nieuwe invorderingswet te worden opgenomen 
teneinde - mede gelet op de massaliteit van de werkzaamheden - het 
invorderingsproces efficiënt te laten verlopen. 

In het verleden is herhaalde malen aangedrongen op een algehele 
herziening van de Invorderingswet 1845. Zowel bij de behandeling aan 
het einde van de jaren vijftig van deze eeuw van het wetsontwerp dat 
heeft geleid tot de Algemene wet inzake rijksbelastingen (in het vervolg: 
AWR) als bij de behandeling in 1968 van het wetsontwerp met betrekking 
tot de Kostenwet invordering rijksbelastingen is deze kwestie vanuit de 
Staten-Generaal aan de orde gesteld. De regering heeft in 1959 als reden 
om voorshands af te zien van zulk een algehele herziening aangevoerd 
dat eerst de algehele herziening van de heffingswetten zou moeten 
worden afgerond. In 1968 werd gewezen op de op dat moment actuele 
ontwikkelingen op het terrein van de invordering. Het betrof toen enerzijds 
ontwikkelingen op het gebied van de zogeheten voorrechten. Ter zake van 
de voorrechten was namelijk in dat jaar door de Minister van Justitie 
ingesteld de Commissie bevoorrechting van vorderingen - naar haar 
voorzitter prof. mr. Ph. A.N. Houwing veelal de Commissie Houwing 
genoemd. De regering wilde het rapport van deze commissie afwachten. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 588, nr. 3 2 



Anderzijds was in 1969 de automatisering van de hefliny en de invordering 
nog in volle ontwikkeling. Ook deze ontwikkeling wilde de regering 
afwachten omdat pas tot een betere besluitvorming omtrent een algehele 
herziening van de Invorderingswet 1845 zou kunnen worden gekomen 
nadat de automatisering in hoofdlijnen zou zijn afgerond. 

Inmiddels hebben de hiervoor genoemde ontwikkelingen zich voltrokken. 
De algehele herziening van de heffingswetten waarop bij de totstandkoming 
van de AWR werd gedoeld is voltooid, de Commissie Houwing heeft in 
1974 rapport uitgebracht (zie de Nederlandse Staatscourant 1974, nr. 
136) en sedert 1980 en 1981 is de automatisering van de heffing en de 
invordering voor een belangrijk deel afgerond, doordat in die jaren ook de 
loonbelasting en de omzetbelasting in het geautomatiseerde systeem zijn 
opgenomen. 

In het begin van de jaren tachtig is op het Ministerie van Financiën een 
aanvang gemaakt met de opzet van een nieuwe Invorderingswet. Daarbij 
zijn alle onderdelen van het fiscale invorderingsrecht kritisch onder de 
loep genomen en opnieuw geijkt, opdat een regeling zou worden verkregen 
die enerzijds voorziet in een regelmatige geldstroom naar de overheid ter 
financiering van haar publieke taak en anderzijds de rechtsbescherming 
van de belastingschuldigen voldoende waarborgt. In dit kader zijn 
vanzelfsprekend ook de vele specifieke invorderingsbepalingen betrokken 
die thans in de onderscheiden heffingswetten voorkomen. In overeenstem-
ming met ons streven om alle bepalingen die betrekking hebben op de 
invordering in één wet onder te brengen, zijn die bepalingen overgebracht 
naar de nieuwe invorderingswet. Daarmee wordt de overzichtelijkheid 
bevorderd. Het gaat hierbij met name om de aansprakelijkheidsbepalingen 
- bij voorbeeld die inzake de ketenaansprakelijkheid en de bestuurders-
aansprakelijkheid - en de bepalingen inzake de betalingstermijnen. 

Omdat het er aanvankelijk naar uit zag dat de nieuwe invorderingswet 
ongeveer gelijktijdig zou kunnen worden ingevoerd met de Boeken 3, 5 
en 6 van het nieuw Burgerlijk Wetboek, is in eerste aanleg een opzet 
gemaakt die op het nieuw Burgerlijk Wetboek was afgestemd. Over een 
op basis van dat wetboek geconcipieerde invorderingsregeling hebben 
vertrouwelijke gedachtenwisselingen plaatsgevonden met delegaties van 
het College van overleg van de gezamenlijke banken, de Vereniging van 
Financieringsondernemingen in Nederland en de Nederlandse Vereniging 
van Leasemaatschappijen (waarin met name de voorrangspositie en het 
bodemrecht van de fiscus centraal stonden), alsmede met delegaties van 
de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten en de 
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (waarin met name is gesproken 
over de verhouding van het fiscale invorderingsrecht ten opzichte van de 
burgerlijke rechtsvordering). Deze gedachtenwisselingen leidden ertoe 
dat de aanvankelijke plannen om reeds in 1983 met een voorstel voor een 
nieuwe invorderingswet te komen, moesten worden bijgesteld (zie 
Kamerstukken II 1982/83, UCV 19, blz. 45 en UCV 40/44, blz. 47, en 
19 200, IX B (1985), nr 2, blz. 35). 

Nadien werd bekend dat de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van het 
nieuw Burgerlijk Wetboek moest worden uitgesteld. Deze omstandigheid 
was voor ons aanleiding de invoering van een nieuwe invorderingswet 
niet langer te koppelen aan die van de evengenoemde boeken. Dat had 
evenwel tot gevolg dat de reeds op basis van het nieuw Burgerlijk 
Wetboek geconcipieerde wetteksten moesten worden omgewerkt tot een 
invorderingswet die is gebaseerd op het huidige Burgerlijk Wetboek. Van 
deze omstandigheid is op 29 augustus 1985 mededeling gedaan aan de 
Tweede Kamer. Daarbij werd de verwachting uitgesproken dat een 
wetsvoorstel betreffende de nieuwe invorderingswet in 1986 zou worden 
ingediend (Handelingen II 1984/85, blz. 6348). De omwerking van de 
wettekst, de oplossing van de daarbij gerezen problemen alsmede een 
volledige herschrijving van de memorie van toelichting hebben echter 
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meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk was geraamd. Indiening 
van het wetsvoorstel in 1986 is dan ook niet haalbaar gebleken. 

In het vervolg van deze memorie wordt nader ingegaan op de noodzaak 
van een afzonderlijke invorderingswet, alsmede op doel, strekking en 
reikwijdte daarvan. In de hoofdstukken II, III en IV worden in grote lijnen 
de contouren van het fiscale invorderingsrecht in beeld gebracht. Voor de 
inkleuring van dat beeld wordt verwezen naar de toelichting op de 
afzonderlijke artikelen, waarin veel aandacht is besteed zowel aan de 
onderlinge samenhang van de onderscheiden bepalingen als aan de 
samenhang van die bepalingen met die in het burgerlijk recht. Gelet op 
deze opbouw van de memorie van toelichting treden soms herhalingen 
op. 

Aangezien de toelichtingen op de vele deelonderwerpen van het 
invorderingsrecht noodzakelijkerwijs vaak uitgebreid en in zekere zin 
nogal technisch zijn, is ter wille van het totaalbeeld in hoofdstuk V 
fasegewijs een summiere beschrijving gegeven van hetgeen zich kan 
voordoen tussen de verzending van het aanslagbiljet en het teniet gaan 
van de belastingschuld waarop dat biljet betrekking heeft. 

In hoofdstuk VI wordt nader ingegaan op de aspecten van deregulering. 
Hoofdstuk VII bevat een overzicht van de budgettaire en de personele 
gevolgen van het wetsvoorstel. De budgettaire opbrengst van het 
wetsvoorstel is geraamd op circa f200 min op transactiebasis. Voorts 
leidt het wetsvoorstel tot een eenmalig extra kaseffect in het jaar van 
invoering van circa f475 min. als gevolg van de wijzigingen in de betalings-
termijnen. 

Het wetsvoorstel noopt niet tot kwantitatieve aanpassingen in de 
personele bezetting van de rechterlijke macht noch in die van de belas-
tingdienst. In hoofdstuk VIM ten slotte wordt aandacht besteed aan het 
tijdstip van inwerkingtreding. Het streven zal daarbij zijn gericht op 1 
januari 1989. Deze datum is niet in het wetsvoorstel vastgelegd, maar zal 
worden opgenomen in een nog in te dienen wetsvoorstel inzake de 
Invoeringswet Invorderingswet 1989. Tot een aparte invoeringswet is 
besloten vanwege het grote aantal bepalingen in andere wetten dat door 
de nieuwe Invorderingswet wijziging moet ondergaan, bij voorbeeld die 
op het terrein van de sociale verzekeringen. 

In de memorie van toelichting is bewust terughoudendheid betracht bij 
het geven van vergelijkingen tussen de regels van het voorliggende 
wetsvoorstel en de thans vigerende ingevolge de Invorderingswet 1845. 
De huidige invorderingspraktijk kan echter niet steeds volledig buiten 
beschouwing blijven. Aan het begin van ieder artikel bij de artikelsgewijze 
toelichting en in de bijlage bij deze memorie is aangegeven in hoeverre 
de in het wetsvoorstel opgenomen bepalingen zijn ontleend aan de 
Invorderingswet 1845 of aan andere wetten en in hoeverre de bepalingen 
geheel nieuw zijn. 

HOOFDSTUK II 

Het belang van een invorderingswet 

Bij het ontwerpen van het thans voorliggende wetsvoorstel voor een 
nieuwe invorderingswet hebben wij als uitgangspunt genomen dat de 
Staat, evenals iedere andere schuldeiser, moet kunnen beschikken over 
de bevoegdheden en de middelen die het burgerlijk recht biedt om een 
schuldenaar te dwingen zijn verplichtingen na te komen. 

Alvorens een schuldeiser een schuldenaar tot betaling kan dwingen, 
moet hij in beginsel een vonnis van de rechter hebben waarbij de schuld 
is vastgesteld. In het belang van de rechtszekerheid is het rechtsgeding 
ter verkrijging van het vorenbedoelde vonnis uiteraard met waarborgen 
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omkleed, hetgeen leidt tot veelal ingewikkelde, vaak tijdrovende en soms 
kostbare procedures voor de rechter. 

Het aantal schuldvorderingen dat de ontvanger invordert staat in geen 
enkele verhouding tot het aantal schuldvorderingen dat een particuliere 
schuldeiser per jaar zal invorderen. Ter illustratie geven wij hieronder 
enige cijfers. In 1987 moest de ontvanger ongeveer 12,6 min. aanslagen 
invorderen. De ontvanger heeft in dat jaar 3,7 min aanmaningen verzonden. 
Er zijn 1,7 min dwangbevelen uitgevaardigd en ruim 800000 beslagop-
drachten. In 1987 hebben 90000 beslagleggingen plaatsgevonden die in 
2346 gevallen hebben geleid tot een executoriale verkoop. Het zal, gelet 
op de vorenstaande cijfers, duidelijk zijn dat het niet doelmatig is dat de 
Staat voor de inning van zijn belastingvorderingen alleen maar zou zijn 
aangewezen op de procedures uit het burgerlijk recht. In het thans 
voorliggende wetsvoorstel zijn daarom bepalingen opgenomen die dienen 
als noodzakelijke afwijkingen van de procedures uit het burgerlijk recht. 

Daarnaast kan de vraag worden gesteld of de bijzondere positie van de 
fiscus als schuldeiser wellicht noopt tot uitgebreidere bevoegdheden ter 
versterking van diens positie. Immers, de opbrengst van belastingen is 
voor de Staat de belangrijkste bron van inkomen voor de financiering van 
zijn uitgaven. De onderhavige vraag is in het verleden steeds bevestigend 
beantwoord. Daarbij werden als argumenten genoemd dat de fiscus als 
schuldeiser als regel niet in staat is zijn schuldenaren uit te kiezen, dat de 
ontvanger, in tegenstelling tot andere schuldeisers, verplicht is tot 
kredietverlening, dat de ontvanger, voor het ontstaan van de schuld, 
vooraf geen zekerheid kan bedingen waar andere schuldeisers dat wel 
kunnen, dat sommige belastingschulden in wezen voor de Staat geïnde 
maar nog niet afgedragen gelden betreffen en dat van de fiscus een 
grotere lankmoedigheid wordt verwacht dan van andere crediteuren. Bij 
dit laatste is van belang dat in een aantal gevallen het bestaan van 
aanvullende bevoegdheden van de ontvanger, zoals het fiscale voorrecht 
en het fiscale bodemrecht, leidttoteen 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. De bevoorrechte positie van de 
ontvanger biedt de maximale mogelijkheid om belastingschuldigen die 
menen op termijn nog aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, daartoe 
de ruimte te bieden. 

Naast deze argumenten, die de basis bieden voor de in de lnvorde-
ringswet 1845 opgenomen bijzondere bevoegdheden van de fiscus, kan 
voor het toekennen van extra bevoegdheden aan de ontvanger ook 
worden gewezen op het heroverwegingsrapport «Invordering van 
rijksbelastingen». (Kamerstukken II 1985/86, 16 625, nr. 85). Daarin 
wordt gepleit voor uitbreiding van de bevoegdheden van de ontvanger op 
het gebied van de invordering. Wij verwijzen hierbij vooral naar Deel A, 
bladzijde 5, punt 2, onder 2, van dit rapport, waar wordt gewezen op de 
noodzakelijkheid van informatieverplichtingen ten behoeve van de 
invordering. 

Ook in het kader van de ISMO-debatten is naar voren gekomen dat een 
invorderingswet met specifieke bevoegdheden voor de ontvanger van 
wezenlijk belang is in het kader van de fraudebestrijding. 

Het moge aldus duidelijk zijn dat de doelmatigheid enerzijds en de 
bijzondere positie van de fiscus anderzijds ertoe leiden dat afwijkingen 
van en aanvullingen op het burgerlijk procesrecht nodig worden geacht. 
Temeer indien bedacht wordt dat zowel de gevolgen van de doelmatig-
heidsverliezen als de budgettaire gevolgen van een voor de fiscus 
onvolkomen functionerend invorderingssysteem moeten worden opge-
bracht door de belastingbetalers. Daarbij is aan de orde de positie van de 
belastingschuldige ten opzichte van de overige debiteuren van de 
overheid. Naar onze overtuiging is het in het belang van elke belasting-
schuldige dat de ontvanger over die bevoegdheden beschikt die het 
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mogelijk maken dat belastingaanslagen over de materiële juistheid 
waarvan geen verschil van mening bestaat daadwerkelijk worden ingevor-
derd. Gegeven de financieringsbehoefte van de overheid leidt het niet of 
gebrekkig invorderen van een omvangrijk bedrag aan openstaande 
belastingaanslagen er namelijk toe dat er voor gezorgd zal moeten 
worden dat het corresponderende bedrag op andere wijze wordt opge-
bracht, bij voorbeeld door middel van een bijstelling van belastingtarieven. 
Het niet invorderen van belastingaanslagen vormt een financieel belang 
dat elke burger raakt. Zo bedroeg bij voorbeeld het bedrag gemoeid met 
het oninbaar lijden van belastingaanslagen (derhalve los van kwijtgeschol-
den belastingbedragen) in 1986 ruim 2,2 miljard. Ter vergelijking: de 
kosten van de verlaging van de tarieven van de loon- en de inkomstenbe-
lasting per 1 januari 1988 beliepen ca. 1,7 miljard. 

Dit belang van de belastingschuldige bij een zo adequaat mogelijke 
invordering heeft ook aspecten in de micro-sfeer. Naarmate door het niet 
slagvaardig kunnen invorderen in bepaalde gevallen belastingbedragen 
niet worden betaald, treden niet beoogde verschillen op in de relatieve 
posities van belastingschuldigen. In termen van het bedrijfsleven zouden 
wij kunnen spreken van concurrentievervalsing. 

Met het bovenstaande willen wij duidelijk maken dat het, naar ons 
oordeel, het recht is van iedere staatsburger van de overheid te eisen dat 
van eenmaal vaststaande belastingschulden invordering tot het maximale 
bedrag plaatsvindt hetgeen nu eenmaal een sterke positie van de ontvanger 
vereist. 

De afwijkingen van de procedurevoorschriften volgens het burgerlijk 
recht en de daarvoor in de plaats tredende fiscale procedureregels bij de 
invordering van rijksbelastingen, alsmede de bijzondere bevoegdheden en 
middelen ter versterking van de positie van de Staat als schuldeiser, 
dienen in de wet te worden vastgelegd. Het ligt voor de hand dat dat 
gebeurt in een afzonderlijke invorderingswet. Hoe aan een en ander 
inhoud is gegeven, is nader uiteengezet in hoofdstuk III van deze memorie. 

Aldaar zal ook aandacht worden besteed aan het feit dat wij uitgaan 
van het vooralsnog handhaven van de bijzondere rechtsmiddelen (met 
name het fiscale voorrecht en het bodemrecht), ondanks het feit dat daar 
van verschillende kanten grote vraagtekens bij worden geplaatst. Zoals in 
dat hoofdstuk wordt uiteengezet menen wij dat de discussie over het al 
dan niet - in de huidige vorm - handhaven van de sterke positie van de 
fiscus dient plaats te vinden in het totaal-kader van de discussie over de 
voorrechten van de fiscus tegenover de voorrechten van andere crediteu-
ren. 

De aandacht voor de positie van de fiscus noopt er tegelijkertijd toe 
zeer zorgvuldig na te gaan hoe de rechtsbescherming van de belasting-
schuldige (en in voorkomende gevallen de aansprakelijk gestelde) kan 
worden gewaarborgd. Wij zijn namelijk sterk doordrongen van het besef 
dat er sprake moet zijn van een evenwicht tussen enerzijds de positie van 
de fiscus en anderzijds die van de belastingschuldige. 

In dit verband merken wij op dat de rechtsbescherming van de belas-
tingschuldige in de eerste plaats al voor een zeer belangrijk deel is 
gewaarborgd door de omstandigheid dat de belastingschuld die wordt 
ingevorderd, uit de wet voortvloeit, en dat de fiscus bij het opleggen van 
aanslagen aan wettelijke voorschriften is gebonden. Zo gelden bij de 
vaststelling van de omvang van de belastingschuld en bij geschillen 
daaromtrent duidelijke regels van rechtsbescherming die ook goed 
functioneren. De rechtsmiddelen waarin de AWR en de Wet administratieve 
rechtspraak belastingzaken voorzien, geven hiervoor voldoende waarbor-
gen. Dit heeft tot gevolg dat de invordering niet hoeft te worden belast 
met (discussie over) geschillen over de vaststelling van de omvang van de 
belastingschuld. 
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Vervolgens is de positie van de belastingschuldige in de verdere 
procedure minimaal gelijk aan die van een schuldenaar die wordt aange-
sproken op grond van burgerlijke rechtsvordering. Daarenboven bevat het 
wetsvoorstel op tal van plaatsen aanvullende bepalingen die de positie 
van de belastingschuldige moeten versterken. Voorts is daarbij van 
belang dat er thans een duidelijke ontwikkeling waarneembaar is in de 
invorderingssfeer, welke inhoudt dat in toenemende mate handelingen 
van de ontvanger, in het bijzonder die waartegen geen afzonderlijke 
rechtsgang bestaat, kunnen worden getoetst door de burgerlijke 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. 

HOOFDSTUK III 

Verhouding tussen civiele rechtsvordering en fiscale invordering 

Bij het ontwerpen van dit wetsvoorstel heeft de vraag voorgezeten of 
uitgegaan moet worden van een «open» dan wel van een «gesloten» 
systeem. 

Een gesloten systeem houdt in dat de ontvanger uitsluitend de middelen 
mag hanteren die hem expliciet ter beschikking zijn gesteld. Een open 
systeem houdt in dat de ontvanger de bevoegdheden heeft die een 
crediteur in civilibus ook heeft, maar dat hij daarenboven nog de beschikking 
heeft over de bijzondere bevoegdheden die zijn neergelegd in de invor-
deringswet. 

De Hoge Raad heeft zich met betrekking tot de onderhavige problematiek 
wat betreft de Invorderingswet 1845 reeds meermalen uitgelaten, zoals 
bij voorbeeld bij het arrest van 21 december 1931 (NJ 1932, 126). In dat 
arrest heeft ons hoogste rechtscollege het standpunt ingenomen dat de 
Invorderingswet 1845 een gesloten geheel van maatregelen tot invordering 
van die belastingen inhoudt in dier voege dat de ontvanger geen andere 
middelen tot invordering mag toepassen dan die hem in de invorderingswet 
ter beschikking zijn gesteld. Dit betekent onder meer dat de ontvanger de 
bevoegdheid mist, het faillissement van de belastingschuldige te verzoe-
ken. 

Laatstelijk heeft de Hoge Raad zijn voormelde standpunt bevestigd bij 
arrest van 13 december 1985 (NJ 1986, 245). 

Op grond van dit standpunt wordt onder de Invorderingswet 1845 
aangenomen dat de ontvanger ook geen conservatoir beslag mag leggen. 
Het standpunt van de Hoge Raad leidt echter ook tot onzekerheden. Niet 
duidelijk is bij voorbeeld of de ontvanger de actio pauliana (de mogelijkheid 
voor de schuldeiser om de nietigheid in te roepen van door de schuldenaar 
onverplicht verrichte handelingen, waardoor de schuldeisers worden 
benadeeld; artikel 1377 van het Burgerlijk Wetboek) kan toepassen, en of 
hij cessies tot zekerheid kan bedingen en ontvangen of andere zekerheden 
mag accepteren zoals hypotheken en bankgaranties. 

Als uitgangspunt van het thans voorliggende wetsvoorstel is gekozen 
voor het open systeem (artikel 3, tweede lid). Gelet op de ontwikkelingen 
in het bedrijfsleven met betrekking tot kredietverlening en zekerheidsstel-
ling, zou een gesloten systeem - ondanks de daaraan verbonden extra 
bevoegdheden van de ontvanger - ertoe leiden dat de fiscus bij een 
gewone schuldeiser ten achter komt te staan, hetgeen wij niet wenselijk 
achten. Een invorderingswet moet naar onze mening juist worden gezien 
als een instrument dat de positie van de Staat als bijzondere schuldeiser 
versterkt, en niet als een regeling die aan de fiscus rechten onthoudt die 
wel aan iedere andere crediteur toekomen. 
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Als gevolg van de keuze voor het open systeem zal de ontvanger 
bevoegd zijn tot het aanvragen van het faillissement van de belasting-
schuldige. 

De mogelijkheid tot het aanvragen van het faillissement biedt de 
volgende voordelen. In de eerste plaats is de ontvanger alsdan niet meer 
afhankelijk, zoals thans onder de Invorderingswet 1845, van de bereidwil-
ligheid van de bedrijfsvereniging om het faillissement van de schuldenaar 
aan te vragen. De bedrijfsvereniging heeft thans namelijk - op grond van 
de jurisprudentie - wel de bevoegdheid om het faillissement van de 
schuldenaar aan te vragen. De vorderingen van de ontvanger worden 
thans bij de faillissementsaanvraag door de bedrijfsvereniging naar voren 
gebracht als steunvorderingen. Hoewel de samenwerking tussen de 
bedrijfsverenigingen en de ontvanger goed is, is het gewenst dat de 
ontvanger zonodig onafhankelijk kan optreden. Dit is met name van 
belang indien er sprake is van «gerichte» betaling: wèl aan de bedrijfsver-
eniging maar niet aan de ontvanger. Alsdan kan de bedrijfsvereniging 
geen faillissement aanvragen (zij heeft daartoe immers geen reden) 
terwijl de ontvanger thans de bevoegdheid daarvoor mist op grond van 
het gesloten systeem van de Invorderingswet 1845. 

De omstandigheid dat de ontvanger onder het regime van dit wetsvoor-
stel zelfstandig het faillissement kan uitlokken laat de in de praktijk 
bestaande samenwerking tussen de ontvanger en de bedrijfsverenigingen 
onverlet. 

In de tweede plaats heeft de curator in het faillissement enige mogelijk-
heden die de ontvanger niet heeft. Zo kan de curator een polis van 
levensverzekering afkopen en tevens een bedrijf «going concern» 
verkopen in plaats van de bedrijfsmiddelen afzonderlijk. 

De vraag of de actio pauliana kan worden toegepast, de vraag of 
cessies tot zekerheid kunnen worden bedongen en andere competentie-
vragen kunnen bij een open systeem zonder meer bevestigend worden 
beantwoord. 

Met betrekking tot de kosten die de curator maakt in het kader van een 
door de ontvanger aangevraagd faillissement merken wij op dat daarbij 
hetzelfde regime zal dienen te gelden als in het geval een andere schuldeiser 
het faillissement heeft aangevraagd; met andere woorden de kosten 
komen niet voor rekening van de ontvanger. Wij merken in dit verband 
voorts op dat in de gevallen waarin alleen de fiscus belanghebbende is in 
een faillissement, waarvan de boedel ontoereikend is, en de curator een 
vordering op het spoor zou komen die door een procedure onder de 
boedel kan worden gebracht - waardoor de belastingschuld geheel of 
gedeeltelijk voldaan zou kunnen worden - de ontvanger in dat geval aan 
de curator een proceskostengarantie zal afgeven. Deze garantie houdt in 
dat indien de curator de procedure zou verliezen, de proceskosten door 
de ontvanger zullen worden voldaan. 

Met betrekking tot de verhouding tussen de bijzondere bevoegdheden 
neergelegd in dit wetsvoorstel en de algemene bevoegdheden die het 
burgerlijk recht toekent aan een gewone schuldeiser, merken wij op dat in 
een open systeem die bevoegdheden naast elkaar kunnen worden 
aangewend (zie in dit verband met name artikel 33). Het is dus niet zo dat 
die bijzondere bevoegdheden prevaleren boven de algemene bevoegdhe-
den dan wel dat de bijzondere bevoegdheden de algemene bevoegdheden 
uitsluiten tenzij zulks uitdrukkelijk is geregeld (zie in dit verband artikel 
25, eerste lid). 

In dit verband tekenen wij nog aan dat indien de ontvanger krachtens 
een algemene bevoegdheid uit het burgerlijk recht een belastingschuld 
invordert, hij voor de invordering van die schuld niet zonder meer van die 
ingeslagen weg kan afwijken door alsnog krachtens een bevoegdheid uit 
de invorderingswet te gaan handelen. Een dergelijke handelwijze zou 
namelijk onder omstandigheden strijdig kunnen zijn met de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur, die ook aan het handelen van de 
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ontvanger een grens stellen. Wij denken hierbij bij voorbeeld aan de 
situatie dat de ontvanger onder een derde conservatoir derdenbeslag 
heeft gelegd en er ook andere schuldeisers zijn. In dat geval zal de 
ontvanger niet zonder meer, lopende de procedure, dat beslag mogen 
opheffen en onder die derde een vordering ex artikel 20 kunnen doen. 
Opheffing van het conservatoire beslag kan immers gevolgen hebben 
voor die andere schuldeisers. 

Het ligt in ons voornemen in de Leidraad Invordering het beleid in de 
toepassing van aan het open systeem ontleende bevoegdheden, uiteen te 
zetten en de ontvanger van nauwkeurige richtlijnen ter zake te voorzien. 

Opgemerkt zij ten slotte dat de ontvanger de bevoegdheid heeft ter 
verzekering van de invorderbaarheid van belastingaanslagen zekerheid-
stellingen te eisen; gedacht kan worden aan de vestiging van een recht 
van hypotheek, of van pand. Deze bevoegdheid heeft de ontvanger thans 
reeds (zie par. 33 van de Leidraad Invordering), en deze houdt hij onder 
het regiem van de nieuwe wetgeving; het te voeren beleid in dezen zal 
worden opgenomen in de Leidraad Invordering 1989. 

Zoals is opgemerkt strekt het wetsvoorstel er mede toe de positie van 
de Staat als schuldeiser te versterken. Ter versterking van die positie is 
een aantal regelingen opgenomen, waarop hierna nader zal worden 
ingegaan. 

Vooraf zij nog het volgende opgemerkt. Twee van de belangrijkste, de 
positie van de ontvanger versterkende, regelingen zijn de bepalingen 
inzake het fiscale voorrecht en het fiscale bodemrecht, welke thans zijn 
opgenomen in de Invorderingswet 1845. 

Wij zijn ons ervan bewust dat bij een algemene herziening van het 
fiscale invorderingsrecht een nadere bezinning ten principale op deze 
regelingen op haar plaats zou zijn. Dat dit niet is gebeurd en dat is 
geopteerd voor uitstel van die bezinning en daardoor voor het vooralsnog 
handhaven van de status quo, berust op de volgende overwegingen. 

Wij zijn van oordeel dat een herwaardering van het voorrecht van de 
fiscus (en het bodemrecht) niet los kan worden gezien van een herwaar-
dering van de overige voorrechten. Wat betreft de specifieke privaatrech-
telijke voorrechten heeft die bij de parlementaire behandeling van Boek 3 
van het nieuw Burgerlijk Wetboek plaatsgevonden. Bij die herwaardering 
hebben de voorstellen van de Commissie bevoorrechting van vorderingen 
- de Commissie-Houwing - een grote rol gespeeld. De herwaardering van 
de niet privaatrechtelijke voorrechten zal nog moeten geschieden. Wij 
menen dat in dit kader ook de herijking van het fiscale voorrecht en het 
bodemrecht zal moeten plaatsvinden, omdat het pas dan mogelijk is een 
verantwoorde afweging te maken. Daarbij zullen de opvattingen van de 
Commissie-Houwing met betrekking tot het fiscale voorrecht tot uitgangs-
punt worden genomen. Wij gaan er daarom van uit dat een regeling moet 
worden voorbereid die in het kader van de inwerkingtreding van Boek 3 
van het nieuw Burgerlijk Wetboek haar beslag kan krijgen. Wij zijn echter 
wel van mening dat zonder een grondige herbezinning op deze bevoegd-
heden een besluit tot definitieve handhaving ervan in hun huidige vorm 
niet kan worden genomen. Om die reden zijn de bepalingen inzake het 
fiscale voorrecht en het bodemrecht gekoppeld aan een horizonbepaling 
(artikel 71); deze houdt in dat de bepalingen met betrekking tot het 
voorrecht en het bodemrecht (artikel 22 en artikel 23, derde lid) vervallen 
op het moment van inwerkingtreding van Boek 3 van het nieuw Burgerlijk 
Wetboek, tenzij eerder een wetsvoorstel is ingediend waarbij hetzij de 
materie wordt geregeld, hetzij de geldigheidsduur van de genoemde 
bepalingen wordt verlengd. In welke vorm vervangende regelingen hun 
beslag dienen te krijgen, is afhankelijk van de dan geldende situatie onder 
meer met betrekking tot de budgettaire gevolgen. Aangetekend zij daarbij 
dat naar globale schatting op dit moment met deze bevoegdheden 
jaarlijks een budgettair belang van 1,5 a 2,5 mld is gemoeid. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 588, nr. 3 9 



- Het fiscale voorrecht van artikel 22 

Het fiscale voorrecht, dat de verhouding van de fiscus als schuldeiser 
ten opzichte van de overige schuldeisers van de belastingschuldige 
regelt, is van groot belang voor de positie van de ontvanger. In het 
krachtenveld van schuldeisers geeft het voorrecht de ontvanger een 
stevige positie die hem mede in staat moet stellen zijn taak - invordering 
van rijksbelastingen ten behoeve van de Staat - behoorlijk uit te voeren. 
De bepaling met betrekking tot het voorrecht van 's Rijks schatkist is 
thans opgenomen in artikel 12 van de Invorderingswet 1845. 

- Het fiscale bodemrecht van artikel 23, derde lid 

Het bodemrecht geeft uitbreiding aan het normale verhaalsrecht, dat 
de ontvanger evenals iedere andere schuldeiser ingevolge artikel 1177 
van het Burgerlijk Wetboek op het vermogen van zijn debiteur kan 
uitoefenen, doordat tevens verhaal mogelijk wordt op bepaalde roerende 
goederen van derden die zich tijdens de inbeslagneming voor bepaalde 
belastingen op de bodem - op of in het perceel - van de belastingschuldige 
bevinden. Dit fiscale bodemrecht (thans opgenomen in artikel 16, derde 
lid, van de Invorderingswet 1845) moet in samenhang worden gezien met 
het fiscale voorrecht. Te zamen bepalen die rechten de positie van de 
fiscus ten opzichte van overige schuldeisers. 

- De aansprakelijkheidsbepalingen, opgenomen in hoofdstuk VI van het 
wetsvoorstel 

In afdeling 1 van hoofdstuk VI komen bepalingen voor op grond 
waarvan een of meer derden die verantwoordelijk kunnen worden 
gehouden voor de betaling van een belastingschuld van een belasting-
schuldige aansprakelijk kunnen worden gesteld voor die belastingschuld. 

Het merendeel van de in afdeling 1 opgenomen bepalingen komt niet in 
de Invorderingswet 1845 voor, maar is ontleend aan de aansprakelijk-
heidsbepalingen die thans verspreid zijn over de diverse afzonderlijke 
heffingswetten. 

Geheel nieuw is de aansprakelijkheidsbepaling, opgenomen in artikel 
41 van het wetsvoorstel. Ingevolge dit artikel kan onder bepaalde 
omstandigheden de verkoper van aandelen in een vennootschap die een 
onderneming drijft, aansprakelijk worden gesteld voor de door die 
vennootschap nog verschuldigde vennootschapsbelasting nadat de 
verkoop van de aandelen heeft plaatsgevonden. 

Afdeling 2 van Hoofdstuk VI bevat de formele bepalingen van de 
aansprakelijkheid. Deze bepalingen zijn in aanzienlijke mate aangepast 
met het oog op de rechtsbescherming van de aansprakelijk gestelde. De 
teneur van de bepalingen is dat een aansprakelijkstelling die door de 
betrokkene wordt betwist door de civiele rechter wordt getoetst. 

Afdeling 3 van dit hoofdstuk bevat ten slotte een tweetal specifieke 
verhaalsregelingen voor aansprakelijk gestelden in het kader van de 
keten- en de bestuurdersaansprakelijkheid, alsmede een bepaling met 
betrekking tot de subrogatie van de aansprakelijke in het voorrecht van 
's Rijks schatkist bij zijn verhaal op de belastingschuldige of eventuele 
mede-aansprakel ijken. 

- De verplichtingen ten behoeve van de invordering en de daarop 
gestelde sancties opgenomen in Hoofdstuk VII, onderscheidenlijk 
Hoofdstuk VIII van het wetsvoorstel 

De ontvanger kan aan de bepalingen opgenomen in hoofdstuk VII de 
bevoegdheid ontlenen in het kader van de invordering gegevens en 
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inlichtingen alsmede inzage in boeken en bescheiden te vragen. De 
bepalingen opgenomen in dit hoofdstuk - als ook de strafbepalingen 
opgenomen in hoofdstuk VIM - stemmen goeddeels overeen met hetgeen 
ter zake van de heffing is geregeld in de AWR. Aldus kan worden bereikt 
dat de ontvanger inzicht krijgt in de omvang van de verhaalsobjecten, 
opdat een slagvaardige invordering mogelijk wordt. 

Wij wijzen in dit verband ook op de aanbeveling ter zake in het herover-
wegingsrapport «Invordering van 's Rijks belastingen». Door invoering 
van dezelfde inlichtingenverplichtingen op het terrein van de invordering 
als die welke gelden op het terrein van de heffing kunnen ongewenste 
verschuivingen van misbruik, van de heffingskant in de richting van de 
invorderingskant, worden voorkomen (vgl. blz. 42 van genoemd rapport). 

Naast de regelingen die zijn opgenomen in het wetsvoorstel ter 
versterking van de positie van de Staat als schuldeiser bevat het voorstel 
bepalingen die uit efficiency-overwegingen zijn opgenomen teneinde 
een accurate invordering mogelijk te maken. Daarvan noemen wij de 
navolgende. 

- Artikel 12: dwangbevel met parate executie 

Op grond van artikel 12 kan de invordering plaatsvinden bij een door de 
ontvanger zelf uit te vaardigen dwangbevel dat meebrengt het recht om 
de roerende en onroerende goederen van de belastingschuldige zonder 
vonnis van de rechter aan te tasten. Deze bepaling - die is ontleend aan 
de Invorderingswet 1845 - voorkomt dat de ontvanger voor elk van de 
grote hoeveelheid in te stellen vervolgingen telkens de omslachtige 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. 

- Artikel 15: ter-post-bezorging van het dwangbevel 

Artikel 15 biedt de mogelijkheid op eenvoudige wijze een dwangbevel 
met bevel tot betaling te betekenen door ter-post-bezorging van het 
afschrift van het dwangbevel met bevel tot betaling. Bij gebreke van een 
zodanige bepaling zal de belastingdeurwaarder ingevolge de desbetref-
fende bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zich 
als regel naar de woonplaats of plaats van vestiging van de belasting-
schuldige moeten begeven voor de betekening van een dwangbevel. 

Wanneer bedacht wordt dat in 1987 1,7 miljoen dwangbevelen werden 
uitgevaardigd en ongeveer 20 a 25% van de tijd van de belastingdeur-
waarder werd besteed aan het betekenen van die dwangbevelen, dan is 
een bepaling als de onderhavige naar ons oordeel onmisbaar, wil de grote 
stroom te behandelen dwangbevelen beheersbaar blijven. Wij wijzen in 
dit verband ook op bladzijde 41 van het meergenoemde heroverwegings-
rapport «Invordering van 's Rijks belastingen», waarin deze vorm van 
uitreiken van dwangbevelen wordt aanbevolen. 

- Artikel 16: onmiddellijke invorderbaarheid 

Artikel 16 geeft in samenhang met artikel 10 de ontvanger in situaties 
waarin de invordering illusoir dreigt te worden, de bevoegdheid een 
belastingaanslag terstond en tot het volle bedrag in te vorderen met 
doorbreking van de voor die belastingaanslag gestelde betalingster-
mijn(en). Het gaat daarbij onder meer om situaties waarin de belasting-
schuldige in staat van faillissement is verklaard, de ontvanger aannemelijk 
maakt dat er gegronde vrees bestaat voor verduistering van goederen 
waarop de belastingschuld kan worden verhaald, en ten aanzien van de 
belastingschuldige executiemaatregelen worden of zijn genomen. Artikel 
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16 - dat ook voorkomt in de Invorderingswet 1845 - voorziet er in dat de 
executie onmiddellijk kan aanvangen of kan worden voortgezet met 
doorbreking van de in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te 
dien aanzien gestelde termijnen. 

- Artikel 20: de vordering 

Op grond van artikel 20 heeft de ontvanger een eenvoudig en doeltreffend 
incassomiddel om in bepaalde gevallen de belastingschuld van de 
belastingschuldige te verhalen op hetgeen derden verschuldigd zijn aan 
die belastingschuldige of ten behoeve van hem onder zich hebben. Deze 
- eveneens aan de Invorderingswet 1845 ontleende - regeling kan 
worden gezien als een vereenvoudiging van het executoriaal derdenbeslag, 
zoals dat is geregeld in de artikelen 475 en 479a van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 

In tegenstelling tot het executoriale derdenbeslag gaat het vereenvou-
digde derdenbeslag van de ontvanger buiten de rechter om en is het 
kosteloos. Het middel wordt geëffectueerd doordat de ontvanger aan een 
derde een vordering doet om bepaalde betalingen aan de belastingschul-
dige of ten behoeve van hem gehouden gelden aan te wenden ter delging 
van de belastingschuld van de belastingschuldige. 

Wij wijzen op de volgende kenmerken van de regeling: 
- voor het doen van een vordering is, behoudens ingeval een vordering 

onder de curator in een faillissement wordt gedaan, altijd vereist dat 
vooraf een dwangbevel met bevel tot betaling is betekend aan de 
belastingschuldige; 

- de vordering behoeft niet aan de derde te worden betekend; volstaan 
kan worden met het ter post bezorgen van een eenvoudig formulier; 

- een curator in een faillissement van de belastingschuldige is voorts 
bevoegd uit eigen beweging uit de gelden die hij ten behoeve van de 
belastingschuldige onder zich heeft, de belastingaanslagen van de 
belastingschuldige te betalen; 

- de omslachtige en kostbare weg van de aan het executoriale derden-
beslag inherente verklaringsprocedure voor de rechtbank, waarbij de 
derde voor de rechter moet verklaren wat hij van de schuldenaar onder 
zich heeft, blijft bij een vorderingsprocedure achterwege. 

Ter illustratie van de doeltreffendheid van het middel van de vordering 
merken wij op dat in 1987 de ontvanger voor in totaal 158 880 aanslagen 
op grond van de huidige Invorderingswet 1845 een vordering heeft 
gedaan, waarbij het in 73 782 gevallen loonvorderingen betrof. Het zal, 
gelet op dit aantal, duidelijk zijn dat zonder de specifieke bevoegdheid 
van de ontvanger tot het doen van een vorenbedoelde vordering niet 
alleen de werkdruk op de belastingadministratie maar ook de werkdruk op 
de rechterlijke macht - in verband met de aan een executoriaal derdenbe-
slag inherente verklaringsprocedure - aanzienlijk zou toenemen. 

- Artikel 25: compensatie 

Artikel 25 bevat een regeling die het de ontvanger mogelijk maakt 
rijksbelastingen en andere belastingen en heffingen waarmee hij bemoei-
enis heeft met elkaar te verrekenen. Deze regeling stelt de compensatie-
regeling op de voet van de artikelen 1461 t/m 1471 van het Burgerlijk 
Wetboek terzijde. De vereisten die op grond van het burgerlijk recht aan 
verrekening worden gesteld, met name het vereiste dat de vordering en 
de schuld in hetzelfde vermogen moeten vallen staan een efficiënt 
invorderingsbeleid in de weg. 

Met betrekking tot de in artikel 25 van het wetsvoorstel opgenomen 
bijzondere verrekeningsregeling merken wij het volgende op. De voorge-
stelde regeling voorziet er in de eerste plaats in dat bezien vanuit de 
positie van de ontvanger ook niet in hetzelfde vermogen vallende schulden 
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en vorderingen met elkaar kunnen worden verrekend, bij voorbeeld een 
teruggave inkomstenbelasting (vermogen Rijk) met een aanslag onroe-
rend-goedbelastingen (vermogen gemeente). Gelet op de grote groep 
van belastingschuldigen waarom het gaat, brengt de doelmatigheid 
voorts mee dat uit te betalen en in te vorderen belastingbedragen met 
elkaar worden gecompenseerd, ook al is de betalingstermijn van de 
laatstbedoelde bedragen nog niet verstreken. Wij wijzen er in dit verband 
op dat een ruimere compensatiemogelijkheid voor de ontvanger ook in 
het meergenoemde heroverwegingsrapport «Invordering van 's Rijks 
belastingen» wordt bepleit (Zie deel A, blz. 9, punt 9, van het rapport). 

Verrekening is, zoals is opgemerkt, ook mogelijk met betrekking tot 
belastingaanslagen waarvan de betalingstermijnen van artikel 9 nog niet 
zijn verstreken. Deze doorbreking van de betalingstermijnen geldt 
overigens niet voor voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennoot-
schapsbelasting die zijn vastgesteld in het jaar waarop zij betrekking 
hebben en evenmin voor voorlopige aanslagen en aanslagen vermogens-
belasting waarvan het aanslagbiljet een dagtekening heeft die ligt in het 
jaar naar de toestand aan het begin waarvan deze is vastgesteld. Met 
betrekking tot de doorbreking van de betalingstermijnen voor overige 
belastingaanslagen zij opgemerkt dat een van de belangrijkste overwegin-
gen, die aan het stellen van betalingstermijnen voor die belastingaanslagen 
ten grondslag liggen, namelijk de omstandigheid dat de belastingschuldige 
enige tijd moet worden gegund om liquide middelen vrij te maken voor 
het betalen van een belastingaanslag, ingeval van verrekening niet 
opgaat. Indien die liquide middelen voorhanden zijn in de vorm van een 
terug te geven belastingbedrag, is er immers voor het stellen van een 
betalingstermijn geen noodzaak meer. 

Er zij voorts op gewezen dat ten behoeve van de belastingschuldige de 
bepaling is opgenomen dat de ontvanger verplicht is tot compensatie 
over te gaan indien de belastingschuldige hem daarom verzoekt. 

Van groot belang is voorts de bepaling van het vierde lid van dit artikel 
dat cessie van een vordering op de ontvanger niet aan verrekening in de 
weg staat, indien de ontvanger niet met de cessie heeft ingestemd. Door 
zijn instemming aan de cessie te onthouden kan de ontvanger voorkomen 
dat het recht (en het voorrecht) van de fiscus wordt gefrustreerd doordat, 
voordat belastingschulden door de fiscus kunnen worden geïnd door 
middel van verrekening, een - toekomstige - vordering op de fiscus wordt 
overgedragen aan een derde. Met betrekking tot het weigeren van 
instemming is overigens voorzien in een adequate rechtsbescherming van 
de betrokkene (artikel 25, vijfde lid; zie hierna ook in het hoofdstuk 
«Rechtsbescherming»). 

Ten slotte merken wij in dit kader - de versterking van de positie van de 
ontvanger - nog het volgende op. Overwogen is in het wetsvoorstel een 
regeling op te nemen ter bestrijding van misbruik ten nadele van de 
ontvanger, analoog aan de richtige-heffingsregeling van Hoofdstuk VI van 
de AWR, een zogenaamde richtige-invorderingsregeling (zie in dit 
verband tevens de behandeling van het ISMO-rapport in UCV 40 van 30 
mei 1983, blzn. 40-48). 

Met toepassing van een richtige-invorderingsregeling zouden situaties 
moeten worden bestreden waarin een belastingschuldige verhaalsmoge-
lijkheden van de ontvanger frustreert. Wij denken hierbij niet aan gefin-
geerde eigendomsverhoudingen c.q. schijnhandelingen, omdat in dat 
geval een beroep door de ontvanger op simulatie uitkomst moet bieden. 
De situaties waarop wij het oog hebben betreffen reële rechtshandelingen. 
Het gaat dan om rechtshandelingen van een belastingschuldige, die niet 
zouden zijn verricht, indien daarmede niet zou worden bereikt dat de 
positie van de ontvanger ten opzichte van die belastingschuldige meer of 
minder ernstig wordt benadeeld. Met toepassing van de richtige-invor-
deringsregeling zou de ontvanger kunnen invorderen zonder dat hij 
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rekening behoeft te houden met de voor hem ongunstige rechtshandelin-
gen. Niettemin hebben wij afgezien van het opnemen van een regeling 
inzake de richtige invordering in het wetsvoorstel. Daaraan liggen de 
volgende overwegingen ten grondslag. 

Het belangrijke invorderingsinstrument van het bodemrecht, waaraan 
hiervoor aandacht is besteed, en dat voorshands gehandhaafd wordt, 
maakt de behoefte aan een richtige-invorderingsbepaling minder urgent. 

Voorts heeft in dit verband een rol gespeeld het feit dat over een 
effectieve toepassing van de richtige-heffingsregeling van de AWR sinds 
enige tijd een discussie gaande is. Daarbij staat de vraag centraal hoe 
een specifieke fiscale richtige-heffingsregeling zich verhoudt tot het 
algemene leerstuk van fraus legis. Wij zijn van oordeel dat eerst de 
ontwikkelingen dienaangaande moeten worden afgewacht, alvorens ons 
standpunt te bepalen met betrekking tot de noodzaak een richtige-invor-
deringsregeling in de Invorderingswet op te nemen. 

Ten slotte is een aanleiding om vooralsnog af te zien van een richtige-
invorderingsbepaling gevonden in de opzet van de paulianaregeling 
volgens het nieuw Burgerlijk Wetboek die aan de schuldeiser in bepaalde 
gevallen een minder zware bewijslast dan thans het geval is oplegt. Deze 
nieuwe regeling zou in het open systeem van de nieuwe invorderingswet 
een bruikbaar instrument voor de ontvanger kunnen zijn om misbruikge-
vallen met succes te bestrijden. 

HOOFDSTUK IV 

Rechtsbescherming 

In dit hoofdstuk staat centraal de positie van de belastingschuldige en 
de middelen die hem ter beschikking staan om zich te verweren tegen de 
invorderingsacties van de ontvanger. In dit kader stellen wij alleen aan de 
orde de positie van de belastingschuldige in het wetsvoorstel. Wij laten 
derhalve buiten beschouwing de rechtsbescherming van de belastingschul-
dige indien deze door de ontvanger wordt aangesproken op grond van 
het burgerlijk recht, aangezien die positie geen andere is dan die van elke 
willekeurige andere schuldenaar die op grond van het burgerlijk recht 
wordt aangesproken om een schuld te voldoen. 

Met betrekking tot de positie van de belastingschuldige in het wets-
voorstel valt te wijzen op verschillende regelingen waarin de bescherming 
van de belastingschuldige tegenover de ontvanger centraal staat. De 
volgende opsomming geeft hier blijk van: 

- de regeling van de betalingstermijnen (artikel 9), ingevolge welke de 
belastingschuldige na het uitreiken van het aanslagbiljet een bepaalde 
termijn krijgt - waarvan de lengte afhankelijk is van de hoedanigheid van 
de aanslag - binnen welke termijn hij de belastingschuld dient te voldoen; 

- de mogelijkheid om tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel 
in verzet te komen (artikel 18). Deze verzetsprocedure geeft aan welke 
weg kan worden bewandeld als men tegen de tenuitvoerlegging van het 
dwangbevel wil ageren; 

- de regeling die de mogelijkheid biedt om de rechtmatigheid van een 
op grond van artikel 20 gedane vordering aan te tasten (artikel 20, vierde 
lid). De aantasting van deze bijzondere bevoegdheid van de ontvanger, 
verloopt op dezelfde wijze als de verzetsprocedure tegen de tenuitvoer-
legging van het dwangbevel; 

- de lijfsdwang (artikel 21), die in alle gevallen alleen na rechterlijke 
tussenkomst op de voet van de artikelen 587 tot en met 611 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan worden toegepast, zulks in 
tegenstelling tot de situatie onder de Invorderingswet 1845, waarin voor 
bepaalde gevallen deze lijfsdwang zonder gerechtelijk vonnis kan worden 
toegepast; 
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- de mogelijkheid om tegen het - gemotiveerde - besluit van de 
ontvanger om zijn instemming met cessie van een vordering op hem te 
weigeren, bij de directeur een bezwaarschrift in te dienen (artikel 25, 
vierde en vijfde lid). Door de eis te stellen dat een besluit tot weigering 
om met cessie in te stemmen gemotiveerd moet zijn en door de mogelijk-
heid van de bezwaarprocedure wordt voorkomen dat de rechten van de 
belastingschuldige in het gedrang komen. Deze mogelijkheid om bij de 
directeur een bezwaarschrift in te dienen, laat uiteraard onverlet de 
mogelijkheid om tegen de weigering van de instemming met de cessie in 
kort geding bij de civiele rechter op te komen (zie hierna); 

- de mogelijkheid om uitstel van betaling (artikel 26) of kwijtschelding 
(artikel 27) te verkrijgen. Met deze regelingen ter bescherming van de 
belastingschuldige wordt tegemoet gekomen aan situaties waarin een 
belastingschuldige zijn belastingaanslag niet binnen de gestelde termijn 
dan wel in het geheel niet kan voldoen en waarin voldoening redelijkerwijs 
niet op dat moment of in het geheel niet kan worden gevorderd. Van 
belang daarbij is de omstandigheid dat, ter wille van de rechtszekerheid 
van de belastingschuldigen, het kwijtscheldingsbeleid zal worden 
neergelegd in een ministeriële regeling; 

- de termijn waarop het recht tot dwanginvordering alsmede het recht 
tot verrekening met betrekking tot een belastingaanslag verjaren (artikel 
28). Deze verjaringstermijn beloopt, globaal gesproken, een periode van 
5 jaren na het ontstaan van de belastingschuld. 

Naast deze expliciete regelingen ter bescherming van de belastingschul-
dige, kan gewezen worden op het ongeschreven recht dat bescherming 
kan bieden ook daar waar wettelijke bescherming van de belastingschuldige 
tegen invorderingshandelingen ontbreekt. In dit verband zij vooraf 
opgemerkt dat met betrekking tot belastingschulden voor het geschil over 
de belastingschuld zelf een aparte rechtsgang bestaat die reeds met de 
nodige waarborgen is omgeven. Via de weg van bezwaar bij de inspecteur 
en beroep bij de rechter kan de belastingplichtige veelal zijn recht halen 
met betrekking tot de hoogte van de belastingschuld. Door het bestaan 
van deze afzonderlijke rechtsgang is de positie van de belastingschuldige 
bij wie de ontvanger invordert al een andere dan die van de schuldenaar 
in het civiele recht, omdat de hoogte van de belastingschuld veelal al 
rechterlijk getoetst is c.q. getoetst had kunnen worden voordat een 
geschil over de invordering moet worden beslecht. Wanneer echter zo n 
rechtsgang niet direct aanwezig is, bij voorbeeld bij een voorlopige 
aanslag, zal er bij de invordering van zo'n aanslag toch behoefte kunnen 
zijn aan een rechterlijke toetsing of de invordering wel terecht wordt 
voortgezet. Ook zal er behoefte kunnen zijn aan zo'n toetsing in een 
situatie waarin door de ontvanger geen uitstel van betaling wordt verleend 
of een verleend uitstel wordt ingetrokken, nu ook daar geen afzonderlijke 
rechtsgang van bezwaar en beroep wordt geopend. 

In de afgelopen jaren is gebleken dat ook daar waar een afzonderlijke 
rechtsgang ontbreekt terwijl toch de invordering van een belastingschuld 
naar de mening van de belastingschuldige niet of niet geheel op juiste 
wijze verloopt, hij de burgerlijke rechter (in kort geding) met een beroep 
op de beginselen van behoorlijk bestuur kan verzoeken de ontvanger in 
zijn invorderingsacties een halt toe te roepen. Deze toetsing van de 
invorderingshandelingen van de ontvanger aan de beginselen van 
behoorlijk bestuur is in de afgelopen jaren een goed begaanbare weg 
gebleken. Wij willen ter illustratie wijzen op enkele rechterlijke uitspraken 
waarin dit toetsingscriterium aan de orde was. 

In het arrest van het Hof Amsterdam van 4 maart 1976 (NJ 1977, 443) 
was de vraag aan de orde of het verzet tegen de tenuitvoerlegging van 
een dwangbevel ter zake van een voorlopige aanslag mede gegrond kon 
zijn op bezwaren tegen de wettigheid van die aanslag. Het hof spreekt uit 
voorshands van mening te zijn dat «voor ingrijpen door de burgerlijke 
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rechter in de tenuitvoerlegging van een op een voorlopige aanslag 
berustend dwangbevel plaats is, indien de inspecteur, die deze voorlopige 
aanslag heeft opgelegd, in redelijkheid niet tot zodanige oplegging had 
kunnen komen, zodat die oplegging als een daad van willekeur zou zijn 
aan te merken. Alsdan toch zou de tenuitvoerlegging van het dwangbevel 
een door de Staat jegens de belastingschuldige gepleegde onrechtmatige 
daad opleveren, tot beoordeling waarvan de burgerlijke rechter bevoegd 
is.» 

In het arrest van de Hoge Raad van 23 november 1984, nr. 12 398 
(Rechtspraak van de Week 22 december 1984, afl. 37, nr. 198) was in 
geding of de ontvanger, die bereid was een in beslag genomen auto weer 
ter beschikking van de belastingschuldige te stellen, daarbij de eis mocht 
stellen dat door belastingschuldige een acte van prolongatie zou worden 
getekend inhoudende dat uitstel van betaling (en uitstel van executoriale 
verkoop) zou gelden zolang de ontvanger dat zou toestaan. Het beroep 
van belastingschuldige in cassatie - gegrond op de stelling dat de 
ontvanger niet in redelijkheid heeft kunnen en mogen beslissen dat de in 
beslag genomen auto eerst aan belastingschuldige zou worden teruggeven 
indien deze zal hebben voldaan aan de door de ontvanger gestelde 
voorwaarden - werd verworpen. De aangevoerde bezwaren miskennen, 
aldus de Hoge Raad, «dat een overeenkomst als weergegeven de 
ontvanger geen vrijheid geeft bij het uitoefenen van zijn bevoegdheid tot 
intrekking van het gegeven uitstel - en in samenhang daarmee van zijn 
met het oog daarop bedongen bevoegdheid dan ook de executie voort te 
zetten - de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te veronachtzamen 
en dat op een zodanige veronachtzaming te zijner tijd zo nodig in een 
volgend kort geding een beroep kan worden gedaan.» 

Ook kan worden gewezen op een arrest van het Hof 's-Gravenhage van 
21 november 1986 (Vakstudie Nieuws 28 maart 1987, blz. 607), waarin 
- overigens in een specifiek geval - werd beslist dat de inspecteur in 
redelijkheid niet tot het opleggen van de desbetreffende belastingaanslag 
had kunnen komen, zodat zulks onrechtmatig was. 

Naast de hier vermelde jurisprudentie heeft de Hoge Raad uitdrukkelijk 
als zijn mening kenbaar gemaakt dat «de overheid, en derhalve ook de 
belastingadministratie, bij de uitoefening van haar taak is gebonden aan 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit kan onder omstandig-
heden ertoe leiden dat de overheid een beschikking contra legem moet 
geven of in stand laten. Naar huidige rechtsopvatting behoort het tot de 
taak van de belastingrechter om het handelen van de fiscus te toetsen 
aan evenbedoelde beginselen». Deze mening heeft de Hoge Raad 
geformuleerd in zijn op grond van artikel 22 van de Wet op de Rechterlijke 
Organisatie uitgebrachte advies nr. 89 van 14 januari 1987, nr. 14/MB, 
inzake een voorontwerp van wet tot wijziging van de AWR, houdende 
nadere begrenzing van de bevoegdheid tot navordering en invoering van 
een verhogingsregeling bij de vaststelling van aanslagen. (Kamerstukken 
II 1986/87, 19 700 IXB, nr. 56). 

Vorenstaande opvatting van de Hoge Raad en de genoemde rechterlijke 
uitspraken - die nog met andere soortgelijke uitspraken, al dan niet 
gewezen in kort geding, zouden kunnen worden aangevuld - geven aan 
dat de ontvanger in de uitoefening van zijn bevoegdheden gebonden is 
aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Wij zijn van mening dat door de 
vorengenoemde ontwikkelingen op het terrein van de toetsing van het 
handelen van de ontvanger aan de beginselen van behoorlijk bestuur een 
adequate bescherming wordt geboden aan de belastingschuldige. 

In dit verband kan overigens ook worden gewezen op het regerings-
standpunt inzake het derde rapport van de Commissie van Advies inzake 
Werkwijze en Normen Belastingkamers Gerechtshoven («commissie-Van 
Vucht») waarin wordt geadviseerd over de mogelijkheid om een fiscaal 
kort geding te introduceren teneinde voorlopige aanslagen marginaal te 
kunnen laten toetsen (Kamerstukken II 1987/88, 17 050, nr. 84). De 
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regering is met de commissie van mening dat er geen aanleiding is over 
te gaan tot de invoering van een dergelijk fiscaal kort geding. Bij haar 
advies betrok de commissie onder andere dat voor de voorlopige aanslagen 
waarvoor zo'n kort geding vooral van belang zou zijn - namelijk die welke 
worden ingevorderd met toepassing van de zogenaamde versnelde 
invordering - al de mogelijkheid bestaat om een civiel kort geding aan te 
spannen, welke mogelijkheid goed blijkt te voldoen. 

Voorts vestigen wij er de aandacht op dat ook daar waar wettelijke 
rechten geheel ontbreken, de belastingschuldige kan pogen de invordering 
te zijnen aanzien aan te vechten. Zo kan hij via de hiërarchieke weg 
(Directeur-Ministerie) zijn beklag doen over het optreden van de ontvanger 
met het verzoek om te bevorderen dat de ontvanger zijn invorderingsbeleid 
bijstelt. Als hij daar geen gehoor vindt kan hij zijn zaak eventueel nog 
voorleggen aan de Commissie voor de verzoekschriften van de Tweede of 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal, die de politiek verantwoordelijke 
bewindspersoon (in casu de Staatssecretaris van Financiën) kan vragen 
rekenschap af te leggen. De praktijk leert dat het bestaan van deze weg, 
hoewel deze niet vaak behoeft te worden bewandeld, een zinvolle 
mogelijkheid biedt om dreigende knelpunten te signaleren en vervolgens 
weg te nemen. Ook bestaat voor de belastingschuldige nog de mogelijkheid 
zijn beklag te doen bij de Nationale Ombudsman. 

Met Ch. J. Langereis zijn wij van mening dat een verzwakking van de 
rechtspositie van de burger voor deze de heffing van belasting onaan-
vaardbaar zou kunnen maken. Een verbetering van de rechtspositie van 
de burger zou daarentegen wel eens een gunstige invloed kunnen 
uitoefenen op de duurzame rechtsbetrekking tussen belastingadministratie 
en burger (Ch. J. Langereis, Fiscale Rechtsbescherming, blz. 364-365). 

Een afzonderlijke plaats in het kader van de rechtsbescherming wordt 
ingenomen door degene die aansprakelijk kan worden gesteld voor de 
belastingschuld van een ander. Aangezien het hier niet gaat om eigen 
schulden maar om schulden van een ander waarvoor iemand wettelijk 
aansprakelijk wordt gesteld, ligt het voor de hand dat aan de rechtsbe-
scherming van een aansprakelijk gestelde bijzondere aandacht wordt 
gegeven. 

In de huidige aansprakelijkheidsbepalingen voor de verschillende 
belastingen valt op dat de wijze waarop de aansprakelijkstelling plaatsvindt 
veelal niet is geregeld. Afgezien van de voorschriften ingevolge welke in 
sommige gevallen de vaststelling en de omvang van de aansprakelijkstelling 
formeel geconcretiseerd moet worden (o.a. ketenaansprakelijkheid en 
bestuurdersaansprakelijkheid), geldt thans dat het aan de ontvanger 
wordt overgelaten of hij terstond met hantering van een aansprakelijk-
heidsbepaling invorderingsmaatregelen wil nemen of dat hij de aanspra-
kelijke eerst informatief benadert. Wij achten dit geen bevredigende 
situatie. 

Vandaar dat wij voorstellen om in gevallen waarin de belastingschuldige 
in gebreke is, de ontvanger de in de wet genoemde aansprakelijken die hij 
voor de desbetreffende schuld aansprakelijk wil stellen bij schriftelijke 
kennisgeving aansprakelijk stelt. In deze schriftelijke kennisgeving moet 
worden aangegeven op welke gronden de aansprakelijkstelling berust en 
voor welk bedrag deze geschiedt. De aansprakelijk gestelde heeft 
vervolgens de mogelijkheid de aansprakelijkstelling te betwisten, bij een 
met redenen omklede mededeling. Deze betwisting kan bij voorbeeld 
haar grond vinden in het ontbreken van aansprakelijkheid c.q. de aanwe-
zigheid van een disculpatiegrond. Ontbreekt de motivering, dan dient de 
ontvanger de belastingschuldige in staat te stellen de betwisting binnen 
een redelijke termijn aan te vullen. De betwisting kan niet gericht zijn 
tegen de hoogte van de belastingaanslag. In bepaalde gevallen is 
daarvoor een aparte procedure voorzien in artikel 51 . Indien de aanspra-
kelijkstelling wordt betwist, dient de ontvanger via een civiele procedure 
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de aansprakelijkheid te doen vaststellen. Deze procedure wijkt niet 
onaanzienlijk af van de huidige formele bepalingen inzake de aansprake-
lijkstelling bij de keten- en de bestuurdersaansprakelijkheid. 

Met deze uniforme procedure is, onzes inziens, in aanzienlijke mate 
voorzien in bepalingen die de bijzondere positie van de aansprakelijk 
gestelde vastleggen en in de rechtsbescherming die deze vereist. Evenals 
Ch.J. Langereis achten wij een dergelijke uniforme procedure dienstbaar 
aan de rechtsbescherming van de betrokkene (vergelijk Ch. J. Langereis, 
op. cit. blz. 361). 

Opgemerkt zij dat de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Wet 
betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds niet zullen 
worden aangepast op dit punt. 

Zoals gezegd heeft de aansprakelijk gestelde in bepaalde gevallen ook 
de mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen belastingaanslagen waarin 
de belastingschuld is opgenomen die tot zijn aansprakelijkheid leidde. 
Daarmee wordt bereikt dat de juistheid van de belastingaanslagen in 
kwestie alsnog kan worden getoetst in de gevallen waarin de belasting-
schuldige zelf zijn rechtsmiddelen met betrekking tot die aanslagen niet 
of niet volledig heeft aangewend. Het betreft hier de naheffingsaanslagen 
loonbelasting ingevolge de inleners- en de ketenaansprakelijkheid 
(naheffingsaanslagen omzetbelasting vallen ingevolge het wetsvoorstel 
niet onder de ketenaansprakelijkheid omdat zulks in verband met de 
zogenaamde «verleggingsregeling» in de omzetbelasting niet langer 
nodig is) alsmede de naheffingsaanslagen loonbelasting en omzetbelasting 
ingevolge de bestuurdersaansprakelijkheid. Voorts kunnen aansprakelijk 
gestelden de rechtsmiddelen van bezwaar en beroep aanwenden tegen 
(navorderings)aanslagen inkomstenbelasting en vermogensbelasting in 
geval van aansprakelijkheid in huwelijkssituaties en ouder-kindsituaties. 
Doordat de aansprakelijk gestelde de hier bedoelde aanslagen kan 
aanvechten - op dezelfde wijze als de belastingschuldige dat had kunnen 
doen - wordt hetzelfde resultaat bereikt als onder de huidige regeling, 
waarbij tegen de beschikking waarin de aansprakelijkheid wordt vastgelegd 
bezwaar of beroep kan worden ingesteld. Voorts is een bepaling opgeno-
men ter voorkoming van samenloop met de zoeven genoemde civiele 
procedure bij betwisting. Globaal gezegd gaat de civiele procedure voor 
en wordt daarna zo nodig de fiscale gevoerd. 

De ontvanger heeft de mogelijkheid tot het leggen van conservatoir 
beslag op de roerende goederen van de aansprakelijk gestelde, indien er 
vrees bestaat voor verduistering; hij dient daarbij de in het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering neergelegde weg te volgen, te weten via de 
president van de arrondissementsrechtbank. 

Een ander punt dat voor de rechtsbescherming van een aansprakelijke 
van belang is, is de mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen de 
tenuitvoerlegging van het dwangbevel in die gevallen dat geen betwisting 
heeft plaatsgevonden. Daarmee heeft hij dezelfde mogelijkheid als de 
belastingschuldige zelf. In die procedure kunnen niet zaken aan de orde 
komen die in de civiele betwistingsprocedure of in de fiscale procedure 
naar voren hadden kunnen worden gebracht. 

Ook met betrekking tot de betalingstermijn waarbinnen aansprakelijk-
heidsschulden moeten worden voldaan, stellen wij regels voor die 
daaromtrent duidelijkheid moeten scheppen, waar deze momenteel 
ontbreekt. 

Een specifieke voorziening is voorts getroffen in het geval een aanspra-
kelijk gestelde niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar een 
belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te voldoen: bij ministeriële regeling 
worden regels gesteld waarbij in die situatie de aansprakelijk gestelde 
geheel of gedeeltelijk kan worden ontslagen van zijn betalingsverplichting. 

Naast de rechtsbescherming die geldt in de verhouding tussen de 
ontvanger en de aansprakelijk gestelde, dient ook nog aandacht te 
worden geschonken aan de rechtsbescherming die aan de aansprakelijk 
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gestelde verleend zou kunnen worden in zijn verhouding tot de oorspron-
kelijke schuldenaar, i.c. de in gebreke zijnde belastingschuldige, of tot 
andere aansprakelijken. Hierbij hebben wij het oog op het verhaalsrecht 
van de betaald hebbende aansprakelijke op de oorspronkelijke schuldenaar 
of op anderen die eveneens hoofdelijk aansprakelijk zijn en de daarbij 
horende mogelijkheid van subrogatie in de rechten van de fiscus. 

Vanuit een oogpunt van rechtszekerheid hebben wij het gewenst 
geoordeeld om de verhaalsregelingen zoals deze in de Wet Ketenaan-
sprakelijkheid en de Wet bestuurdersaansprakelijkheid zijn opgenomen, 
in het wetsvoorstel over te nemen. Op deze wijze worden ter bevordering 
van de rechtszekerheid regelingen voor het verhaalsrecht gegeven, 
waarvan overigens, als partijen dat willen, bij overeenkomst kan worden 
afgeweken (zie de toelichting op de artikelen 56 en 57 van het wetsvoor-
stel). Eveneens met het oog op de rechtszekerheid is in artikel 58 van het 
wetsvoorstel een bepaling opgenomen met betrekking tot de subrogatie 
van de aansprakelijke in het voorrecht van 's Rijks schatkist bij zijn verhaal 
op de belastingschuldige of op eventuele mede-aansprakelijken. 

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

HOOFDSTUK V 

Beschrijving van de invorderingsprocedure 

Inleiding 

Teneinde inzicht te geven in de wijze waarop belastingaanslagen 
worden ingevorderd achten wij het gewenst in grote lijnen een beschrijving 
te geven van de gang van zaken tussen het tijdstip waarop het aanslagbiljet 
wordt verzonden en het moment waarop de belastingschuld teniet gaat. 
Daarbij is zoveel mogelijk de volgorde van de desbetreffende artikelen 
van het wetsvoorstel aangehouden. Voor de ratio van de onderscheidene 
procedureregels wordt in de eerste plaats verwezen naar de toelichting 
op de desbetreffende artikelen in de artikelsgewijze toelichting van deze 
memorie en voorts naar de hoofdstukken III en IV van het algemene 
gedeelte van deze memorie. 

Belastingaanslag en aanslagbiljet 

Belastingaanslagen worden door de inspecteur vastgesteld. De 
inspecteur maakt ter zake daarvan ook de aanslagbiljetten op. De 
ontvanger verzendt vervolgens het door de inspecteur opgemaakte 
aanslagbiljet per post aan de belastingschuldige of reikt het hem uit. 
Degene te wiens name het aanslagbiljet is gesteld is gehouden het 
gehele daarop vermelde belastingbedrag te voldoen (artikel 8). 

Een aanslagbiljet is voorzien van een dagtekening. Vanaf de datum van 
de dagtekening beginnen een of meer termijnen te lopen, waarbinnen een 
belastingaanslag moet worden betaald. 

Het begrip «belastingaanslag» is de term waarmee verschillende 
soorten belastingaanslagen worden aangeduid, te weten: de voorlopige 
aanslagen, de aanslagen, de navorderingsaanslagen en de naheffingsaan-
slagen (artikel 2, eerste lid, onderdeel g). 

Betalingstermijnen 

Voor de verschillende soorten belastingaanslagen gelden onderling 
afwijkende betalingstermijnen variërende van tien dagen tot maximaal elf 
maanden (artikel 9). 
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Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, waardoor het 
ongewenst is het einde van een betalingstermijn af te wachten alvorens 
invorderingsmaatregelen te treffen ten aanzien van de betrokken belas-
tingschuldige. Het gaat hier om situaties waarin moet worden aangenomen 
dat de belastingaanslag niet zal worden betaald, terwijl bovendien 
verhaalsobjecten dreigen te verdwijnen. In een dergelijke situatie kan de 
ontvanger een belastingaanslag vóór het einde van een voor die aanslag 
gestelde betalingstermijn terstond en tot het volle bedrag invorderen 
(artikel 10). 

Aanmaning 

Indien de belastingschuldige zijn belastingaanslag niet binnen de 
daarvoor gestelde termijn betaalt zendt de ontvanger hem een aanmaning 
om alsnog binnen tien dagen na de dagtekening van de aanmaning te 
betalen. In die aanmaning wordt de belastingschuldige erop gewezen dat 
indien hij ook dan niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, hij tot 
betaling zal worden gedwongen met toepassing van de wettelijke 
middelen die de ontvanger ter beschikking staan. Indien op de vervaldag 
van een betalingstermijn nog andere belastingaanslagen open staan, die 
op dat tijdstip betaald hadden moeten zijn, dan kan voor al die belasting-
aanslagen worden volstaan met de toezending van één aanmaning 
(artikel 11). 

Uitvaardiging en betekening dwangbevel 

Indien de belastingschuldige ook na het verstrijken van de in de 
aanmaning genoemde termijn van tien dagen in gebreke blijft aan zijn 
betalingsverplichting te voldoen, vaardigt de ontvanger een dwangbevel 
uit. Dit dwangbevel brengt mee dat op de roerende en onroerende 
goederen van de belastingschuldige zonder vonnis van de rechter beslag 
kan worden gelegd, zo nodig gevolgd door openbare verkoop van die 
goederen. Evenals één aanmaning betrekking kan hebben op meer dan 
één belastingaanslag, kan één dwangbevel verschillende belastingaansla-
gen betreffen (artikel 12). 

Naar analogie van hetgeen geldt in het burgerlijk recht met betrekking 
tot vonnissen dient een door de ontvanger uitgevaardigd dwangbevel aan 
de belastingschuldige te worden betekend, alvorens het ten uitvoer kan 
worden gelegd door bij voorbeeld beslaglegging. De betekening van een 
dwangbevel geschiedt dan ook overeenkomstig de regels van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering met betrekking tot de betekening 
van een dagvaarding (artikel 13). 

De betekening van een dwangbevel geschiedt door een belastingdeur-
waarder (artikel 4). 

Naast de wijzen van betekening waarin in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering is voorzien, kan een dwangbevel ook betekend worden 
door middel van terpostbezorging van een afschrift van dat dwangbevel 
(artikel 15, eerste lid). 

Tenuitvoerlegging dwangbevel 

Tenuitvoerlegging van een dwangbevel vangt aan met een bevel tot 
betaling. Dit is een bevel van de belastingdeurwaarder om de in het 
dwangbevel vermelde belastingschuld binnen twee dagen te betalen. Het 
bevel tot betaling zal veelal tegelijkertijd plaatshebben met de betekening 
van een dwangbevel. 

Indien de belastingschuldige geen gevolg geeft aan het bevel om 
binnen twee dagen te betalen, wordt de tenuitvoerlegging van het 
dwangbevel voortgezet overeenkomstig de regels van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering met betrekking tot de tenuitvoerlegging van 
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vonnissen en authentieke akten (artikel 14). Ook de tenuitvoerlegging van 
een dwangbevel geschiedt door een belastingdeurwaarder (artikel 4). 

Tenuitvoerlegging van een betekend dwangbevel met bevel tot betaling 
kan in sommige gevallen slechts plaatsvinden nadat een herhaald bevel 
tot betaling (dit is een bevel tot onmiddellijke betaling) is gedaan. 
Rechtsvordering schrijft voor in welke gevallen zulks dient te geschieden. 

Indien een dwangbevel met bevel tot betaling echter is betekend door 
terpostbezorging, dient te allen tijde een herhaald bevel tot betaling te 
worden gedaan: de tenuitvoerlegging van dat dwangbevel wordt niet 
voortgezet dan nadat het herhaald bevel is betekend (artikel 15, derde 
lid). 

In de in artikel 10 bedoelde situaties waarin een belastingaanslag 
terstond en tot het volle bedrag invorderbaar is met terzijdestelling van 
de in artikel 9 genoemde betalingstermijnen omdat verhaalsobjecten 
dreigen te verdwijnen, is het logisch dat in die situaties ook versnelde 
tenuitvoerlegging van het dwangbevel ter zake van zo'n belastingaanslag 
mogelijk moet zijn. Het wetsvoorstel bevat daarvoor in artikel 16 een 
voorziening. 

In sommige gevallen waarin een dwangbevel voor een termijnbedrag 
(een gedeelte van het volle op een belastingaanslag openstaande bedrag) 
is uitgevaardigd of reeds is betekend, kan dat dwangbevel niettemin voor 
alle tot dan verschenen termijnen ten uitvoer worden gelegd door 
beslaglegging, mits het op het tijdstip van beslaglegging invorderbare 
bedrag uit het dwangbevel is op te maken (artikel 17). 

Indien de belastingschuldige niet onmiddellijk na het doen van het 
herhaalde bevel tot betaling zijn belastingschuld voldoet, zet de belas-
tingdeurwaarder de tenuitvoerlegging van het dwangbevel voort. Als 
regel geschiedt dat door beslaglegging op roerende goederen. 

Op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering moet een 
bewaarder over die in beslag genomen goederen worden aangesteld. In 
het wetsvoorstel is bepaald dat ook de belastingschuldige zelf als 
bewaarder kan worden aangesteld (artikel 19). 

Niet alleen op de roerende goederen van de belastingschuldige zelf kan 
beslag worden gelegd ter delging van zijn belastingschuld. Ook op 
bepaalde roerende goederen van derden die zich op de bodem van de 
belastingschuldige bevinden, de zogenaamde bodemgoederen, kan voor 
de invordering van bepaalde belastingaanslagen beslag worden gelegd en 
vervolgens kunnen deze goederen in beginsel te gelde worden gemaakt 
(artikel 23, derde lid). 

Naast de mogelijkheid een dwangbevel ten uitvoer te leggen door 
beslaglegging op roerende goederen bestaan er ingevolge het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering nog andere wijzen van tenuitvoerlegging, 
zoals beslag op onroerende goederen, executoriaal derdenbeslag, beslag 
op schepen e.d. 

Een in het wetsvoorstel opgenomen specifieke verhaalsmogelijkheid 
voor de ontvanger is de vordering (artikel 20). De vordering vertoont veel 
gelijkenis met het executoriale derdenbeslag van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. De vordering wordt dan ook wel aangeduid 
als vereenvoudigd derdenbeslag. De vordering kan worden toegepast bij 
de invordering van alle belastingaanslagen. Door middel van de vordering 
kan de ontvanger de belastingschuld van de belastingschuldige verhalen 
op hetgeen derden verschuldigd zijn aan die belastingschuldige of ten 
behoeve van hem onder zich hebben. Voor de invordering van bepaalde 
belastingaanslagen in de vermogensbelasting geeft het wetsvoorstel ook 
een zeer specifieke verhaalsmogelijkheid: de ontvanger kan die belasting-
aanslagen, voor zover zij betrekking hebben op met bepaalde rechten 
bezwaarde zaken, op die zaken verhalen als waren zij niet met die rechten 
bezwaard (artikel 24). 

Lijfsdwang is ook één van de wijzen waarop een dwangbevel ten 
uitvoer kan worden gelegd. Lijfsdwang wordt slechts in uitzonderlijke 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 588, nr. 3 21 



gevallen toegepast en geldt als ultimum remedium. Voor het toepassen 
van lijfsdwang is tussenkomst vereist van de rechtbank in welker arron-
dissement het kantoor van de ontvanger is gevestigd (artikel 21). 

Verzet 

De belastingschuldige die meent gegronde bezwaren te kunnen 
aanvoeren tegen de aanvang of de voortzetting van de tenuitvoerlegging 
van een dwangbevel of tegen het doen van een vordering, kan in verzet 
komen bij de burgerlijke rechter (artikel 18). Het verzet stuit niet zonder 
meer de aanvang of de voortzetting van de tenuitvoerlegging van het 
dwangbevel, noch de verplichting van derden aan een vordering te 
voldoen. Het verzet kan niet uitsluitend zijn gegrond op de stelling dat het 
aanslagbiljet, de aanmaning of het dwangbevel niet is ontvangen. 
Bovendien kan het verzet niet zijn gegrond op de stelling dat de belasting-
aanslag ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld. 

Een derde die geheel of gedeeltelijk recht meent te hebben op roerende 
goederen waarop ter zake van een belastingschuld beslag is gelegd kan 
door middel van een bezwaarschrift tegen die beslaglegging opkomen 
(artikel 23, eerste en tweede lid). 

Voorrang 

Indien er naast de ontvanger ook nog andere crediteuren zijn speelt bij 
het verhaal van belastingvorderingen het recht van voorrang van de fiscus 
een grote rol. Dit recht strekt zich uit tot alle roerende en onroerende 
goederen van de belastingschuldige en geldt boven alle andere, met 
uitzondering van de bevoorrechte schulden genoemd in de artikelen 
1185, 1 °, en 1195, 1 °, van het Burgerlijk Wetboek alsmede met uitzon-
dering van hypotheek (artikel 22). 

Uitstel 

Niet altijd zal de dwanginvordering worden ingezet als de betalingster-
mijnen zijn verstreken. Door de ontvanger kan uitstel van betaling worden 
verleend, waardoor de dwanginvordering hetzij niet aanvangt, hetzij 
- indien zij was aangevangen - wordt geschorst (artikel 26, eerste lid). In 
sommige situaties zal voor aanslagen in het recht van successie en van 
schenking bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald wanneer 
uitstel van betaling moet worden verleend. Dit uitstel is echter - overeen-
komstig de huidige regeling van artikel 59a Successiewet 1956 - aan een 
termijn van ten hoogste vijf jaren gebonden (artikel 26, derde lid). 

Verrekening en kwijtschelding 

Een belastingaanslag gaat behalve door betaling ook teniet door 
verrekening (artikel 25) en kwijtschelding (artikel 27). De «verrekenings-
regeling» in het wetsvoorstel treedt in de plaats van de regeling in het 
burgerlijk recht met betrekking tot de verrekening van vorderingen en 
schulden van degenen die over en weer crediteur en debiteur van elkaar 
zijn. Op grond van de regeling in het wetsvoorstel is de ontvanger 
bevoegd met betrekking tot een zelfde belastingschuldige rijksbelastingen 
(inclusief de invoerrechten en de accijnzen) en andere belastingen en 
heffingen met elkaar te verrekenen, voor zover deze bevoegdheid aan 
hem is toegekend. Verrekening is ook mogelijk met betrekking tot een 
belastingaanslag waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, 
behoudens - globaal gesproken - met betrekking tot (voorlopige) 
aanslagen die in het jaar zelf zijn vastgesteld. 

Verrekening is niet mogelijk met betrekking tot een door de belasting-
schuldige gecedeerde vordering op de ontvanger, mits de ontvanger 
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heeft ingestemd met de cessie; indien de ontvanger niet heeft ingestemd 
werkt de cessie bij verrekening door de ontvanger niet jegens hem. 

Kwijtschelding ziet op situaties waarin de belastingschuldige niet in 
staat is anders dan met buitengewoon bezwaar een belastingaanslag 
geheel of gedeeltelijk te betalen. 

Verjaring 

Door verjaring is dwanginvordering en verrekening van een belasting-
aanslag niet meer mogelijk. 

Het wetsvoorstel bevat wat betreft de verjaring een termijn van vijf 
jaren. Die termijn kan worden gestuit door betekening van een akte van 
vervolging en verlengd in de gevallen waarin uitstel van betaling is 
verleend, een bepaalde rechterlijke uitspraak is gedaan of een rechtsgeding 
aanhangig is gemaakt, surséance van betaling is verleend of het faillisse-
ment is uitgesproken (artikel 28). 

In vorderingsren te 

Indien een belastingschuldige een belastingaanslag niet of niet volledig 
betaalt binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn of betalingstermijnen, 
is hij over het bedrag dat na de enige of laatste vervaldag wordt betaald, 
rente verschuldigd: invorderingsrente. Invorderingsrente kan echter ook 
worden vergoed en wel in het geval waarin bij vermindering van de 
belastingaanslag het bedrag van de vermindering meer beloopt dan het 
op de belastingaanslag nog openstaande bedrag (hoofdstuk V, artikelen 
29 to ten met 32). 

Aansprakelijkheid 

Tot voldoening van een belastingaanslag is in de eerste plaats gehouden 
de belastingschuldige zelf. Indien die belastingschuldige in gebreke is 
met het voldoen van zijn belastingaanslag kunnen in sommige gevallen 
derden aansprakelijk worden gesteld voor de voldoening van die belasting-
aanslag. De aansprakelijkheid betreft niet alleen de belastingschuld zelf, 
maar kan zich ook uitstrekken tot de in de aanslag begrepen verhogingen 
en de belopen invorderingsrente. Wat de verhogingen en renten betreft, 
is de aansprakelijkheid echter beperkt tot het bedrag dat aan het handelen 
of nalaten van de aansprakelijke kan worden geweten. Het wetsvoorstel 
bevat ter zake specifieke aansprakelijkheidsbepalingen die overigens 
onverlet laten de mogelijkheid voor de ontvanger een beroep te doen op 
de aansprakelijkheidsbepalingen van het burgerlijk recht (artikel 33). 

De specifieke aansprakelijkheidsbepalingen die het wetsvoorstel bevat 
zien op: 

- alle rijksbelastingen die een lichaam in de zin van de AWR is ver-
schuldigd (artikel 34); 

- de loonbelasting (artikel 36; ketenaansprakelijkheid); 
- de loonbelasting en de omzetbelasting: 
artikel 35 (inlenersaansprakelijkheid); 
artikel 37 (bestuurdersaansprakelijkheid); 
artikel 38 (aansprakelijkheid ten aanzien van buitenlandse inhoudings-

plichtigen en ondernemers); 
- de loonbelasting en de kansspelbelasting (artikel 39); 
- de vennootschapsbelasting (artikelen 40 en 41); 
- de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting (artikel 42); 
- de belastingen van rechtsverkeer (artikel 43); 
- de omzetbelasting (artikel 44); 
- de inkomstenbelasting (artikel 45); 
- de vermogensbelasting (artikel 46); 
- het recht van successie, overgang en schenking (artikelen 47 en 48). 
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Met betrekking tot navorderingsaanslagen, naheffingsaanslagen en 
aansprakelijkheidsschulden die zijn vastgesteld na het overlijden van de 
belastingschuldige, geldt voor de erfgenamen een beperking van de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid namelijk - globaal gezegd - tot het 
bedrag van het erfdeel (artikel 49, eerste lid); voor erfgenamen van 
degene die als bestuurder aansprakelijk is gesteld is de aansprakelijkheid 
beperkt tot diens bij leven vastgestelde aansprakelijkheid (artikel 49, 
tweede lid). 

Met betrekking tot de wijze waarop een uit de wet voortvloeiende 
materiële aansprakelijkheid voor een belastingschuld wordt omgezet in 
een formele aansprakelijkstelling zijn met het oog op de rechtsbescherming 
van de aansprakelijk gestelden procedureregels in het wetsvoorstel 
opgenomen (artikel 50). Ook wordt uitdrukkelijk voor een aantal situaties 
waarin een derde aansprakelijk is gesteld voor een belastingaanslag van 
een belastingschuldige, de mogelijkheid geopend onder bepaalde 
voorwaarden tegen die aanslag zelf in bezwaar bij de inspecteur of in 
beroep bij de belastingrechter te komen, als ware die derde de belasting-
schuldige zelf (artikel 51). 

Met betrekking tot de betaling van het bedrag waarvoor een derde 
aansprakelijk is gesteld, geldt in het algemeen een termijn van 2 maanden. 
In bepaalde situaties waarin verhaalsobjecten dreigen te verdwijnen kan 
de ontvanger conservatoir beslag leggen, zonder dat een eis tot van-waar-
de-verklaring behoeft te worden ingesteld (artikel 52). 

In het geval waarin de aansprakelijkheid is komen vast te staan en de 
aansprakelijk gestelde niet betaalt, geeft het wetsvoorstel uitdrukkelijk 
aan welke bepalingen die bij de (dwang)invordering ten aanzien van de 
belastingschuldige gelden, ook van toepassing zijn ten aanzien van die 
aansprakelijk gestelde (artikelen 53 en 54, eerste en tweede lid). 

Een specifieke voorziening is opgenomen in het geval een aansprakelijk 
gestelde niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar een 
belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te voldoen: bij ministeriële 
regeling worden regels gesteld waarbij in die situatie de aansprakelijk 
gestelde geheel of gedeeltelijk kan worden ontslagen van zijn betalings-
verplichting (artikel 54, derde lid). 

Een specifieke bepaling strekt ertoe de aansprakelijk gestelde die een 
belastingaanslag van de belastingschuldige geheel of gedeeltelijk heeft 
betaald, ingeval die aanslag later wordt verminderd, in de gelegenheid te 
stellen verhaal te nemen op de belastingschuldige (artikel 55). 

Een aansprakelijk gestelde die een belastingaanslag heeft voldaan en 
die - vooralsnog - geen verhaal vindt bij de belastingschuldige kan in 
sommige gevallen degenen die ook aansprakelijk hadden kunnen worden 
gesteld aanspreken om in het onverhaald gebleven bedrag bij te dragen, 
terwijl diegenen op hun beurt weer verhaal kunnen uitoefenen op de 
belastingschuldige (artikel 56 en 57). 

Een aansprakelijke die een belastingschuld heeft voldaan dan wel in de 
belasting heeft bijgedragen, is bij zijn verhaal op de belastingschuldige of 
de mede-aansprakelijke uitsluitend gesubrogeerd in het voorrecht van 
's Rijks schatkist overeenkomstig artikel 22 (artikel 58). 

In forma tie verplicht tingen 

Het wetsvoorstel bevat een aantal bepalingen die de belastingschuldige 
en in voorkomende gevallen derden verplichten aan de ontvanger 
inlichtingen of inzage van boeken en andere bescheiden te verstrekken, 
wanneer daardoor het belang van een goede invordering wordt gediend. 
De verplichtingen ter zake ten aanzien van de belastingschuldige zelf en 
de aansprakelijk gestelde zijn opgenomen in artikel 59 en ten aanzien van 
bepaalde derden in de artikelen 60 en 61 . 

Het wetsvoorstel regelt voorts de wijze waarop de informatie moet 
worden verstrekt (artikel 62). 
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De verplichtingen gelden niet alleen jegens de ontvanger, maar ook 
jegens iedere door of vanwege de Minister van Financiën aangewezen 
andere ambtenaar van de rijksbelastingdienst. In beginsel is een ieder op 
wie de artikelen 59, 60 en 61 zijn gehouden te voldoen aan de informa-
tieverplichtingen (artikel 63). 

Ten slotte bevat artikel 64 met betrekking tot het ter inzage verstrekken 
van boeken en andere bescheiden een regel die ertoe strekt te voorkomen 
dat men zich al te gemakkelijk aan de genoemde verplichting onttrekt. 

Strafrechtelijke bepalingen 

Degenen die de informatieverplichtingen ten behoeve van de invordering 
niet nakomen, kunnen worden gestraft. De artikelen 65 tot en met 67 
geven dienaangaande nadere regels. 

HOOFDSTUK VI 

Deregulering 

Bij het ontwerpen van dit wetsvoorstel is rekening gehouden met de 
toetsingscriteria zoals die zijn opgenomen in de aanwijzingen inzake de 
toetsing van ontwerpen van wet en van algemene maatregel van bestuur 
(Stcrt. 1985, 18). Dienaangaande merken wij het volgende op. 

Dat de regeling - ter vervanging van de wet van 22 mei 1845 (Stb. 
1926, 334) op de invordering van 's Rijks directe belastingen - betrekking 
heeft op de invordering van rijksbelastingen en de invordering van andere 
belastingen en heffingen, voor zover ingevolge andere regelingen deze 
wet van toepassing wordt verklaard, is hiervoren, met name in hoofdstuk 
I, genoegzaam uiteengezet. Op de noodzaak en de doelstelling van het 
wetsvoorstel is eveneens ingegaan en wel in de hoofdstukken I en II, 
waarin ook is aangegeven op welke gebieden de huidige invorderingsbe-
palingen tekortschieten. Delegatiebepalingen zijn opgenomen voor enkele 
specifieke uitvoeringsaspecten, waarbij de normstelling zoveel mogelijk in 
de wettekst is opgenomen. Waar deze normstelling ontbreekt (artikel 70), 
gaat het om maatregelen van administratief-technische en organisatori-
sche aard betreffende een in de wet geregeld onderwerp. 

In dit wetsvoorstel worden geen nieuwe bestuursinstrumenten voorge-
steld. Afgezien van de noodzakelijke voorlichting en de te ontwerpen 
uitvoeringsregelingen zijn met de uitvoering van dit wetsvoorstel geen 
bijzondere bestuurlijke lasten gemoeid. 

Op de werkdruk binnen de belastingdienst en de rechterlijke macht als 
gevolg van onze voorstellen wordt ingegaan in hoofdstuk VII. 

Met betrekking tot de vormen van rechtsbescherming die het wets-
voorstel kent, verwijzen wij naar hoofdstuk IV. 

Met betrekking tot de lastenverzwaring waartoe de voorstellen voor 
burgers en bedrijfsleven kunnen leiden, merken wij het volgende op. 

In zijn algemeenheid bevat dit wetsvoorstel enerzijds een vergroting 
van de bevoegdheden van de ontvanger en anderzijds een aanscherping 
van de rechtspositie van de belastingschuldige c.q. de aansprakelijk 
gestelde. Een adequate invordering waarborgt de gelijkheid in de betaling 
van belastingschulden; daarmee wordt in de ondernemingssfeer het 
risico van concurrentievervalsing als gevolg van het op ongelijke wijze 
nakomen van de betalingsverplichtingen zo veel mogelijk voorkomen. Tot 
een verzwaring van de financiële lasten leidt het wetsvoorstel niet, zij het 
dat een geringe verzwaring kan zijn gelegen in de bekorting van de 
betalingstermijnen. In een ander opzicht kan de toepassing van de 
aansprakelijkheidsbepalingen in bepaalde situaties tot een lastenverzwa-
ring leiden; opgemerkt zij echter dat deze regeling, wij doelen op de 
civiele procedure vooraf, een heel belangrijke rol speelt in de rechtsbe-
scherming van in het bijzonder de aansprakelijk gestelde. In administra-
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tief-technische zin moet worden gewezen op een verzwaring die kan 
uitgaan van de toepassing van de informatieverplichtingen. De overige 
toetsingscriteria in het kader van de bedrijfs-effectenrapportage zijn bij 
dit wetsvoorstel niet aan de orde. 

Voor zover uit varianten is gekozen, is daarop in deze memorie ingegaan 
bij de onderwerpen, ten aanzien waarvan een afweging van varianten 
heeft plaatsgevonden. Wij wijzen bij voorbeeld op het niet opnemen van 
een richtige invorderingsbepaling (zie hoofdstuk III) en het niet integraal 
opnemen van de regeling die thans is vervat in artikel 59a van de Succes-
siewet 1956 (zie de toelichting op de artikelen 26 en 29). 

HOOFDSTUK VII 

Budgettaire aspecten 

Met betrekking tot de budgettaire gevolgen van de voorstellen merken 
wij het volgende op. 

De wijzigingen in de betalingstermijnen zullen in het jaar van invoering 
de kasontvangsten eenmalig beïnvloeden. De opbrengst van belastingen 
waarvan de betalingstermijn wordt bekort zal in dat jaar toenemen, terwijl 
een tijdelijke opbrengstdaling zal optreden bij belastingen waarvan de 
betalingstermijn wordt verlengd. Onderzocht is met behulp van maandge-
gevens over de belastingontvangsten en de opgelegde aanslagen welke 
verschuiving naar verwachting in de kasontvangsten zal optreden in het 
jaar waarin de betalingstermijnen worden aangepast. Uit het onderzoek 
blijkt dat uitgaande van het huidige betalingspatroon de voorstellen voor 
de betalingstermijnen in het jaar van invoering leiden tot een eenmalig 
positief budgettair effect van ongeveer f475 min. 

De eenmalige kaseffecten (exclusief de mutaties in de sfeer van de 
premieheffing) kunnen als volgt worden uitgesplitst: 

Mutaties belastingont-
vangsten jaar van 

invoering 

Voorlopige aanslagen en aanslagen inkomstenbelasting en 
vermogensbelasting, opgelegd in het belastingjaar zelf + 225 min. 

Aanslagen vennootschapsbelasting, opgelegd na afloop van het 
belastingjaar en voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting, 
opgelegd in het belastingjaar zelf + 150 min. 

Aanslagen successierecht - 75 min. 

Navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en vermogensbelasting + 25 min. 

Naheffingsaanslagen loonbelasting, omzetbelasting, motorrijtuigen-
belasting e.a. + 150 min. 

Totaal + 475 min. 

Met betrekking tot de budgettaire gevolgen van de overige onderdelen 
van de voorstellen kan het volgende worden opgemerkt. 

De bevoegdheid van de ontvanger het faillissement van de belasting-
schuldige aan te vragen, hetgeen voortvloeit uit het voorgestelde «open» 
systeem, zal ertoe leiden dat er een directer invorderingsbeleid kan 
worden gevoerd. De invorderingsverliezen kunnen daardoor worden 
beperkt. 

Daarnaast ontstaat een meeropbrengst aan belastingen als gevolg van 
de uitbreiding van de compensatiemogelijkheid van de ontvanger (artikel 
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25), de regeling met betrekking tot de fiscale eenheid vennootschapsbe-
lasting (artikel 40) en de aansprakelijkheidsregeling ten aanzien van de 
vervreemder van aanmerkelijk belang aandelen (artikel 41). 

De verplichtingen ten behoeve van de invordering (hoofdstuk VII) zullen 
naar verwachting ook een meeropbrengst aan belastingen opleveren. 

Een lagere opbrengst aan belastingen zal het gevolg zijn van de 
beperking van de regeling belastingaanslagen dadelijk en ineens in te 
vorderen (artikel 10 in samenhang met artikel 16). Die beperking ziet 
namelijk op bepaalde voorlopige aanslagen (artikel 10, tweede lid). Onder 
de Invorderingswet 1845 ontbreekt zulk een beperking. 

Het budgettaire effect van deze niet op de betalingstermijnen betrekking 
hebbende onderdelen van het wetsvoorstel kan niet nauwkeurig worden 
aangegeven. Naar de huidige inzichten bedraagt de structurele extra 
opbrengst circa f200 min. 

Personele aspecten 

Met betrekking tot de personele gevolgen van onze voorstellen voor de 
rechterlijke macht en de belastingdienst merken wij het volgende op. 

De werklast bij de rechterlijke macht zal enigszins kunnen toenemen. 
Dit houdt verband met het feit dat de rechtsbescherming van de belas-
tingschuldigen en anderen is uitgebreid. Met name noemen wij in dit 
verband de rechtsmiddelen die een aansprakelijk gestelde ter beschikking 
staan. De werkdruk van de rechterlijke macht zou eveneens enigszins 
kunnen toenemen als gevolg van de regeling dat de belastingschuldige in 
verzet kan komen tegen een vordering van de ontvanger (artikel 20, 
vierde lid). Zo'n verzet is onder de Invorderingswet 1845 niet mogelijk. 

Tegenover deze mogelijke toenemingen van de werkdruk van de 
rechterlijke macht staat een mogelijke verlichting als gevolg van het feit 
dat procedures in de executiefase zullen afnemen. Over het geheel 
genomen zullen de voorstellen niet nopen tot een kwantitatieve aanpassing 
van de personele bezetting van de rechterlijke macht. 

Onze voorstellen zullen tevens leiden tot een toename van de werkdruk 
bij de belastingdienst. Wij denken in dit verband met name aan de 
procedurevoorschriften die de ontvanger in acht moet nemen bij het 
aansprakelijk stellen van een derde voor de belastingschuld van de in 
gebreke zijnde belastingschuldige (artikel 50). 

De nieuwe mogelijkheid om dwangbevelen per post te betekenen 
(artikel 15) zal leiden tot een vermindering van de werkdruk bij de 
belastingdienst. 

Over het geheel genomen zullen de voorstellen echter niet nopen tot 
kwantitatieve aanpassingen van de personele bezetting bij de belasting-
dienst. 

HOOFDSTUK VII I 

Inwerkingtreding en Invoeringswet 
Invorderingswet 

Het wetsvoorstel bevat geen concrete datum van inwerkingtreding. 
Daarbij zij opgemerkt dat het wetsvoorstel niet in werking kan treden 

zonder dat ook het voorstel voor de Invoeringswet Invorderingswet 
- waarop hierna nader wordt ingegaan - kracht van wet heeft verkregen. 
Gelet op de nauwe samenhang tussen deze twee wetten, dienen beide op 
hetzelfde tijdstip in werking te treden. Ons streven zal daarbij zijn gericht 
op 1 januari 1989. 

De inwerkingtreding van de Invorderingswet brengt mee dat 44 andere 
wetten moeten worden gewijzigd, hetzij omdat die wetten eigen invorde-
ringsbepalingen bevatten die ingevolge dit voorstel naar de Invorderingswet 
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worden overgebracht, hetzij omdat die wetten in enige vorm verwijzen 
naar de Invorderingswet 1845. Gelet op aanwijzing nr. 133 van de 
Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek geven wij er de voorkeur aan 
dit bij een afzonderlijke Invoeringswet Invorderingswet te doen geschieden. 

TOELICHTING OP DE ARTIKELEN 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

In hoofdstuk I zijn de bepalingen van algemene aard opgenomen. In de 
eerste plaats wordt daarin de reikwijdte van de voorgestelde invorde-
ringswet aangegeven. Zij is van toepassing op de invordering van alle 
rijksbelastingen met uitzondering van de invoerrechten en de accijnzen 
die worden ingevorderd volgens de regels van de Algemene wet inzake 
de douane en de accijnzen. De wet ziet niet alleen op de invordering van 
de belastingbedragen zelf, maar ook op de toeslagen en de opcenten die 
te zamen met die bedragen worden geheven, en op de rente en kosten 
die ter zake van die belastingbedragen verschuldigd zijn (artikelen 1 en 

6). 
Voorts is een lijst met begripsbepalingen opgenomen die betrekking 

hebben op termen die regelmatig in de wet voorkomen (artikel 2). 
Vervolgens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de ontvanger de autoriteit 

is, die is belast met de invordering van rijksbelastingen. Daartoe beschikt 
hij naast de bijzondere bevoegdheden die nader zijn geregeld, ook over 
de bevoegdheden die iedere andere gewone schuldeiser ter beschikking 
staan op grond van het civiele recht. Dit uitgangspunt is in het wetsvoorstel 
vastgelegd, waardoor duidelijk wordt dat voor de invordering van rijksbe-
lastingen het zogenaamde open systeem geldt. Blijkens de jurisprudentie 
met betrekking tot de Invorderingswet 1845 geldt thans het gesloten 
systeem, dat hierop neerkomt dat de ontvanger uitsluitend de bevoegd-
heden mag hanteren, die de Invorderingswet 1845 aan hem toekent 
(artikel 3). Evenzo worden in dit hoofdstuk de positie van de belasting-
deurwaarder en zijn taak bij de invordering geregeld (artikel 4). 

Ten slotte zijn nog bepalingen opgenomen met betrekking tot de 
relatieve competentie van enige functionarissen van de rijksbelastingdienst 
(artikel 5), de toerekening van betalingen in het geval waarin naast het 
bedrag van de belasting nog andere bedragen verschuldigd zijn en de 
verplichting van de ontvanger om bij contante betaling een kwitantie af te 
geven (artikel 7). 

Artikel 1 

Artikel 1 bepaalt dat het wetsvoorstel van toepassing is bij de invordering 
van rijksbelastingen, met uitzondering van invoerrechten en accijnzen. 
Met de term «rijksbelastingen» wordt aangesloten bij die welke wordt 
gehanteerd in artikel 1 van de AWR, waardoor wordt bereikt dat alle 
rijksbelastingen waarop de AWR van toepassing is onder de werking van 
het wetsvoorstel vallen. Zoals bekend bevat de AWR de regels met 
betrekking tot de heffing. Het wetsvoorstel bevat de regels die zien op de 
invordering van op de voet van de AWR vastgestelde belastingaanslagen. 
Het wetsvoorstel is derhalve van toepassing op: 

- de inkomstenbelasting; 
- de vermogensbelasting; 
- de vennootschapsbelasting; 
- de loonbelasting; 
- de dividendbelasting; 
- de rechten van successie, overgang en schenking; 
- de motorrijtuigenbelasting; 
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- de omzetbelasting (met uitzondering van de omzetbelasting bij 
invoer, waarop op grond van artikel 22 van de Wet op de omzetbelasting 
1968 de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen van toepassing 
is); 

- de bijzondere verbruiksbelastingen van personenauto's en motorrij-
wielen geheven ingevolge artikel 50 en artikel 50a van de Wet op de 
omzetbelasting 1968 (met uitzondering van de bijzondere verbruiksbelas-
tingen bij invoer, waarop parallel aan de omzetbelasting bij invoer de 
Algemene wet inzake de douane en de accijnzen van toepassing is); 

- de kansspelbelasting; 
- de belastingen van rechtsverkeer (overdrachtsbelasting, assurantie-

belasting, kapitaalsbelasting en beursbelasting). 

Het wetsvoorstel is ook van toepassing op de invordering van de 
premies volksverzekeringen (AOW, AWW, AKW, AWBZ, AAW). Dit vloeit 
voort uit de bepaling in artikel 4 1 , vierde lid, van de Algemene Ouder-
domswet, onderscheidenlijk artikel 44, vierde lid, van de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet, dat ten aanzien van de invordering van de 
genoemde premies de regelen geldende voor de invordering van de 
inkomstenbelasting, onderscheidenlijk de loonbelasting van overeenkom-
stige toepassing zijn. 

Wat betreft de belastingen en de andere heffingen die geen rijksbelas-
tingen zijn of die niet door de rijksbelastingdienst worden ingevorderd, 
maar die thans wel met toepassing van de Invorderingwet 1845 worden 
ingevorderd, zoals de gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastin-
gen, alsmede verschillende milieuheffingen, zullen in de Invoeringswet 
van de Invorderingswet (zie hoofdstuk VIM van het algemeen gedeelte van 
deze memorie) de bepalingen in de heffingswetten die de Invorderingswet 
1845 van toepassing verklaren, zodanig worden aangepast dat ook de 
nieuwe invorderingswet van toepassing zal zijn bij de invordering van die 
belastingen en heffingen. 

Artikel 2 

Artikel 2, eerste lid, van het wetsvoorstel bevat begripsbepalingen. 
Daarbij is zo veel mogelijk aangesloten bij de begripsbepalingen die zijn 
opgenomen in de AWR. 

De begrippen rijksbelastingen (onderdeel a), Onze Minister (onderdeel 
b), directeur, inspecteur en ontvanger (onderdeel c), alsmede belasting-
aanslag (onderdeel g) zijn zonder inhoudelijke wijziging van artikel 1, 
onderscheidenlijk 2 AWR overgenomen. 

Het wetsvoorstel verstaat onder belastingdeurwaarder (onderdeel d) de 
door de Minister van Financiën als zodanig aangewezen ambtenaar van 
de rijksbelastingdienst. 

Onder belastingschuldige (onderdeel e) wordt verstaan degene te 
wiens naam een belastingaanslag is gesteld. Opgemerkt wordt dat het 
begrip belastingschuldige een specifieke invorderingsterm is. De AWR en 
de bijzondere heffingswetten bezigen bijna alle het begrip belastingplich-
tige. In beginsel is iedereen belastingplichtig voor de heffingswet zonder 
dat het tot daadwerkelijke belastingheffing behoeft te komen. Pas 
wanneer de belastingheffing resulteert in een belastingaanslag is er 
sprake van een belastingschuldige. 

Indien een belastingaanslag ten name van meer dan een persoon is 
gesteld, zijn er ook meerdere belastingschuldigen, die elk het bedrag van 
de aanslag in zijn geheel verschuldigd zijn. Verwezen zij naar de toelichting 
op artikel 8, tweede lid. 

In het wetsvoorstel komen diverse bepalingen voor, die betrekking 
hebben op de loonbelasting, waarbij de begrippen werknemer, dienstbe-
trekking en inhoudingsplichtige een rol spelen. Om duidelijk te maken dat 
deze begrippen dezelfde inhoud hebben als de overeenkomstige begrippen 
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in de Wet op de loonbelasting 1964 is ter zake een afzonderlijke begrips-
bepaling opgenomen (onderdeel f). 

Het begrip aanslag in de zin van de AWR ziet steeds op een bruto 
bedrag, dus zonder verrekening van voorlopige aanslagen, van door de 
heffingswet aangewezen voorheffingen - bij voorbeeld loonbelasting en 
dividendbelasting - en andere verrekenbare bedragen krachtens bijzondere 
regelingen in de heffingswet, zoals de achterwaartse verliescompensatie. 
Voor de invordering daarentegen geldt als aanslag een netto bedrag, 
derhalve het bedrag dat resteert na verrekening van voorlopige aanslagen 
en voorheffingen (onderdeel h, onder 1°) alsmede de krachtens de 
bepalingen inzake de verliescompensatie, de WIR-verrekening en de 
voetoverheveling verleende voorlopige teruggaven (onderdeel i, onder 2° 
en 3°). 

Opgemerkt zij dat wij ervan hebben afgezien de begrippen woonplaats 
en plaats van vestiging voor de invordering nader te definiëren. Zowel aan 
het woonplaatsbegrip zoals dat in de AWR wordt gehanteerd (beoordeeld 
naar de feitelijke omstandigheden) als aan het meer juridische woonplaats-
begrip in het civiele recht kleven bezwaren. Wij gaan ervan uit dat een en 
ander in de praktijk echter weinig problemen oplevert en dat in het 
algemeen voor de invordering tot uitgangspunt zal worden genomen het 
adres dat de betrokkene in de heffingsfase heeft opgegeven. 

In het tweede lid van artikel 2 wordt uitbreiding gegeven aan een aantal 
gehanteerde begrippen. 

De in het tweede lid, onderdelen a, b en c, opgenomen uitbreidingen 
moeten in onderling verband worden gezien. De ontvanger is namelijk 
niet alleen belast met de inning van rijksbelastingen, maar ook met de 
uitbetaling van aan belastingschuldigen toekomende bedragen. Het gaat 
hierom uitbetalingen die hun grond vinden in de bijzondere heffingswetten. 
Titel voor de ontvanger om te kunnen uitbetalen is naast de voorlopige 
aanslag tot een negatief bedrag en de aanslag tot een negatief bedrag 
een beschikking of een kennisgeving van de inspecteur. In dit verband 
moet worden gedacht aan verminderingsbeschikkingen, teruggaafbeschik-
kingen en kennisgevingen inzake voorlopige teruggaven en ambtshalve 
verminderingen. Onderdeel c geeft de ontvanger volledigheidshalve de 
bevoegdheid tot het uitbetalen op de hier bedoelde titels. 

Een beschikking van de inspecteur behoeft echter niet altijd te resulteren 
in een uit te betalen bedrag. In het geval van achterwaartse verliescom-
pensatie op de voet van artikel 52 van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 of op de voet van artikel 21 vande Wet op de vennootschapsbelasting 
1969 kan een krachtens die artikelen genomen beschikking ertoe leiden 
dat de betrokkene op zo'n beschikking moet betalen. Dat doet zich voor 
in het geval waarin een voorlopige teruggaaf is verleend en het bedrag 
van de voorlopige teruggaaf hoger is dan het verminderingsbedrag 
ingevolge de beschikking. Ook in geval van achterwaartse WIR-verrekening 
op grond van artikel 6 1 , in samenhang met artikel 52 van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 of op grond van artikel 23b in samenhang met 
artikel 21 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 kan zich zo'n 
situatie voordoen. Mede met het oog op deze situaties bepalen de 
onderdelen a en b dat de beschikking als aanslag en het afschrift van zo'n 
beschikking als aanslagbiljet wordt aangemerkt, waardoor de (dwang)in-
vordering van zulke beschikkingen op dezelfde voet als met betrekking tot 
een aanslag kan plaatsvinden. 

Artikel 3 

Artikel 3, eerste lid, is ontleend aan artikel 1 van de Invorderingswet 
1845. De leden twee en drie van artikel 3 zijn nieuw. 

Artikel 3, eerste lid, bepaalt dat de ontvanger is belast met de invordering 
van de rijksbelastingen. Aan deze bepaling ontleent de ontvanger dus zijn 
bevoegdheid tot invordering. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 588, nr. 3 30 



In het tweede lid is neergelegd dat de nieuwe invorderingswet een 
«open systeem» kent. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat de 
ontvanger dezelfde bevoegdheden kan uitoefenen als die welke de wet 
aan iedere gewone schuldeiser toekent. In dit verband verwijzen wij naar 
hoofdstuk III van het algemene gedeelte van deze memorie, waarin nader 
is ingegaan op de noodzaak van het «open systeem» bij de invordering 
van rijksbelastingen. 

Het derde lid geeft een algemene voorziening en is bedoeld om 
ondubbelzinnig te laten uitkomen dat de ontvanger in de uitoefening van 
zijn taak in rechte kan optreden en kan worden gedagvaard. In geschillen 
waarbij de ontvanger is betrokken zouden, bij gebreke aan zulk een 
bepaling, problemen kunnen rijzen omtrent de vraag wie moet worden 
gedagvaard: de Staat of de ontvanger. 

Artikel 4 

Artikel 4 is ontleend aan het bepaalde in artikel 20, eerste lid, van de 
Invorderingswet 1845. 

Gelet op de massaliteit van de aan de dwanginvordering verbonden 
werkzaamheden zijn wij van oordeel dat de ontvanger voor het betekenen 
van dwangbevelen en andere exploiten en voor het leggen van beslag 
moet kunnen beschikken over eigen daarin gespecialiseerd personeel: de 
belastingdeurwaarders. 

Op grond van artikel 9 van de Wet op de samenstelling van burgerlijke 
gerechten en het op die wet gebaseerde Deurwaardersreglement (Stb. 
1960, 562) zijn echter tot onder meer het betekenen van exploiten als 
bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uitsluitend 
bevoegd de daarvoor aangewezen en bij de gerechten aangestelde 
deurwaarders. Tot deze deurwaarders, de zogenaamde gerechtsdeurwaar-
ders, behoren niet de belastingdeurwaarders. Een specifieke wetsbepaling 
die de bevoegdheid van de belastingdeurwaarder regelt is dan ook 
noodzakelijk. Daartoe strekt artikel 4. 

Het artikel ziet op werkzaamheden die ten nauwste samenhangen met 
de dwanginvordering. Bepaald wordt dat tot het verrichten van de bij of 
krachtens de wet aan een deurwaarder opgedragen werkzaamheden, 
voor zover die werkzaamheden geschieden in opdracht van de ontvanger 
en betreffen de vervolgingen voor de invordering van rijksbelastingen, 
uitsluitend een belastingdeurwaarder bevoegd is. 

Met het begrip «deurwaarder» in dit artikel wordt gedoeld op de 
deurwaarder als bedoeld in het reeds genoemde Deurwaardersreglement. 

Artikel 5 

In artikel 5 wordt aan de Ministervan Financiën de bevoegdheid 
verleend voorschriften vast te stellen met betrekking tot de relatieve 
competentie van enige functionarissen van de rijksbelastingdienst. 
Inhoudelijk is dit artikel gelijk aan artikel 3 van de AWR. De bevoegdheid 
van artikel 5 geldt alleen voor zover de relatieve competentie van de 
desbetreffende functionarissen niet bij of krachtens het onderhavige 
wetsvoorstel of de belastingwet is bepaald. 

Zoals in hoofdstuk I van het algemene gedeelte van deze memorie is 
uiteengezet, zijn alle bepalingen betreffende de invordering van rijksbe-
lastingen waarop artikel 1 van toepassing is, in dit wetsvoorstel gecon-
centreerd. In de bijzondere heffingswetten die betrekking hebben op die 
belastingen, zullen derhalve geen invorderingsbepalingen meer voorkomen. 

In de gevallen waarin de relatieve competentie van een ontvanger of 
van een directeur niet zonder meer uit de nieuwe invorderingswet zelf 
voortvloeit, zal deze krachtens artikel 5 door de Minister van Financiën 
worden vastgesteld. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 588, nr. 3 31 



Artikel 6 

Artikel 6 is ontleend aan artikel 21 van de Invorderingswet 1845. 
Artikel 6 regelt de reikwijdte van de nieuwe invorderingswet. 
Ingevolge het eerste lid strekken de daarin opgenomen bepalingen zich 

niet alleen uit tot de hoofdsom van de rijksbelastingen, maar ook tot de 
daarmee samenhangende toeslagen, opcenten, rente en kosten. Gevolg 
hiervan is dat de bepalingen met betrekking tot deze - niet als rijksbelas-
tingen aan te merken - schulden van een belastingschuldige jegens de 
fiscus, toepassing vinden als waren die schulden rijksbelastingen. 

Als - enig - voorbeeld van een toeslag kan worden genoemd de toeslag 
die ingevolge artikel 2, aanhef en onderdeel b, in samenhang met artikel 
7 van de Wet op het Rijkswegenfonds wordt geheven op de motorrijtui-
genbelasting die is bestemd voor de voeding van het Rijkswegenfonds. 

Wat betreft de opcenten merken wij op dat thans op de rijksbelastingen 
geen rijksopcenten worden geheven. Ingevolge het tweede lid is de 
nieuwe invorderingswet echter niet alleen van toepassing op rijksopcenten, 
maar ook op de opcenten van andere openbare lichamen, die op de 
hoofdsom van rijksbelastingen worden geheven. Als - wederom enig -
voorbeeld van zulke opcenten kunnen worden genoemd de provinciale 
opcenten die ingevolge artikel 146, aanhef en onderdeel a, van de 
Provinciewet op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting worden 
geheven. 

Onder rente wordt verstaan de invorderingsrente als bedoeld in 
hoofdstuk V van het wetsvoorstel. De heffingsrente als bedoeld in 
hoofdstuk VA van de AWR maakt geen onderdeel uit van de belasting-
schuld. Ingevolge artikel 30d AWR wordt de heffingsrente bij een aparte 
beschikking vastgesteld, welke beschikking voor de invordering geldt als 
aanslag. Bij de invordering van die «aanslag» zijn ingevolge het genoemde 
artikel dezelfde invorderingsbepalingen van toepassing als die welke 
gelden voor de belasting ter zake waarvan de heffingsrente wordt 
vergoed of in rekening gebracht. De heffingsrente is voor de invordering 
dus zelfstandig te beschouwen als een hoofdsom van belasting. 

Onder kosten worden verstaan de vervolgingskosten die op de voet van 
de Kostenwet invordering rijksbelastingen aan de belastingschuldige in 
rekening worden gebracht in het kader van de dwanginvordering die is 
geregeld in hoofdstuk III van het wetsvoorstel. 

Artikel 7 

Artikel 7 is ontleend aan de artikelen 3 en 4 van de Invorderingswet 
1845. 

Indien ter zake van een belastingaanslag invorderingsrente en vervol-
gingskosten zijn verschuldigd, rijst de vraag op welke wijze een betaling 
op een dergelijke aanslag moet worden afgeboekt. Dezelfde vraag rijst 
met betrekking tot belastingaanslagen waarin toeslagen, opcenten en 
eventueel verhogingen zijn begrepen. Artikel 7 bevat een toerekeningsre-
geling voor betalingen op de hier bedoelde belastingaanslagen. 

Het eerste lid schrijft voor dat de toerekening van betalingen achter-
eenvolgens geschiedt aan de kosten, de rente en de belastingaanslag. 
Met deze volgorde wordt bereikt dat de schulden van de belastingschuldige 
die het verst verwijderd staan van de oorspronkelijke belastingschuld het 
eerst worden afgeboekt bij betaling op een belastingaanslag, waardoor 
de oorspronkelijke belastingschuld tot en met de laatste betaling de 
zichtbare schuld is die wordt ingevorderd. 

Wat onder kosten en rente moet worden verstaan is bij de toelichting 
op artikel 6 al aan de orde geweest. 

Het tweede lid bevat een toerekeningsregel met betrekking tot belasting-
aanslagen, waarvan het belastingbedrag is samengesteld uit enkelvoudige 
belasting - dit is de belasting zonder een eventuele verhoging - , toeslagen. 
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opcenten en een verhoging. Een betaling op een dergelijke belastingaanslag 
dient naar evenredigheid te worden toegerekend aan de samenstellende 
delen. 

Deze bepaling is opgenomen met het oog op de situatie waarin een 
aansprakelijk gestelde niet voor de in een belastingaanslag begrepen 
verhoging aansprakelijk kan worden gesteld. Zie onder meer artikel 33, 
tweede lid. Wanneer op een belastingaanslag waarin een verhoging is 
begrepen een gedeelte is betaald, staat door afboeking ingevolge het 
tweede lid vast welke bedragen aan enkelvoudige belasting en aan 
verhoging nog open staan. Ingeval daarna iemand alleen voor de belas-
tingschuld in enge zin aansprakelijk wordt gesteld, staat daardoor tevens 
vast voor welk bedrag aan enkelvoudige belasting hij aansprakelijk kan 
worden gesteld. Indien in een dergelijk geval een betaling door de 
aansprakelijk gestelde plaatsvindt, wordt die betaling in afwijking in 
zoverre van artikel 7, tweede lid, alleen toegerekend aan de elementen 
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

Het derde lid ziet op contante betalingen ten kantore van de ontvanger 
of aan de belastingdeurwaarder. In dat geval wordt een kwitantie afgege-
ven. Die kwitantie dient als bewijs van betaling. Bij betaling door middel 
van (bank)giro of op het postkantoor wordt door de ontvanger geen 
kwitantie afgegeven. In die gevallen kunnen (bank)giroafschriften en 
repu's namelijk als betalingsbewijzen dienen. 

Ten slotte merken wij in dit verband nog het volgende op. Indien een 
belastingschuldige een betaling doet en daarbij aangeeft welke belasting-
aanslag het betreft, wordt die betaling afgeboekt op de desbetreffende 
belastingaanslag. Geeft een belastingschuldige bij een betaling geen 
bestemming aan (een zogenaamde ongerichte 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 termijnen. Een 
ander zal ook in de Leidraad Invordering worden aangegeven. 

Mocht een betaling geschieden op een belastingaanslag die reeds is 
betaald, terwijl nog diverse andere aanslagen open staan, dan zal 
afboeking van die «teveelbetaling» geschieden als ware sprake van een 
ongerichte betaling. 

Hoofdstuk II. Invordering in eerste aanleg 

Dit hoofdstuk bevat de bepalingen die het begin van de invordering van 
een belastingaanslag regelen. 

De inspecteur stelt het bedrag van de belastingaanslag vast en maakt 
ter zake daarvan een aanslagbiljet op. Daarmee wordt de uit de wet 
voortvloeiende materiële belastingschuld geformaliseerd. Vervolgens 
bezorgt de ontvanger het voor de belastingschuldige bestemde aanslag-
biljet ter post of reikt het hem uit, waardoor voor de belastingschuldige 
een betalingsverplichting ontstaat (artikel 8). 

Na ontvangst van het aanslagbiljet wordt de belastingschuldige in de 
gelegenheid gesteld de belastingaanslag in een of meer termijnen te 
betalen (artikel 9). 

Er kunnen zich echter bijzondere situaties voordoen, waarin de ontvanger 
vóór het verstrijken van een termijn reeds tot invordering kan overgaan. 
Het gaat hier om nader omschreven situaties waarin objecten waarop de 
belastingschuld kan worden verhaald, dreigen te verdwijnen (artikel 10). 

Artikel 8 

Artikel 8 is ontleend aan artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van 
de Invorderingswet 1845. 

Het eerste lid van artikel 8 verplicht de ontvanger het door de inspecteur 
opgemaakte voor de belastingschuldige bestemde aanslagbiljet ter post 
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te bezorgen of aan hem uit te reiken. De terpostbezorging of de uitreiking 
vormt de eerste daad van invordering door de ontvanger (vgl. eveneens 
HR 20 februari 1935, B nr. 5800). De regeling met betrekking tot het 
opmaken van het aanslagbiljet is niet opgenomen in het wetsvoorstel, 
maar zal in het kader van de Invoeringswet van de Invorderingswet 
worden opgenomen in artikel 5 van de AWR. 

Het tweede lid van artikel 8 bepaalt dat een belastingaanslag door de 
belastingschuldige - degene te wiens naam de belastingaanslag is 
gesteld - in zijn geheel is verschuldigd. Deze bepaling is met name van 
belang voor de situatie waarin op het aanslagbiljet meer dan één naam 
voorkomt. Het gaat hier bij voorbeeld om de situatie waarin twee inhou-
dingsplichtigen gezamenlijk een werknemer in dienst hebben - twee 
onafhankelijke artsen die samen één assistente hebben - en dus beide 
inhoudingsplichtig zijn. Bij nalatigheid om de ingehouden loonbelasting af 
te dragen kan dan een naheffingsaanslag ten name van beide artsen 
worden opgelegd. Ingevolge het hier bepaalde is elk van beiden - als 
belastingschuldige op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel e - die 
aanslag in zijn geheel verschuldigd. 

Artikel 9 

Artikel 9 bevat de regeling betreffende de betalingstermijnen waarbinnen 
belastingaanslagen moeten worden betaald. 

Thans zijn de betalingstermijnen inzake belastingaanslagen geregeld in 
artikel 8 van de Invorderingswet 1845, artikel 65a van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964, artikel 19a van de Wet op de vermogensbelas-
ting 1964, artikel 26 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, 
artikel 59 van de Successiewet 1956, artikel 31 van de Wet op de 
loonbelasting 1964, artikel 41 van de Wet op de omzetbelasting 1968, 
artikel 11 van de Wet op de dividendbelasting 1965, artikel 55 van de 
Wet op de belastingen van rechtsverkeer, artikel 19 van de Wet op de 
motorrijtuigenbelasting en artikel 9 van de Wet op de kansspelbelasting. 

Bij het ontwerpen van de regeling voor de invorderingswet hebben de 
volgende overwegingen een rol gespeeld: 

- het belang van de belastingschuldige dat hem enige tijd moet 
worden gegund om liquide middelen vrij te maken om de belastingaanslag 
te kunnen betalen; 

- het belang van de Staat dat inhoudt dat belastingaanslagen zo snel 
mogelijk worden betaald; 

- de rente die de Staat derft bij te lange betalingstermijnen met een 
overeenkomstig rentevoordeel voor de belastingschuldigen; 

- het risico dat de Staat - evenals iedere andere schuldeiser - in het 
algemeen loopt bij het incasseren van zijn vordering, welk risico groter 
wordt naar mate de betalingstermijnen langer zijn; 

- de omstandigheid dat tussen het tijdstip waarop de uit de wet 
voortvloeiende materiële belastingschuld ontstaat en het tijdstip waarop 
die materiële belastingschuld wordt omgezet in een formele belasting-
schuld (i.c. de belastingaanslag) waardoor de betalingsverplichting 
ontstaat, afhankelijk van de omstandigheden, een tijdsverloop van enige 
maanden tot enkele jaren ligt; 

- de omstandigheid dat de betalingstermijn zo min mogelijk divergentie 
moet vertonen met het ontstaan van de materiële belastingschuld in die 
zin dat er in beginsel geen betaling mag worden geëist voordat de 
materiële belastingschuld is ontstaan; 

- de omstandigheid dat in het handelsverkeer over het algemeen de 
volgende termijnen worden gehanteerd: contant, een week, acht dagen, 
veertien dagen en een maand. 

Het zal duidelijk zijn dat uit deze overwegingen niet zonder meer één 
bepaalde betalingstermijn voortvloeit. Wel menen wij dat de genoemde 
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overwegingen duiden op een niet al te lange termijn. De uitkomst kan 
echter niet anders dan min of meer arbitrair zijn. 

Wij merken voor alle duidelijkheid nog op dat de regeling van de 
betalingstermijnen niet geheel los kan worden gezien van de regeling van 
het uitstel van betaling; aan deze regeling - opgenomen in artikel 26 -
wordt hier echter voorbijgegaan. 

De regeling inzake de betalingstermijnen kan worden onderscheiden in 
vier categorieën. 

De eerste categorie betreft: 
- (primitieve) aanslagen in de inkomstenbelasting en de vennootschaps-

belasting die in het (kalender-)jaar waarop zij betrekking hebben, zijn 
gedagtekend; 

- voorlopige aanslagen en (primitieve) aanslagen in de inkomstenbe-
lasting, vermogensbelasting en de vennootschapsbelasting, die zijn 
gedagtekend na het (kalender)jaar waarop die aanslagen betrekking 
hebben; 

- voorlopige aanslagen en (primitieve) aanslagen in de rechten van 
successie, van schenking en van overgang. 

Ingevolge het eerste lid van artikel 9 geldt voor alle hiergenoemde 
belastingaanslagen één betalingstermijn van twee maanden. Aan de duur 
van deze termijn liggen de volgende overwegingen ten grondslag: 

- het bereiken van een zo groot mogelijke uniformiteit op het stuk van 
de betalingstermijnen; 

- de belastingschuldigen moet voldoende tijd worden gelaten om de 
voor de betaling van de belastingaanslagen benodigde gelden vrij te 
maken; 

- indien de betalingstermijn op korter dan twee maanden zou worden 
gesteld, zijn problemen bij de invordering niet uitgesloten. 

De tweede categorie betreft navorderingsaanslagen in: 
- de inkomstenbelasting; 
- de vermogensbelasting; 
- de vennootschapsbelasting; 
- de rechten van successie, van schenking en van overgang. 

Ingevolge het tweede lid van artikel 9 geldt voor alle hiergenoemde 
navorderingsaanslagen één betalingstermijn van een maand. Aan de duur 
van deze termijn ligt met name de volgende overweging ten grondslag. 
Ingevolge artikel 17 van de AWR doet de inspecteur alvorens tot navor-
dering over te gaan, de belastingplichtige mededeling van de omstandig-
heden die naar zijn oordeel de navordering rechtvaardigen en stelt hij de 
belastingplichtige in de gelegenheid daaromtrent opheldering te geven, 
waardoor tijdig bekend is dat een navorderingsaanslag zal worden 
opgelegd. 

De derde categorie betreft naheffingsaanslagen in: 
- de loonbelasting; 
- de omzetbelasting; 
- de bijzondere verbruiksbelastingen van personenauto's en van 

motorrijwielen; 
- de kansspelbelasting; 
- de dividendbelasting; 
- de motorrijtuigenbelasting; 
- de belastingen van rechtsverkeer (overdrachtsbelasting, assurantie-

belasting, kapitaalsbelasting en beursbelasting). 

Ingevolge het derde lid van artikel 9 geldt voor alle hiergenoemde 
naheffingsaanslagen één betalingstermijn van tien dagen. Aan de duur 
van deze termijn liggen in het algemeen de volgende overwegingen ten 
grondslag: 
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- bij de belastingen die ingevolge artikel 19 van de AWR op aangifte 
moeten worden afgedragen of voldaan, gaat het om belastinggelden die 
de inhoudingsplichtige van derden heeft ingehouden of die de belasting-
plichtige aan derden in rekening heeft gebracht; 

- de door de belastingplichtige aan derden in rekening gebrachte 
belastinggelden en de ter beschikking van de inhoudingsplichtige staande 
belastinggelden die van derden zijn ingehouden moeten binnen een 
maand na afloop van het aangiftetijdvak aan de ontvanger worden 
betaald; 

- daar de meest voorkomende aangiftetijdvakken één maand of drie 
maanden belopen, ontstaat bij regelmatig niet tijdig betalen op aangifte 
een cumulatie van achterstallige belastingschulden, die verder zullen 
oplopen naar mate de betalingstermijn waarbinnen een naheffingsaanslag 
moet worden betaald, langer is. 

De vierde categorie betreft: 
- de in een (kalender)jaar opgelegde en op dat zelfde jaar betrekking 

hebbende voorlopige aanslagen in de inkomstenbelasting, de vermogens-
belasting en de vennootschapsbelasting; 

- de in een kalenderjaar opgelegde, naar de toestand bij het begin van 
dat jaar vastgestelde, (primitieve) aanslagen in de vermogensbelasting. 

Ingevolge het vierde lid van artikel 9 geldt voor alle hiergenoemde 
voorlopige aanslagen en aanslagen een aantal betalingstermijnen van elk 
één maand, welk aantal gelijk is aan het aantal maanden van het jaar dat 
overblijft na de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is 
vermeld. Indien evenwel toepassing van het vierde lid er niet toe leidt dat 
er in minimaal driemaandelijkse termijnen betaald kan worden, schrijft de 
laatste volzin van het vierde lid voor dat de uniforme betalingstermijn van 
twee maanden van het eerste lid van artikel 9 van toepassing is. Zulks 
leidt ertoe dat bij een dagtekening in oktober, november of december de 
eerste volzin - die zou leiden tot twee termijnen, tot één termijn dan wel 
in het geheel geen termijn - geen toepassing vindt, maar dat de algemene 
betalingstermijn van het eerste lid geldt, dat wil zeggen gehele betaling 
binnen twee maanden. 

Aan deze systematiek van een aantal betalingstermijnen van elk een 
maand ligt onder meer het pay-as-you-go-beginsel ten grondslag. 
Volgens dit beginsel dient betaling van een belasting die over een tijdvak 
wordt geheven en die reeds gedurende dat tijdvak moet worden voldaan, 
gespreid over dat tijdvak plaats te vinden, aangezien als regel die inkomsten 
- en de winst - gedurende de loop van dat tijdvak opkomen. Sprekende 
voorbeelden van toepassing van het pay-as-you-go-beginsel zijn de 
heffing van de loonbelasting en die van de dividendbelasting. Telkens 
wanneer loon of dividend wordt uitbetaald wordt de daarmee correspon-
derende belasting ingehouden. 

De aard van de heffingstechniek bij wege van aanslag (artikelen 11 t /m 
18 AWR) brengt echter mee dat het pay-as-you-go-beginsel bij de 
volgens deze techniek geheven belastingen nooit zo zuiver kan worden 
toegepast als bij de heffing van bij voorbeeld de loonbelasting en de 
dividendbelasting. Een dergelijke onzuiverheid doet zich bij voorbeeld 
voor in de gevallen waarin in de loop van het jaar een voorlopige aanslag 
wordt opgelegd, terwijl het inkomen waarop die aanslag betrekking heeft 
later in dat jaar wordt genoten. Hoe later in het jaar een (voorlopige) 
aanslag wordt opgelegd, des te groter wordt dan ook de overeenkomst 
van een dergelijke aanslag met een belastingaanslag waarvoor één 
betalingstermijn van twee maanden geldt (artikel 9,eerste lid). Alsdan 
verliest de ratio van het pay-as-you-go-beginsel in het opleggen van de 
belastingaanslag aan betekenis, terwijl de overwegingen die ten grondslag 
liggen aan de duur van de betalingstermijn van twee maanden in belang 
zullen toenemen. 
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Met betrekking tot de dagtekening van het aanslagbiljet merken wij op 
dat het wetsvoorstel hieromtrent geen bepaling bevat. Als dagtekening 
van de vaststelling van de aanslag geldt ingevolge artikel 5 AWR de 
dagtekening van het aanslagbiljet waaruit van die aanslag blijkt. Dit 
aanslagbiljet wordt in het algemeen door de centrale dienst in Apeldoorn 
op basis van de door de inspecteur aangeleverde gegevens opgemaakt 
en gedagtekend en vervolgens rechtstreeks naar de belastingschuldige 
verzonden, zulks ten behoeve van de ontvanger, die ingevolge artikel 8, 
het aanslagbiljet ter post dient te bezorgen. Gelet op het tijdsverloop 
tussen opmaking c.q. verzending van het aanslagbiljet en de ontvangst 
daarvan door de belastingschuldige, wordt in de praktijk het aanslagbiljet 
gedagtekend enige dagen na de datum waarop het wordt verzonden. In 
de huidige praktijk wordt voor bepaalde belastingen een aanslagbiljet als 
regel gedagtekend op de laatste dag van de maand waarin het biljet 
wordt verzonden. Noodzakelijk is dit echter niet: zowel thans als onder de 
nieuwe invorderingswet is een dagtekening op een andere dag van de 
maand mogelijk. Daarbij zal echter wel, zoals bij de parlementaire 
behandeling van de AWR is toegezegd (vgl. Kamerstukken II 1955/56, 
4080, nr. 5, blz. 5, alsmede Handelingen II 1957/58, blz. 869) er zorg 
voor worden gedragen dat de aanslagbiljetten geen eerdere dagtekening 
zullen dragen dan die van het tijdstip van uitreiking. 

Met betrekking tot het begrip «maand» dat in artikel 9 wordt gehanteerd, 
merken wij op dat daaraan dezelfde inhoud moet worden gegeven als aan 
het begrip «maand» dat in de AWR wordt gehanteerd, bij voorbeeld voor 
het instellen van bezwaar en beroep. Indien het aanslagbiljet als dagteke-
ning 31 oktober heeft, vervalt de betalingstermijn van een maand op 30 
november. Is de dagtekening 28 februari, dan vervalt de termijn op 31 
maart, tenzij het jaartal aangeeft dat het een schrikkeljaar is, in welk geval 
de termijn vervalt op 28 maart. Indien namelijk de dagtekening op een 
andere dag valt dan op de laatste dag van de kalendermaand, vervalt de 
termijn een maand later op de dag die hetzelfde nummer heeft als dat van 
de dagtekening. Is de dagtekening bij voorbeeld 15 februari, dan vervalt 
de termijn dus op 15 maart. 

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

Artikel 10 

Artikel 10 is ontleend aan artikel 9 van de Invorderingswet 1845. 
Artikel 10 bevat de regeling met betrekking tot de versnelde invordering 

waaraan in hoofdstuk III van het algemene gedeelte van deze memorie 
reeds aandacht is besteed. 

In de toelichting op artikel 9 zijn de overwegingen genoemd die ten 
grondslag liggen aan het stellen van betalingstermijnen in het algemeen 
en aan de duur van de verschillende termijnen in het bijzonder. Uit de 
aard der zaak zijn die overwegingen afgestemd op normale situaties, 
waarbij als uitgangspunt geldt dat ook daadwerkelijk binnen de gestelde 
termijn(en) wordt betaald. Er kunnen zich echter bijzondere situaties 
voordoen, waarin een of meer van die overwegingen niet meer opgaan, of 
waarin die overwegingen moeten wijken teneinde te voorkomen dat de 
invordering illusoir zou worden. Als voorbeeld van een situatie waarin de 
overwegingen voor het stellen van een betalingstermijn niet meer geheel 
opgaan kan worden genoemd de situatie waarin een belastingschuldige 
in staat van faillissement is verklaard. Een situatie waarin de overwegingen 
voor het stellen van een betalingstermijn moeten wijken teneinde te 
voorkomen dat de mogelijkheden tot invordering van een belastingschuld 
ernstig in gevaar souden komen is bij voorbeeld aanwezig indien de 
ontvanger aannemelijk maakt dat er gegronde vrees bestaat dat goederen 
van de belastingschuldige zullen worden verduisterd. 
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In het eerste lid van artikel 10 is een limitatieve opsomming gegeven 
van situaties waarin de ontvanger met doorbreking van de in artikel 9 
voorgeschreven betalingstermijnen een belastingaanslag terstond en tot 
het volle bedrag kan invorderen. 

Indien zich een van de in het eerste lid genoemde situaties voordoet, 
waardoor een belastingaanslag dadelijk en tot het volle bedrag kan 
worden ingevorderd, zal deze omstandigheid de belastingschuldige veelal 
pas blijken in het kader van de betekening en tenuitvoerlegging van het 
dwangbevel. Zie in dit verband artikel 16, dat handelt over de uitvaardiging 
en de tenuitvoerlegging van dwangbevelen in situaties waarin een 
belastingaanslag op de voet van artikel 10 versneld wordt ingevorderd. 
Alsdan zal op het dwangbevel worden vermeld dat het is uitgevaardigd 
op grond van de artikelen 10 en 16. Bovendien zal de belastingdeurwaarder 
die het desbetreffende dwangbevel betekent de belastingschuldige van 
deze bijzondere omstandigheid op de hoogte stellen. 

Het is dus niet zo dat de ontvanger de belastingschuldige vooraf op de 
hoogte stelt van het feit dat hij voornemens is een op zijn naam gestelde 
belastingaanslag dadelijk en tot het volle bedrag in te vorderen, omdat 
een van de in artikel 10, eerste lid, genoemde situaties te zijnen aanzien 
van toepassing is. 

Indien de belastingschuldige de versnelde invordering van zijn belasting-
aanslag betwist, kan hij deze zaak aan de rechter voorleggen door verzet 
te doen tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel volgens de 
procedure die is beschreven in artikel 18. Met betrekking tot deze 
procedure verwijzen wij naar de toelichting op artikel 18 hierna. 

Het eerste lid van artikel 10 heeft het oog op de volgende situaties. 

a. De belastingschuldige is in staat van faillissement verklaard. 
In deze situatie is er geen reden meer voor het toekennen van een 

betalingstermijn. De toestand van de belastingschuldige is immers zo 
geworden dat hij heeft opgehouden te betalen. Zodra het faillissement bij 
de ontvanger bekend is, zal hij onmiddellijk de openstaande belastingschuld 
van de gefailleerde ter verificatie bij de curator in het faillissement 
kunnen melden. 

b. De ontvanger maakt aannemelijk dat er gegronde vrees bestaat dat 
goederen van de belastingschuldige zullen worden verduisterd. 

In deze situatie moet de ontvanger snel handelen, opdat wordt voorko-
men dat verhaalsmogelijkheden op die wijze verdwijnen. 

Met de term «verduisteren» wordt hier iets anders bedoeld dan de 
gelijknamige term die in artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht 
voorkomt. Verduisteren in de zin van artikel 10 moet hier worden gebezigd 
in dezelfde zin als die in artikel 727 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, dat handelt over het conservatoire beslag op roerende 
goederen van de schuldenaar. 

Met betrekking tot de interpretatie van het laatstgenoemde artikel heeft 
de Hoge Raad bij zijn arrest van 2 april 1936, NJ 1936, 758, WB nr. 
3363, beslist dat de enkele omstandigheid dat een schuldenaar goederen 
zal gaan vervreemden met het gevolg dat op die goederen verhaal 
onmogelijk wordt, niet voldoende is om aan te nemen dat gegronde vrees 
voor verduistering van zijn goederen bestaat, doch dat de wet het oog 
heeft op handelingen, waardoor «het slagen van de executie op het 
vermogen van de schuldenaar in gevaar zal komen, weshalve reeds thans 
een conservatoir beslag noodzakelijk is te achten». Of die noodzakelijkheid 
bestaat, moet naar de omstandigheden worden beoordeeld. Bij hetzelfde 
arrest overwoog de Hoge Raad voorts nog dat voor de aanwezigheid van 
vrees voor verduistering niet vereist is enige opzettelijke of kwaadwillige 
bedoeling van de schuldenaar tegenover zijn schuldeisers. In dezelfde zin 
besliste de rechtbank te Groningen in zijn uitspraak van 8 juni 1951, NJ 
1952, nr. 501: vrees voor verduistering van goederen door de schuldenaar 
kan mede zijn gelegen in diens ongunstige financiële omstandigheden. 
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De ontvanger zal zich dus, alvorens een beroep te doen op de onderhavige 
bepaling, moeten afvragen: 

- of inderdaad redelijkerwijze te verwachten is dat de belastingschuldige 
goederen zal verduisteren; 

- of te verwachten is dat de verduistering zal geschieden in een mate 
dat daardoor de invorderbaarheid van de belastingaanslag in ernstig 
gevaar zal komen; 

- op welke bepaalde feiten en omstandigheden die verwachtingen zijn 
gebaseerd. 

Ten slotte merken wij voor alle duidelijkheid nog op dat de onderwerpe-
lijke bepaling uitsluitend ziet op vrees voor verduistering van de goederen 
van de belastingschuldige zelf en niet op vrees voor verduistering van 
zogenaamde «bodemgoederen» in de zin van artikel 23, derde lid. 
Bodemgoederen bevinden zich weliswaar in of op het perceel dat bij de 
belastingschuldige in gebruik is, maar deze zijn het eigendom van derden. 
Op het begrip bodemgoederen en het fiscale bodembeslag dat daarop 
kan worden gelegd wordt nader ingegaan in de toelichting op artikel 23. 

c. De belastingschuldige wil Nederland metterwoon verlaten dan wel 
zijn plaats van vestiging overbrengen naar een plaats buiten Nederland. 

In deze situatie moet de ontvanger eveneens snel kunnen handelen. 
Met de belastingschuldige kunnen immers ook zijn roerende goederen 
het land verlaten of worden verkocht. Doet dit laatste zich in feite niet 
voor, met andere woorden blijven er voldoende verhaalsmogelijkheden 
over, dan zal de ontvanger niet versneld invorderen maar de termijnen 
van artikel 9 in acht blijven nemen. 

d. De belastingschuldige woont of is gevestigd buiten Nederland of 
heeft in Nederland geen vaste woonplaats of plaats van vestiging en de 
ontvanger maakt aannemelijk dat er gegronde vrees bestaat dat de 
belastingschuld niet kan worden verhaald. 

In de situatie waarin er gegronde vrees bestaat voor de verhaalbaarheid 
van de belastingaanslag, moet de ontvanger de invordering onmiddellijk 
kunnen aanvangen teneinde nog aanwezige verhaalsmiddelen aan te 
wenden ter voldoening van de belastingschuld. 

Indien de belastingschuldige buiten Nederland woont of is gevestigd 
kan die gegronde vrees bij voorbeeld ontstaan op het moment dat die 
belastingschuldige al zijn roerende en onroerende goederen hier te lande 
gaat verkopen. Het enkele feit dat de belastingschuldige buiten Nederland 
woont of is gevestigd is dus op zichzelf geen reden voor de ontvanger 
belastingaanslagen op grond van deze bepaling dadelijk en tot het volle 
bedrag in te vorderen. 

In de gevallen waarin de belastingschuldige in Nederland geen vaste 
woonplaats of plaats van vestiging heeft, is deze veelal moeilijk traceerbaar. 
Indien in zo'n situatie ook geen duidelijk traceerbare verhaalsmogelijkheden 
aanwezig zijn vormen deze omstandigheden in onderlinge samenhang 
voldoende reden om «gegronde vrees voor de verhaalbaarheid van de 
belastingaanslag» aanwezig te achten. 

e. De goederen waarop een belastingschuld van de belastingschuldige 
kan worden verhaald, zijn voor zijn belastingschuld in beslag genomen. 

Wij zijn van mening dat een efficiënt invorderingsbeleid meebrengt dat, 
indien beslag is gelegd voor een bepaalde belastingaanslag en tijdens de 
duur van dat beslag nieuwe belastingaanslagen worden opgelegd, die 
nieuwe aanslagen terstond en tot het volle bedrag invorderbaar moeten 
zijn. Beslaglegging duidt doorgaans immers op een situatie waarin de 
belastingschuldige in betalingsmoeilijkheden verkeert, die als regel niet 
beperkt zijn tot de belastingaanslag waarvoor het beslag is gelegd. Het is 
dan ook vanzelfsprekend dat de ontvanger in een dergelijke situatie de 
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invordering voor die nieuwe belastingaanslagen onmiddellijk moet kunnen 
aanvangen teneinde zijn verhaalsmogelijkheden voor die nieuwe belasting-
aanslagen zeker te stellen. Met deze handelwijze is niet alleen het 
belang van de fiscus gediend. Ook de belastingschuldige kan profijt van 
die handelwijze hebben. Het ligt immers voor de hand, indien reeds 
beslag ligt voor een bepaalde belastingaanslag, de nieuw opgekomen 
belastingaanslagen bij het reeds gelegde beslag te betrekken, met name 
door vergelijkend beslag te leggen (art. 459 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering). Aldus wordt voorkomen dat een belasting-
schuldige wiens (oude) belastingaanslag uit de opbrengst van een 
verkoop van voor die aanslag in beslag genomen goederen is voldaan, na 
korte tijd wederom geconfronteerd zou worden met een beslaglegging 
voor - nieuwe, doch ten tijde van de eerdere beslaglegging bekende -
belastingaanslagen, met alle ongemakken en kosten van dien. 

Uitdrukkelijk merken wij op dat «belastingschuld» in onderdeel e in 
ruime zin dient te worden opgevat. Niet alleen vallen onder dit begrip dus 
de rijksbelastingen, maar ook bij voorbeeld de onroerend-goedbelastingen 
die de ontvanger invordert en voorts die vorderingen die als belasting 
worden ingevorderd, zoals onder meer de premies volksverzekeringen: 
met andere woorden die schulden waarvoor namens de ontvanger beslag 
kan worden gelegd. In geval van beslaglegging namens een ander dan de 
ontvanger mist de voorgestelde bepaling toepassing, met andere woorden 
beslaglegging leidt niet tot dadelijke invorderbaarheid van eventuele 
belastingaanslagen. Verwezen zij naar hetgeen wij ter zake bij onderdeel f 
hebben opgemerkt. 

Wij wijzen er voorts op dat de in artikel 10, onderdeel e, bedoelde 
goederen tevens zogenaamde «bodemgoederen» bedoeld in artikel 23, 
derde lid, kunnen zijn. 

De onderwerpelijke bepaling kan evenwel geen toepassing vinden ten 
aanzien van een belastingschuldige onder wie beslag is gelegd voor de 
belastingschuld van een ander (bij voorbeeld door middel van derdenbe-
slag). Het zal hier doorgaans gaan om goederen van die ander die zich bij 
de belastingschuldige bevinden. Door de onderhavige beslaglegging 
worden belastingaanslagen van de belastingschuldige, waarvan de 
betalingstermijnen nog niet zijn verschenen, niet dadelijk en tot het volle 
bedrag invorderbaar, want het betreft hier geen beslaglegging voor de 
belastingschuld van de genoemde belastingschuldige. 

f. De goederen van de belastingschuldige worden verkocht ten gevolge 
van een inbeslagneming namens derden. 

De situatie waarin goederen waarop door derden beslag is gelegd, 
worden verkocht, zal in het algemeen een indicatie voor de ontvanger zijn 
dat de belastingschuldige in betalingsmoeilijkheden verkeert. 

Onder «derden» in deze bepaling moet ook worden begrepen het Rijk 
mits het niet gaat om de verkoop van goederen waarop namens de 
ontvanger beslag is gelegd (vergelijk onderdeel e hiervoor). 

De belastingschuldige zal indien zich de onderhavige situatie voordoet 
ook niet in staat zijn reeds opgelegde belastingaanslagen binnen de 
gestelde termijnen te voldoen. In een dergelijk geval zal de ontvanger 
onmiddellijk maatregelen moeten nemen om de openstaande belasting-
aanslagen te incasseren. Tot die maatregelen behoort bij voorbeeld de 
mogelijkheid tot het doen van oppositie tegen de afgifte van de kooppen-
ningen (art. 457 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) of het 
doen van vergelijkend beslag (art. 459 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering). Die maatregelen kunnen echter pas worden genomen 
als de ontvanger op de hoogte is van de inbeslagneming door een derde. 
In de regel is dat het geval indien die derde tot verkoop van de in beslag 
genomen goederen overgaat. 

In tegenstelling tot de inbeslagneming wordt namelijk de verkoop van 
in beslag genomen goederen altijd openbaar gemaakt (artikelen 464 tot 
en met 466 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). 
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g. Er wordt ten laste van de belastingschuldige een vordering gedaan 
als bedoeld in artikel 20 van de Invorderingswet. 

Ingevolge artikel 20 heeft de ontvanger de bevoegdheid zogenaamd 
vereenvoudigd derdenbeslag te leggen. Het gaat hier om bepaalde in 
artikel 20 nader omschreven categorieën derden aan wie de ontvanger 
een vordering kan doen om hetgeen die derden aan de belastingschuldige 
verschuldigd zijn of ten behoeve van hem onder zich hebben aan te 
wenden voor de betaling van belastingaanslagen van de belastingschuldige 
voor een belastingschuld van die belastingschuldige. 

De onderhavige situatie is te vergelijken met die genoemd in artikel 10, 
eerste lid, onderdeel e, waarin de ontvanger beslag heeft gelegd op de 
goederen van de belastingschuldige voor een belastingschuld van die 
belastingschuldige zelf. Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting 
op onderdeel e hiervoor. 

Indien de ontvanger met betrekking tot een bepaalde belastingaanslag 
een vordering aan een derde heeft gedaan en nadien komen nieuwe 
belastingaanslagen op, dan kunnen ook die nieuwe belastingaanslagen 
tot het volle bedrag worden ingevorderd, ook indien de betalingstermijnen 
van die nieuwe aanslagen nog niet zijn verstreken. 

In het tweede lid van artikel 10 worden bepaalde belastingaanslagen 
van de versnelde invordering op de voet van het eerste lid, onderdelen a, 
e, f en g, uitgezonderd. De uitgezonderde belastingaanslagen zijn de 
voorlopige aanslagen in de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting 
en de vermogensbelasting, alsmede de (primitieve) aanslagen in de 
vermogensbelasting, een en ander voor zover die belastingaanslagen zijn 
opgelegd in het jaar waarop die belastingaanslagen betrekking hebben. 
Het gaat hier om dezelfde belastingaanslagen als bedoeld in artikel 9, 
vierde lid, die in het algemeen in drie of meer betalingstermijnen van elk 
een maand kunnen worden betaald. 

In de toelichting op het vierde lid van artikel 9 is uiteengezet dat de 
overweging die ten grondslag ligt aan het betalen van belastingaanslagen 
in even zovele termijnen als er maanden van het jaar overblijven na de 
dagtekening van het aanslagbiljet, berust op het pay-as-you-go-beginsel. 
De regeling betreffende de betalingstermijnen voor voorlopige aanslagen 
e.d. die worden opgelegd in het jaar waarop zij betrekking hebben, 
beoogt te bewerkstelligen dat geen belasting behoeft te worden betaald 
voordat de inkomsten waarop zij betrekking hebben dan wel waaruit zij 
moeten worden betaald, worden genoten. 

Wij zijn van oordeel dat dit beginsel ook gerespecteerd behoort te 
worden, wanneer de belastingschuldige in betalingsmoeilijkheden 
verkeert als gevolg van faillissement (onderdeel a), beslaglegging door de 
ontvanger (onderdeel e), verkoop van door derden in beslag genomen 
goederen (onderdeel f) of een door de ontvanger ten laste van de 
belastingschuldige aan derden gedane vordering (onderdeel g). Dit geldt 
te meer voor voorlopige aanslagen die op schattingen berusten en ten 
aanzien waarvan eerst na afloop van het jaar kan worden beoordeeld of 
deze niet tot te hoge bedragen zijn vastgesteld. 

Wij zijn evenwel van mening dat de ernst van de overige in het eerste 
lid van artikel 10 genoemde situaties meebrengt dat het pay-as-you-go-
beginsel moet wijken voor het belang van een adequate invordering. Het 
gaat hier immers om situaties waarin verhaalsobjecten dreigen te 
verdwijnen: vrees voor verduistering van goederen (onderdeel b), vertrek 
naar het buitenland (onderdeel c) en vrees voor de verhaalbaarheid van 
belastingaanslagen van in het buitenland wonende of gevestigde belas-
tingschuldigen (onderdeel d). 

Hoofdstuk III. Dwanginvordering 

In dit hoofdstuk zijn de bepalingen opgenomen die erin voorzien op 
welke wijze de ontvanger en de belastingdeurwaarder dienen te handelen 
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in het geval waarin een belastingschuldige zijn belastingaanslag niet of 
niet binnen de gestelde termijn(en) betaalt. 

Bij niet tijdige betaling zendt de ontvanger de belastingschuldige een 
aanmaning om het openstaande belastingbedrag alsnog binnen tien 
dagen na de dagtekening van de aanmaning te voldoen (artikel 11). 
Indien ook binnen deze termijn niet wordt betaald, vaardigt de ontvanger 
een dwangbevel uit dat meebrengt het recht de roerende en onroerende 
goederen van de belastingschuldige zonder een vonnis van de rechter 
aan te tasten (artikel 12). Het dwangbevel wordt aan de belastingschuldige 
betekend en zo nodig ten uitvoer gelegd (geëxecuteerd) door de belas-
tingdeurwaarder overeenkomstig de regels van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering aangaande de betekening van dagvaardingen en de 
tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten (artikelen 13 en 
14). 

In afwijking van burgerlijke rechtsvordering waarbij de betekening 
steeds door de deurwaarder persoonlijk moet geschieden, bestaat voor 
de belastingdeurwaarder de mogelijkheid om een dwangbevel te betekenen 
door middel van terpostbezorging waardoor tevens het bij de wet 
voorgeschreven bevel tot betaling is gedaan. Een dwangbevel dat per post 
is betekend met bevel tot betaling, kan echter niet worden ten uitvoer 
gelegd dan nadat de belastingdeurwaarder een herhaald bevel tot 
betaling persoonlijk aan de belastingschuldige heeft betekend (artikel 15). 

In de bijzondere situaties bedoeld in artikel 10, waarin verhaalsobjecten 
dreigen te verdwijnen, kan een dwangbevel terstond worden uitgevaardigd 
met doorbreking van de gestelde termijnen en zelfs zonder toezending 
van een aanmaning en kan dat dwangbevel na het bevel tot betaling 
terstond worden ten uitvoer gelegd, eveneens met doorbreking van nog 
lopende termijnen (artikel 16). 

Indien een dwangbevel is uitgevaardigd voor een termijnbetaling kan 
onder omstandigheden een hoger bedrag van de belastingaanslag dan 
die termijnbetaling bij dat zelfde dwangbevel worden ingevorderd (artikel 
17). 

De belastingschuldige heeft de mogelijkheid tegen de tenuitvoerlegging 
van het dwangbevel in verzet te komen bij de rechtbank. In beginsel stuit 
het verzet de aanvang of de voortzetting van de tenuitvoerlegging van het 
dwangbevel niet (artikel 18). 

Indien op de roerende goederen van de belastingschuldige beslag 
wordt gelegd, is de belastingdeurwaarder bevoegd de belastingschuldige 
als bewaarder aan te stellen (artikel 19). 

Een derde die bepaalde betalingen aan de belastingschuldige verschul-
digd is, is op vordering van de ontvanger verplicht die betalingen aan te 
wenden voor betaling van openstaande belastingaanslagen van de 
belastingschuldige. Hetzelfde geldt voor huurders, pachters, curatoren in 
een faillissement en houders van penningen. Het betreft hier een vereen-
voudigde vorm van derdenbeslag, waar echter de rechter niet aan te pas 
komt. De belastingschuldige kan tegen een dergelijke vordering van de 
ontvanger in verzet komen bij de rechtbank (artikel 20). 

Als uiterst dwangmiddel kan een dwangbevel ook worden ten uitvoer 
gelegd door toepassing van lijfsdwang ten aanzien van de persoon van de 
belastingschuldige. Dit zal echter alleen gebeuren in de gevallen waarin 
bekend is dat de belastingschuldige over vermogensbestanddelen 
beschikt of inkomsten geniet die zodanig zijn belegd of zodanig opkomen 
dat daarop geen beslag mogelijk is en de belastingschuldige voorts 
volhardt in het niet betalen van zijn belastingschuld. Toepassing van 
lijfsdwang geschiedt bij vonnis van de rechter en overeenkomstig de 
regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dienaangaande 
(artikel 21). 
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Artikel 11 

Artikel 11 is ontleend aan artikel 13 van de Invorderingswet 1845. 
Artikel 11 bepaalt dat de ontvanger de belastingschuldige schriftelijk 

tot betaling dient aan te manen indien deze een belastingaanslag niet 
voldoet binnen de gestelde termijn, dat wil zeggen niet betaalt voor het 
tijdstip waarop deze aanslag ingevolge artikel 9 invorderbaar is. Aanmaning 
vindt derhalve plaats indien op de dag dat de belastingaanslag invorderbaar 
is geworden geen betaling bij de ontvanger is binnengekomen (noch 
contant, noch bijgeschreven op zijn bank- of girorekening). 

De aanmaning moet worden gezien als een uitnodiging om alsnog 
binnen tien dagen na de dagtekening van de aanmaning te betalen, onder 
mededeling dat de betaling anders door de middelen bij de wet bepaald 
zal worden afgedwongen. Onder de middelen bij de wet bepaald worden 
niet alleen begrepen de middelen van de nieuwe invorderingswet (zoals 
bij voorbeeld de vordering van de ontvanger ingevolge artikel 20 aan 
derden om een belastingaanslag van de belastingschuldige te betalen) 
doch ook de middelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
(bij voorbeeld beslag op en executie van roerende goederen op grond van 
de artikelen 439 tot en met 474). Aan een aanmaning zijn kosten verbonden 
volgens de tarieven van artikel 2 van de Kostenwet invordering rijksbelas-
tingen. 

In een aantal bijzondere gevallen wordt geen aanmaning verzonden. 
Daarop wordt nader ingegaan in de toelichting op artikel 16. 

De aanmaning is dus, indien de belastingschuldige ook dan nog niet uit 
eigen beweging betaalt, slechts het begin tot verdergaande maatregelen. 
Zij is de inleiding tot de dwanginvordering. 

In de tweede volzin wordt uitdrukkelijk geregeld dat ingeval wordt 
verzuimd te betalen op meer dan één belastingaanslag, ter zake van al die 
aanslagen slechts één aanmaning behoeft te worden verzonden. Deze 
bepaling is voornamelijk uit efficiency-overwegingen opgenomen. Wij 
merken in dit verband overigens op dat het vermelden van meer dan een 
aanslag op een aanmaning afhankelijk is van de voortgang van de 
automatisering en pas over enkele jaren meer algemeen mogelijk zal zijn. 

Artikel 12 

Artikel 12 is ontleend aan artikel 14 van de Invorderingswet 1845. 
Indien de belastingschuldige de belastingaanslag niet binnen de in de 

aanmaning vermelde termijn van tien dagen voldoet, zal hij daartoe door 
de middelen bij de wet bepaald worden gedwongen, aldus artikel 11. In 
artikel 12 is geregeld hoe de met een aanmaning aangevangen vervolging 
moet worden voortgezet als de belastingschuldige in gebreke blijft. 

Op grond van artikel 12, eerste volzin, kan de invordering worden 
voortgezet bij een door de ontvanger, in naam van de Koning, uit te 
vaardigen dwangbevel, dat meebrengt het recht de roerende en onroerende 
goederen van de belastingschuldige zonder vonnis aan te tasten. 

In het algemene gedeelte van deze memorie hebben wij uiteengezet 
dat deze wijze van dwanginvordering is ingegeven door efficiency-over-
wegingen: door de ontvanger de bevoegdheid te verlenen zelf een 
dwangbevel uit te vaardigen dat de functie van een executoriale titel 
vervult, wordt voorkomen dat in de vele door de ontvanger in te stellen 
vervolgingen de omslachtige en kostbare weg van verkrijging van een 
executoriale titel volgens het burgerlijk recht (hetgeen geschiedt door een 
vonnis te vragen van de rechter) zou moeten worden bewandeld. 

Deze weg is, zoals eveneens in het algemene gedeelte van deze 
memorie is opgemerkt, ook niet noodzakelijk, 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, 
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zijn zaak voorleggen aan de rechter die de juistheid van de door de 
inspecteur vastgestelde belastingschuld nagaat. 

Het dwangbevel heeft dus de functie van een executoriale titel met 
dezelfde gevolgen als die welke artikel 430 e.v. van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering verbindt aan vonnissen en authentieke akten: 
het vormt de basis voor onder meer beslag en executoriale verkoop met 
toepassing van de regels ter zake van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. Zie in dit verband tevens artikel 14. Wij merken op dat 
het dwangbevel de essentiële gegevens zal moeten bevatten die het 
geschikt maken om te kunnen dienen als executoriale titel. Hierbij kan 
onder meer worden gedacht aan de naam en het adres van de belasting-
schuldige en het bedrag aan belasting dat wordt ingevorderd. Tot die 
gegevens behoren ook de woorden «in naam van de Koning» (vgl. artikel 
430, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). 
Hoewel de wettekst spreekt van «in naam van de Koning», worden in de 
praktijk dwangbevelen uitgevaardigd in naam van de Koningin. Deze 
praktijk berust op de Wet van 22 juni 1891 (Stb. 125) die bepaalt dat zo 
lang een Koningin de Kroon draagt, bij het gebruik van alle wettelijk 
vastgelegde formulieren waarin het woord «Koning» voorkomt, in plaats 
daarvan het woord «Koningin» wordt gebezigd. 

Wij merken op dat de ontvanger overigens niet verplicht is in alle 
gevallen bij de invordering gebruik te maken van zijn recht om een 
dwangbevel uit te vaardigen teneinde de goederen van de belastingschul-
dige zonder vonnis aan te tasten. 

Uit de omschrijving «kan de invordering geschieden» vloeit 
voort dat de invordering van een belastingschuld bij dwangbevel voor de 
ontvanger niet een verplichting betekent, maar een bevoegdheid. Ook 
zonder dwangbevel kan de ontvanger trachten een belastingaanslag in te 
vorderen. Men denke bij voorbeeld in dit verband aan de mogelijkheid van 
de ontvanger een belastingaanslag zonder dwangbevel (en zonder de 
daaraan verbonden kosten) in te vorderen in het kader van een faillissement. 

De tweede volzin bepaalt dat één dwangbevel betrekking kan hebben 
op verschillende belastingaanslagen. Net als bij de aanmaning het geval 
is, is deze regeling voornamelijk ingegeven door efficiency-overwegingen 
en is het opnemen van verschillende belastingaanslagen in een dwangbevel 
afhankelijk van de voortgang van de automatisering en pas over enkele 
jaren meer algemeen mogelijk. 

In artikel 12 van het wetsvoorstel is niet het bepaalde uit het huidige 
artikel 14 van de Invorderingswet 1845 overgenomen dat een dwangbevel 
verschillende personen kan betreffen. Wij zijn namelijk van oordeel dat 
een zo'n belangrijk exploit als een dwangbevel slechts één enkele 
persoon dient te betreffen. Van deze op de huidige invorderingswet 
gebaseerde mogelijkheid wordt overigens nimmer gebruik gemaakt. 

In dit verband merken wij verder nog op dat in het geval waarin een 
belastingaanslag ingevolge artikel 9, vierde lid, in twee of meer termijnen 
kan worden betaald, de ontvanger bevoegd is na het verschijnen van elke 
termijn bij niet betaling een aanmaning te verzenden en zo nodig ter zake 
van die termijn een dwangbevel uit te vaardigen. Wij wijzen erop dat 
ingeval een vervolging voor een tussentijdse termijn is ingezet door 
middel van een aanmaning de ontvanger geen nieuwe aanmaning voor 
een latere termijn zal verzenden indien aan de eerdere aanmaning nog 
niet is voldaan. De ontvanger dient in dat geval voor die eerdere termijn 
de dwanginvordering voort te zetten, en daarin de evenmin betaalde later 
vervallen termijnen te betrekken. Indien echter om welke reden dan ook 
de ontvanger in zo'n situatie voor een latere termijn toch een aanmaning 
heeft verzonden brengt de redelijkheid mee dat de aan die aanmaning 
verbonden kosten niet door de belastingschuldige behoeven te worden 
betaald. 
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Artikel 13 

Artikel 13 is ontleend aan artikel 14, tweede lid, en artikel 20, tweede 
lid, van de Invorderingswet 1845. 

Nadat de ontvanger het dwangbevel heeft uitgevaardigd, kan dat 
dwangbevel aan de belastingschuldige worden betekend. Artikel 13 
schrijft voor op welke wijze dat gebeurt. 

In het burgerlijk recht kan een executoriale titel pas als titei voor 
verhaal op het vermogen van de schuldenaar dienen, nadat die titel door 
de deurwaarder is betekend. In artikel 13 is eveneens voor deze opzet 
gekozen. 

In dit verband wijzen wij erop dat het niet de ontvanger is die de 
dwangbevelen betekent. Krachtens artikel 4 is de belastingdeurwaarder 
de daartoe aangewezen functionaris, zij het dat hij alleen kan betekenen 
na daartoe opdracht van de ontvanger te hebben ontvangen. 

Onder betekenen moet in dezen worden verstaan het ambtelijk ter 
kennis van de belastingschuldige brengen van de inhoud van het dwang-
bevel met achterlating van een afschrift van het dwangbevel en een 
afschrift van de akte van betekening. De akte van betekening is het 
exploit of stuk dat de belastingdeurwaarder van deze ambtshandeling 
opmaakt. 

De betekening van een dwangbevel geschiedt op grond van artikel 13, 
eerste lid, overeenkomstig de regels van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering betreffende de betekening van dagvaardingen. Het gaat 
met name om de regels neergelegd in het eerste Boek, eerste Titel, 
eerste Afdeling, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor 
zover die betrekking hebben op de wijze van betekenen en op de tijden 
gedurende welke niet betekend kan worden. Als voorbeelden van de wijze 
waarop een dwangbevel wordt betekend - of niet mag worden betekend -
kunnen onder meer worden genoemd: 

- artikel 1: betekening geschiedt aan de persoon of aan de woonplaats 
van de gedaagde, i.c. de belastingschuldige; 

- artikel 4: wijze van betekening in bijzondere gevallen, zoals bij 
voorbeeld betekening ten aanzien van een rechtspersoon, een firma, een 
persoon die geen bekende woonplaats in Nederland heeft e.d.; 

- artikelen 14 en 15: betekening is niet mogelijk op zondag, en op 
andere dagen niet voor zeven uur 's morgens en na acht uur 's avonds, 
tenzij de rechter daarvoor toestemming heeft verleend. 

Aan de betekening van een dwangbevel zijn kosten verbonden. Het 
kostentarief is geregeld in artikel 3 van de Kostenwet invordering rijksbe-
lastingen. 

Het tweede lid van artikel 13 bevat een bepaling omtrent een bijzondere 
wijze van betekenen van een dwangbevel, die in grote lijnen overeenkomt 
met de regeling ter zake in artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. Het bedoelde artikel 2 ziet op de situatie waarin de 
deurwaarder noch aan de gedaagde in persoon, noch aan een huisgenoot 
afschrift kan laten. Alsdan laat hij een afschrift achter aan de woonplaats 
in een gesloten envelop. Ook de belastingdeurwaarder handelt op deze 
wijze bij de betekening van de dwangbevelen ingeval hij de belasting-
schuldige noch een huisgenoot op het woonadres aantreft. 

Artikel 13, tweede lid, houdt echter ten opzichte van artikel 2 van het 
Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering een tweetal afwijkingen in. In de 
eerste plaats vermeldt de belastingdeurwaarder op de envelop niet zijn 
eigen naam, hoedanigheid, kantooradres en telefoonnummer zoals ten 
aanzien van de (gerechts)deurwaarder is voorgeschreven in het tweede 
lid, tweede volzin, van het genoemde artikel 2. In plaats daarvan vermeldt 
de belastingdeurwaarder op de envelop de ontvanger die hem de 
opdracht tot betekening heeft verstrekt (i.c. de hiërarchieke ontvanger), 
alsmede diens kantooradres en telefoonnummer. 
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In de tweede plaats is de belastingdeurwaarder in tegenstelling tot het 
bepaalde in het derde lid van artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering niet verplicht een tweede afschrift te vervaardigen dat 
gedurende ten minste drie maanden moet worden bewaard. 

De afwijkingen opgenomen in artikel 13, tweede lid, ten opzichte van 
artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering houden 
verband met de omstandigheid dat de feitelijke en juridische verhoudingen 
tussen een gedaagde, een gerechtsdeurwaarder en de opdrachtgever van 
de gerechtsdeurwaarder anders liggen dan die tussen een belastingschul-
dige, een belastingdeurwaarder en zijn opdrachtgever, te weten: de 
ontvanger. 

De gerechtsdeurwaarder handelt weliswaar in opdracht van de eiser, 
maar in zijn relatie tot de gedaagde treedt hij volkomen zelfstandig op en 
heeft daartoe een eigen apparaat en administratie tot zijn beschikking. De 
belastingdeurwaarder daarentegen staat onder het gezag van de ontvanger 
en beschikt niet over een eigen apparaat en administratie. Die administratie 
berust bij de ontvanger en wordt op het ontvangkantoor bijgehouden. Het 
ligt derhalve voor de hand dat op de envelop de gegevens van de 
ontvanger worden vermeld. Dit betekent evenwel niet dat de belasting-
schuldige niet zou kunnen weten welke belastingdeurwaarder aan de deur 
is geweest, omdat diens naam en hoedanigheid in de akte van betekening 
- die zich in de envelop bevindt - zijn vermeld. In voorkomende gevallen 
kan de belastingschuldige dus contact met hem opnemen. Het is echter 
de ontvanger die volledig op de hoogte is met de omstandigheden die 
hebben geleid tot de uitvaardiging van het dwangbevel. Het is dan ook de 
ontvanger die de belastingschuldige het beste kan informeren omtrent de 
aanslag waarop het dwangbevel betrekking heeft. Met het vermelden van 
de adresgegevens van de ontvanger op de envelop is vooral het belang 
van de belastingschuldige gediend. 

Het voorschrift inzake het vervaardigen van een tweede afschrift van 
een exploit (dwangbevel) en het bewaren daarvan gedurende ten minste 
drie maanden is ten aanzien van de belastingdeurwaarder overbodig, 
aangezien alle gegevens met betrekking tot het dwangbevel zich in de 
administratie van de ontvanger bevinden. 

Volledigheidshalve wordt nog gewezen op een wijze van betekenen 
waarin artikel 2, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring voorziet voor het geval waarin de deurwaarder in de feitelijke 
onmogelijkheid verkeert de envelop die het exploit bevat, aan de woon-
plaats van de gedaagde achter te laten. In dat geval bezorgt de deur-
waarder het afschrift van het exploit terstond per post. Ook deze handel-
wijze staat de belastingdeurwaarder ter beschikking. 

Artikel 14 

Artikel 14 is ontleend aan artikel 14, tweede lid, van de Invorderingswet 
1845. 

Na de betekening van het dwangbevel aan de belastingschuldige op de 
voet van artikel 13 volgt de fase waarin het dwangbevel ten uitvoer wordt 
gelegd. Artikel 14 bevat het kader op grond waarvan de tenuitvoerlegging 
(executie) van een dwangbevel plaatsvindt. Die tenuitvoerlegging 
geschiedt overeenkomstig de regels van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering met betrekking tot de tenuitvoerlegging van vonnissen 
en authentieke akten zoals neergelegd in het tweede Boek van dat 
Wetboek. 

De tenuitvoerlegging vangt aan met het bevel tot betaling aan de 
belastingschuldige door de belastingdeurwaarder. Dit bevel tot betaling 
houdt in een bevel om de in het dwangbevel vermelde belastingschuld 
binnen twee dagen te betalen. Het bevel tot betaling wordt als regel 
tegelijk gedaan met de betekening van het dwangbevel. Indien niet 
binnen twee dagen aan het bevel tot betaling wordt voldaan, wordt de 
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tenuitvoerlegging van het dwangbevel voortgezet. Alsdan gaat de 
belastingdeurwaarder over tot het leggen van beslag. Voor beslaglegging 
komen in aanmerking alle verhaalsmiddelen die het Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering als zodanig noemt met betrekking tot de tenuitvoer-
legging van een executoriale titel, in casu het dwangbevel. Bij wijze van 
voorbeeld worden de volgende beslagen genoemd die door eigen 
bepalingen van procedurele aard worden beheerst: 

- beslag op roerende goederen (artikelen 439 tot en met 474 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering); 

- beslag onder derden (artikelen 475 tot en met 479g van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering); 

- beslag op onroerende goederen (artikelen 491 tot en met 562 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering); 

- beslag op (ingeschreven) schepen (artikelen 563 tot en met 584 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). 

Een voorbeeld van een procedurevoorschrift dat bij beslaglegging in 
acht moet worden genomen, is het doen van een herhaald bevel tot 
betaling alvorens beslag wordt gelegd op roerende goederen. 

De tenuitvoerlegging van het dwangbevel door beslaglegging wordt, bij 
gebreke van vrijwillige betaling, voortgezet door verkoop van de in beslag 
genomen goederen door de belastingdeurwaarder teneinde de opbrengst 
van die verkoop aan te wenden voor voldoening van de belastingschuld 
waarvoor beslag is gelegd. 

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevat specifieke regels 
betreffende de verkoop van in beslag genomen goederen, die door de 
belastingdeurwaarder in acht moeten worden genomen en die verschillen 
naar gelang de aard van die goederen. Zo gelden onder meer verschillende 
regels voor de verkoop van enerzijds roerende goederen en anderzijds 
onroerende goederen. 

In bij voorbeeld het geval van de verkoop van roerende goederen - wat 
in de praktijk het meeste voorkomt - is de gang van zaken globaal als 
volgt. 

In de eerste plaats moet de belastingdeurwaarder na het leggen van 
beslag, waarvan een procesverbaal wordt opgemaakt, (artikel 443 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) er voor zorgen dat het 
proces-verbaal van beslag aan de belastingschuldige wordt betekend 
(artikel 453 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Aan deze 
betekening zijn kosten verbonden. Het kostentarief voor het opmaken van 
het proces-verbaal en de betekening daarvan is geregeld in artikel 4, 
onderscheidenlijk artikel 3 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen. 

In de tweede plaats moet de belastingdeurwaarder tijdig dag en uur 
van de verkoop bepalen. Dit kan geschieden in het proces-verbaal van 
beslag of bij afzonderlijke akte. Het tijdstip wordt bepaald met inachtneming 
van artikel 462 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

In de derde plaats moet de verkoop op in de wet voorgeschreven wijze 
worden bekend gemaakt (aanslaan van biljetten, advertentie in dagblad, 
volgens plaatselijk gebruik; artikelen 464 tot en met 466 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering). 

De verkoop wordt gehouden bij opbod en de toewijzing zal geschieden 
aan de meest biedende tegen contante betaling (artikel 469 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). De belastingdeurwaarder 
beëindigt de verkoop zodra hij voldoende opbrengst heeft verkregen om 
daaruit de kosten en de belasting te voldoen. De belastingdeurwaarder 
maakt van de verkoping een proces-verbaal op, waaraan wederom kosten 
zijn verbonden. Het kostentarief voor dit proces-verbaal is opgenomen in 
artikel 4 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen. 

In het voorgaande is een beschrijving gegeven van de procedurevoor-
schriften die ingevolge het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in 
acht moeten worden genomen bij het leggen van beslag op en de 
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verkoop van roerende goederen. Evenzo kent dat wetboek specifieke 
procedureregels met betrekking tot beslaglegging op en verkoop van 
andere verhaalsmiddelen dan roerende goederen en met betrekking tot 
derden-beslag. Het zou het kader van deze toelichting te buiten gaan, 
indien aan al die regels aandacht zou worden besteed. Wij volstaan met 
de opmerking dat alle in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
voorgeschreven procedureregels ter zake onverkort gelden voor de 
belastingdeurwaarder, respectievelijk de ontvanger. 

Naast de executiemiddelen ter zake van beslag op en verkoop van 
goederen van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering die de 
ontvanger ter beschikking staan bij de tenuitvoerlegging van het dwang-
bevel en het beslag op en de verkoop van zogenaamde bodemgoederen, 
bedoeld in artikel 23 (zie de toelichting aldaar), heeft de ontvanger de 
mogelijkheid tot het doen van een vordering aan derden om hetgeen 
dezen verschuldigd zijn aan de belastingschuldige aan de ontvanger af te 
dragen ter voldoening van de belastingschuld. Dit zogenaamde vereen-
voudigde derdenbeslag is geregeld in artikel 20. In de toelichting op dat 
artikel wordt nader op deze bijzondere bevoegdheid ingegaan. 

Behalve door beslag op de verhaalsmiddelen genoemd in het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering - de directe executiemiddelen - kan de 
tenuitvoerlegging van het dwangbevel ook worden voortgezet door de 
belastingschuldige te gijzelen. Alsdan zijn de bepalingen van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering inzake lijfsdwang van toepassing 
(artikelen 587 tot en met 611 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering). Lijfsdwang bestaat hierin dat de belastingschuldige de 
persoonlijke vrijheid wordt ontnomen door hem op kosten van de ontvanger 
(artikel 592 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) vast te 
houden in het huis van bewaring tot hij zijn belastingschuld betaalt. 

Wij merken op dat het indirecte of zijdelingse executiemiddel van de 
lijfsdwang sporadisch wordt toegepast om de belastingschuldige tot 
betaling te dwingen. Alleen in de gevallen waarin bekend is dat de 
belastingschuldige over vermogensbestanddelen beschikt of inkomsten 
geniet, die zodanig zijn belegd of zodanig opkomen dat daarop geen 
beslag mogelijk is en de belastingschuldige voorts volhardt in het niet 
betalen van zijn belastingschuld, zal de lijfsdwang als ultimum remedium 
worden gehanteerd. 

In dit verband wijzen wij nog op het voorschrift van artikel 2 1 , dat 
bepaalt dat lijfsdwang alleen kan worden toegepast na verkregen vonnis 
van de rechtbank in welker arrondissement het kantoor van de ontvanger 
is gevestigd. 

Artikel 15 

Artikel 15 is nieuw. 
Bij de wijze van betekenen op de voet van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering, waarbij in artikel 13 wat betreft het betekenen van 
dwangbevelen is aangesloten, is uitgangspunt een persoonlijk contact 
tussen de deurwaarder en degene aan wie een exploit moet worden 
betekend. Daaraan doet niet af het feit dat indien een persoonlijk contact 
niet mogelijk blijkt, een rechtsgeldige betekening toch kan plaatsvinden 
(zie artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waarnaar 
artikel 13, tweede lid, ook uitdrukkelijk verwijst). 

De in artikel 15, eerste lid, opgenomen bepaling geeft de ontvanger een 
extra bevoegdheid met betrekking tot de wijze van betekenen van een 
dwangbevel met bevel tot betaling, waarbij wordt afgeweken van het 
voormelde uitgangspunt. Deze extra bevoegdheid is ingegeven door 
overwegingen van efficiency. Wij verwijzen in dit verband naar hetgeen 
ter zake is opgemerkt in het algemene gedeelte van deze memorie. 

Ingevolge artikel 15, eerste lid, eerste volzin, wordt het ter post 
bezorgen van een voor de belastingschuldige bestemd afschrift van het 
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dwangbevel met bevel tot betaling gelijkgesteld met het door de deur-
waarder in persoon betekenen van dat dwangbevel en het ter zake doen 
van een bevel tot betaling. 

De tweede volzin van artikel 15, eerste lid, bepaalt wat op de ter post 
te bezorgen envelop die het afschrift van het dwangbevel en het bevel tot 
betaling bevat, moet worden vermeld. 

Met deze bepaling wordt bereikt dat in gevallen waarin per post wordt 
betekend, dezelfde voorschriften met betrekking tot de op de envelop te 
vermelden informatie in acht worden genomen als die welke ingevolge 
artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in samenhang 
met artikel 13 gelden voor de gevallen waarin geen afschrift kan worden 
gelaten aan de belastingschuldige in persoon of een huisgenoot en het 
afschrift aan de woonplaats in een gesloten envelop kan worden achter-
gelaten, dan wel ter post kan worden bezorgd. 

In de opzet van artikel 15, eerste lid, is de handeling van het ter post 
bezorgen van een afschrift van het dwangbevel met bevel tot betaling 
beslissend voor het antwoord op de vraag of een dwangbevel rechtsgeldig 
is betekend en niet de ontvangst van de onderhavige stukken door de 
belastingschuldige. 

Indien blijkt dat de stukken aan het verkeerde adres zijn gezonden, is de 
betekening uiteraard ongeldig. In dit verband verwijzen wij naar de 
toelichting op artikel 18, vierde lid, hierna. 

Om te voorkomen dat de ontvanger niet kan aantonen dat de terpost-
bezorging aan het juiste adres van de belastingschuldige heeft plaatsge-
vonden, waardoor alle executiehandelingen nietig zouden zijn, worden in 
de uitvoeringssfeer regels gegeven waardoor de ontvanger in de gelegen-
heid is een en ander te bewijzen. In dit verband wordt gedacht aan een 
voorschrift dat bij gelegenheid van de aanbieding van de stukken aan de 
P.T.T. ter verzending per post lijsten met de namen en de adressen van de 
belastingschuldigen aan wie wordt betekend worden opgemaakt waarop 
een verklaring wordt gesteld dat de stukken ter post zijn bezorgd. 
Opgemerkt zij dat het aantal gevallen waarin de betekening op deze wijze 
geschiedt, verkleind wordt door hetgeen in het tweede lid wordt bepaald 
(zie hierna). 

Op grond van het tweede lid van dit artikel geschiedt de betekening 
door middel van terpostbezorging niet, indien er twijfels aan bestaan of 
de desbetreffende belastingschuldige (nog) op het bij de ontvanger 
bekende adres woont. Indien is gebleken dat de aanmaning de belasting-
schuldige niet heeft bereikt, geschiedt betekening van het dwangbevel 
niet op de in het eerste lid voorziene wijze. 

Met deze wijze van betekenen is naar ons oordeel voldoende gewaar-
borgd dat het afschrift van het dwangbevel met bevel tot betaling de 
belastingschuldige daadwerkelijk bereikt. Van aangetekende verzending 
kan naar ons oordeel om de navolgende redenen worden afgezien: 

a. Het kostenaspect. 
Jaarlijks zullen ca. 2,2 min. dwangbevelen worden uitgevaardigd. Bij 

aangetekende verzending per post betekent dit een kostenpost voor de 
belastingdienst van circa f21 min. Dit aantal wijkt af van de aantallen 
uitgevaardigde dwangbevelen onder de huidige invorderingswet, omdat 
sneller tot vervolging zal worden overgegaan. 

b. Problemen bij de verwerking door de P.T.T. 
Periodiek (circa 4 maal per maand) vindt een dwangbevelselectie plaats 

(afhankelijk van vervaldagen, soort belasting e.d.). Per selectie worden 
globaal tussen de 25 000 en 75 000 dwangbevelen uitgevaardigd. Het 
aangetekend verzenden van die dwangbevelen zou leiden tot een piekbe-
lasting bij de P.T.T. 

c. Agressie tegen de postbesteller. 
Het aangetekend verzenden heeft als consequentie dat de postbesteller 

het dwangbevel tegen ontvangbewijs dient te overhandigen. De belas-
tingschuldige zal vaak onderkennen dat het aangetekende stuk een 
dwangbevel betreft. Hierdoor is zeker niet uitgesloten dat de agressie die 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 588, nr. 3 49 



nogal eens ten opzichte van de deurwaarder bestaat, zich zou richten 
tegen de postbesteller. 

d. Weigering het stuk in ontvangst te nemen. 
Niet ondenkbaar is dat de belastingschuldige bij onderkenning van de 

inhoud van het aangetekende stuk weigert dit in ontvangst te nemen. De 
postbesteller dient het stuk dan vervolgens aan de afzender terug te 
zenden. 

e. Het niemand thuis aantreffen. 
Uit ervaringen van de deurwaarder bij de betekening van dwangbevelen 

volgens de huidige methode blijkt dat in ongeveer 60% van de gevallen 
niemand thuis wordt aangetroffen. In de grote steden ligt dit percentage 
nog hoger. De postbesteller zal dan een kennisgeving achter moeten 
laten waaruit blijkt dat op het postkantoor een aangetekend stuk kan 
worden afgehaald. Het is niet ondenkbaar dat de belastingschuldige dit 
stuk niet afhaalt. 

Voorts merken wij op dat vóór de wijziging van artikel 2 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (per 1 oktober 1985) betekening 
van dwangbevelen bij het niemand thuis aantreffen via de burgemeester 
plaatsvond. Dit gebeurde in 40 tot 50% van de betekeningen. In veel 
gemeenten werd vervolgens het afschrift van het dwangbevel niet 
aangetekend toegezonden aan de belastingschuldige. Deze werkwijze 
heeft niet tot problemen bij de voortzetting van de invordering geleid. 

Daarnaast wijzen wij erop dat het aangetekend verzenden per post op 
allerlei fronten steeds meer wordt teruggedrongen. Wij verwijzen in dit 
verband naar de memorie van toelichting bij de Wet tot wijziging van 
enige wetten inzake belastingen tot beperking van het aangetekend 
verzenden van stukken en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen 
(Stb. 1984, 533). In die toelichting komt onder meer naar voren dat vele 
officiële stukken ook per gewone postbestelling worden verzonden. 
Opgemerkt zij daarbij dat is gebleken dat de bestelscore bij de P.T.T. wat 
betreft het briefverkeer dermate hoog is dat in vrijwel alle gevallen 
brieven hun bestemming bereiken. Voorts wordt er in die toelichting op 
gewezen dat rechterlijke uitspraken betrekking hebbend op civiele 
procedures, schikkingen ter voorkoming van strafprocedures en andere 
dergelijke officiële stukken ook per gewone postbestelling worden 
verzonden. 

Indien een dwangbevel met bevel tot betaling per post is betekend, 
schrijft het derde lid van artikel 15 voor dat de tenuitvoerlegging van een 
dwangbevel niet geschiedt dan na betekening van een herhaald bevel tot 
betaling - dit houdt in een bevel tot onmiddellijke betaling - overeenkomstig 
artikel 13. Aangezien bij de in het eerste lid bedoelde wijze van betekening 
geen persoonlijk contact tussen de belastingschuldige en de belasting-
deurwaarder plaatsvindt, dient naar onze mening zo'n persoonlijk contact 
in beginsel wel steeds plaats te vinden bij de verdere tenuitvoerlegging 
van dat dwangbevel. Dat persoonlijke contact komt tot stand door het 
doen van herhaald bevel tot betaling door de belastingdeurwaarder aan 
de belastingschuldige, welke ambtshandeling als regel in persoon wordt 
betekend aan de belastingschuldige. Met het voorschrift van het derde lid 
van artikel 15 wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de belastingschuldige 
geconfronteerd zou worden met een reeds gelegd beslag zonder dat hij 
daaromtrent tevoren persoonlijk is ingelicht. 

In de gevallen waarin de belastingdeurwaarder in de onmogelijkheid 
verkeert het herhaalde bevel tot betaling in persoon te doen, zal de 
betekening daarvan geschieden door achterlating of terpostbezorging van 
een afschrift van het herhaald bevel en van de desbetreffende akte van 
betekening aan het adres van de belastingschuldige, een en ander op de 
voet van artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in 
samenhang met artikel 13, tweede lid. 

In dit verband merken wij op dat het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering een herhaald bevel tot betaling slechts voorschrijft in het geval 
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van beslag op roerende goederen (artikel 440, tweede lid), beslag op 
effecten (artikel 474a, eerste lid, in samenhang met artikel 440, tweede 
lid), en lijfsdwang (artikel 602). Op grond van het derde lid van artikel 15 
moet in het geval een dwangbevel met bevel tot betaling per post is 
betekend, bij de tenuitvoerlegging van het dwangbevel altijd een herhaald 
bevel tot betaling worden gedaan, dus ook bij voorbeeld ingeval van 
derdenbeslag of beslag op onroerende goederen. 

Het ligt in de bedoeling dat van de bevoegdheid met betrekking tot het 
betekenen van dwangbevelen door terpostbezorging in de toekomst eerst 
op beperkte schaal gebruik zal worden gemaakt, waarna bij gebleken 
goede ervaringen daarmee deze betekening regel zal worden; dwangbe-
velen worden dan vanuit het computercentrum in Apeldoorn rechtstreeks 
aan de belastingschuldige toegezonden. 

Met betrekking tot de in dit artikel opgenomen regeling wijzen wij ten 
slotte nog op het meergenoemde Heroverwegingsrapport Invordering 
waarin het betekenen van dwangbevelen per post wordt aanbevolen. 

Artikel 16 

Artikel 16 is ontleend aan artikel 14bis van de Invorderingswet 1845. 
In artikel 10 is een aantal specifieke gevallen opgenomen waarin de 

ontvanger geen rekening hoeft te houden met de in artikel 9 voorgeschreven 
betalingstermijn of betalingstermijnen en versneld met de invordering van 
een belastingaanslag kan beginnen. Artikel 16 vormt daarop het logische 
vervolg: ook in de dwanginvorderingsprocedure dient in gevallen als 
bedoeld in artikel 10 vertraging te worden voorkomen. 

Op de formele vereisten waaraan in normale gevallen van dwanginvor-
dering moet worden voldaan (het zenden van een aanmaning om binnen 
tien dagen te betalen en het daarna betekenen van een dwangbevel met 
bevel om binnen twee dagen te betalen) worden daartoe uitzonderingen 
gemaakt. Een dwangbevel kan - zo bepaalt het eerste lid, onderdeel a -
zonder aanmaning of met doorbreking van de tien-dagen-termijn van een 
reeds verzonden aanmaning worden uitgevaardigd. Ingevolge het eerste 
lid, onderdeel b, kan een dwangbevel zonder bevel tot betaling of met 
doorbreking van de twee-dagen-termijn van een reeds gedaan bevel tot 
betaling worden ten uitvoer gelegd. Wellicht ten overvloede merken wij 
op dat het in casu moet gaan om een betekend dwangbevel. 

De bepaling leidt ertoe dat de tenuitvoerlegging van het dwangbevel, 
bij voorbeeld door beslaglegging, zonder verwijl kan plaatsvinden. Dit 
geldt ook in het geval waarin versnelde invordering plaatsvindt op grond 
van het feit dat de belastingschuldige in staat van faillissement is verklaard 
(artikel 10, eerste lid, onderdeel a). Hoewel na de faillietverklaring een 
beslag op goederen van de gefailleerde niet meer mogelijk is, rest 
eventueel nog wel de mogelijkheid tot het leggen van bodembeslag op de 
voet van artikel 23. 

Artikel 16, tweede lid, bepaalt dat, indien een dwangbevel op grond 
van artikel 16, eerste lid, onderdeel a, «versneld» wordt uitgevaardigd, 
betekening van dat dwangbevel - met bevel tot betaling - niet kan 
geschieden door terpostbezorging op de voet van artikel 15, eerste lid. 
Het spreekt voor zichzelf dat in een situatie, waarin wordt afgeweken van 
de algemene regels, in beginsel een persoonlijk contact tussen belasting-
deurwaarder en belastingschuldige bij de betekening van het dwangbevel 
met bevel tot betaling moet plaatsvinden. 

Uitdrukkelijk merken wij in dit verband op dat ook indien een dwangbevel 
met bevel tot betaling op grond van artikel 15, eerste lid, is betekend, dat 
dwangbevel terstond kan worden tenuitvoergelegd op grond van artikel 
16, eerste lid, onderdeel b. Dit houdt echter niet in dat het voorgeschreven 
herhaald bevel tot betaling van artikel 15, derde lid, in dat geval achterwege 
kan blijven. Dit blijft noodzakelijk gelet op de ratio van die bepaling. 
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Artikel 17 

Artikel 17 is ontleend aan artikel 14ter van de Invorderingswet 1845. 
Ingevolge artikel 9, vierde lid, gelden voor bepaalde belastingaanslagen 

drie of meer betalingstermijnen. Indien na het verstrijken van zo'n termijn 
het daarmee corresponderende gedeelte van de belastingaanslag niet is 
betaald, kan de ontvanger met betrekking tot dat termijnbedrag dwangin-
vorderingsmaatregelen nemen. 

De in artikel 17 opgenomen bepaling strekt ertoe dat, indien op grond 
van een dwangbevel dat is uitgevaardigd voor een termijnbedrag beslag 
wordt gelegd, op grond van datzelfde dwangbevel alle tot het tijdstip van 
beslaglegging vervallen termijnen van de belastingaanslag in dat beslag 
kunnen worden betrokken. Het op het moment van beslaglegging 
invorderbare bedrag moet dan wel uit het dwangbevel kunnen worden 
opgemaakt. 

De regeling geldt alleen voor de tenuitvoerlegging door beslag en is 
dus niet van toepassing ten aanzien van een ander executiemiddel. 

Een dwangbevel dat is uitgevaardigd voor een gedeelte van een 
belastingaanslag, kan in geval van tenuitvoerlegging daarvan door 
beslaglegging dus alleen dienen tot invordering van het op dat tijdstip 
invorderbare bedrag (verschenen termijnen), voor zover dat uit het 
dwangbevel is op te maken. In twee situaties kan dit het totale openstaande 
bedrag van de aanslag betreffen: 

a. indien tussen de uitvaardiging van het dwangbevel en de tenuitvoer-
legging daarvan door beslaglegging de resterende termijnen zijn versche-
nen, of 

b. indien tussen de uitvaardiging van het dwangbevel en de tenuitvoer-
legging daarvan zich een situatie als bedoeld in artikel 10, eerste lid, 
onderdelen b, c of d, heeft voorgedaan. 

Indien de resterende termijnen nog niet zijn verschenen op het tijdstip 
van tenuitvoerlegging door beslaglegging en zich voor dat tijdstip ook 
geen situatie als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdelen b, c, of d 
heeft voorgedaan, dan kunnen de nog resterende termijnbedragen niet 
meer in dat beslag worden betrokken. In het proces-verbaal van beslag-
legging is immers neergelegd dat het beslag slechts betrekking heeft op 
een gedeelte (termijnbedrag) van het gehele op de belastingaanslag 
openstaande bedrag. Voor de resterende termijnbedragen zal dan 
opnieuw een dwangbevel moeten worden uitgevaardigd en ten uitvoer 
gelegd. 

Artikel 18 

Artikel 18 is ontleend aan artikel 15 van de Invorderingswet 1845. 
Ingevolge artikel 438 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

kan een schuldenaar die meent gegronde bezwaren te kunnen aanvoeren 
tegen de aanvang of de voortzetting van de executie, tegen die executie 
in verzet komen. In artikel 18 is een regeling opgenomen, die is toegespitst 
op het doen van verzet tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel. 
In dat artikel wordt aangegeven op welke wijze de belastingschuldige 
verzet kan doen tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel en in 
welke vorm dat dan moet worden gedaan. 

De verzetsprocedure wordt gevoerd voor de arrondissementsrechtbank. 
Het eerste lid van artikel 18 regelt de relatieve competentie van deze 
rechter. Tot kennisneming van een verzet tegen de tenuitvoerlegging van 
een dwangbevel is bevoegd de rechter van het arrondissement waar de 
belastingschuldige woont of is gevestigd. Indien de belastingschuldige 
buiten Nederland woont of is gevestigd, dan wel in Nederland geen vaste 
woonplaats of plaats van vestiging heeft, is bevoegd de rechter van het 
arrondissement waarbinnen het kantoor is gevestigd van de ontvanger 
die het dwangbevel heeft uitgevaardigd. 

f 
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Het tweede lid van artikel 18 regelt de vorm waarin het verzet aanhangig 
moet worden gemaakt, namelijk door middel van een dagvaarding. 
Uitdrukkelijk is bepaald dat de belastingschuldige in de onderhavige 
verzetsprocedure als eiser optreedt en de ontvanger als gedaagde. Door 
deze bepaling wordt voorkomen dat een «processuele rolwisseling» 
plaatsvindt, in die zin dat de ontvanger na de dagvaarding door de 
belastingschuldige als eiser en de dagvaardende partij, i.c. de belasting-
schuldige, als gedaagde wordt beschouwd (vergelijk in dit verband het 
met betrekking tot artikel 15 van de Invorderingswet 1845 gewezen 
arrest HR 9 april 1931, N.J. 1931, blz. 1341). Wij zijn van mening dat het 
zuiverder is dat in een procedure als de onderhavige de belastingschuldige 
als eiser en de ontvanger als gedaagde optreedt. Bovendien kan, zoals in 
de praktijk is gebleken, een processuele rolwisseling tot allerhande 
processuele problemen leiden. Zo kan de ontvanger bezwaarlijk van eis 
concluderen op basis van een dagvaarding die niet op zijn verzoek is 
uitgebracht. Dat zou namelijk betekenen dat de ontvanger, aldus hande-
lende, de inhoud van die dagvaarding die zich richt tegen de executie van 
het dwangbevel, voor zijn rekening zou moeten nemen. Voorts kan de 
vraag worden gesteld hoe zou moeten worden gehandeld, indien de 
ontvanger zou weigeren een conclusie van eis uit te brengen, waarin de 
inhoud van de dagvaarding de essentie vormt. Het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering lijkt daarvoor geen oplossing te bieden. De eerste volzin 
van het tweede lid van artikel 18 strekt ertoe dat aan de hier gesignaleerde 
rolwisseling een einde wordt gemaakt. 

Ingevolge de tweede volzin van het tweede lid van artikel 18 stuit het 
verzet de aanvang of de voortzetting van de tenuitvoerlegging van het 
dwangbevel niet, tenzij in kort geding de president van de reeds genoemde 
arrondissementsrechtbank anders heeft beslist. Met deze bepaling wordt 
beoogd te voorkomen dat de belastingschuldige zonder goede gronden 
van de verzetsregeling gebruik maakt louter om de tenuitvoerlegging van 
het dwangbevel te verijdelen. Wij merken in dit verband echter op dat de 
tenuitvoerlegging kan worden opgeschort, indien partijen overeenkomen 
de beslissing van de rechter in de verzetsprocedure af te wachten. 
Ingeval de ontvanger tot die opschorting niet bereid is, kan de belasting-
schuldige de president van de rechtbank in kort geding verzoeken vonnis 
te wijzen om de tenuitvoerlegging van het dwangbevel op te schorten tot 
de verzetsprocedure is geëindigd. 

De eerste volzin van het derde lid van artikel 18 bepaalt dat het verzet 
niet uitsluitend kan zijn gegrond op het verweer dat het aanslagbiljet, de 
aanmaning of het dwangbevel niet is ontvangen. Deze bepaling heeft de 
strekking weinig serieuze verzetsacties uit te sluiten teneinde onnodige 
vertraging bij de tenuitvoerlegging van het dwangbevel te voorkomen. 

Wij merken in dit verband nog op dat de bepaling van de eerste volzin 
van het derde lid niet uitsluit dat verzet kan worden gedaan in het geval 
waarin een dwangbevel aan een onjuist adres is verzonden. In zo'n geval 
is er namelijk sprake van een onjuiste betekening en kan op die grond 
verzet worden gedaan. Het risico van een verkeerde verwerking door de 
post is echter voor de belastingschuldige, indien de ontvanger kan 
aantonen dat het dwangbevel juist ter post is bezorgd. Zie in dit verband 
de toelichting op artikel 15, waar wordt gewezen op de voorschriften in 
de uitvoeringssfeer om lijsten op te maken met de namen en adressen 
van degenen aan wie een afschrift van een dwangbevel met bevel tot 
betaling wordt gezonden teneinde aan te tonen dat de dwangbevelen 
juist ter post zijn bezorgd. Feitelijk is het voormelde risico echter van 
beperkte betekenis, aangezien de voortgezette tenuitvoerlegging van een 
dwangbevel dat ter post is bezorgd op de voet van artikel 15, eerste lid, 
niet eerder plaatsvindt dan nadat ingevolge het derde lid van dat artikel 
herhaald bevel tot betaling is gedaan. Bovendien wordt van deze wijze 
van betekening ingevolge het tweede lid geen gebruik gemaakt indien 
gebleken is dat de aanmaning de belastingschuldige niet heeft bereikt. 
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De tweede volzin van het derde lid van artikel 18 bepaalt dat het verzet 
tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel bovendien niet kan zijn 
gegrond op het verweer dat de belastingaanslag ten onrechte of tot een 
te hoog bedrag is vastgesteld. Deze bepaling is opgenomen om dubbele 
procedures over de hoogte van de belastingaanslag te voorkomen. Tegen 
aanslagen, navorderingsaanslagen en naheffingsaanslagen staan immers 
reeds in de heffingssfeer rechtsmiddelen open. Met betrekking tot 
voorlopige aanslagen zelve staan in de heffingssfeer weliswaar geen 
rechtsmiddelen open, doch ook daarbij geldt dat de hoogte van de 
belastingschuld in de heffingssfeer aan de orde kan komen, zij het door 
middel van het aanwenden van de rechtsmiddelen tegen de aanslag 
waarmee de desbetreffende voorlopige aanslag wordt verrekend. 

Deze rechtsmiddelen kunnen derhalve niet - of niet opnieuw - worden 
aangewend in een verzetsprocedure tegen de tenuitvoerlegging van het 
dwangbevel. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarin de 
tenuitvoerlegging van een dwangbevel ter zake van een belastingaanslag 
die weliswaar in formele zin op de juiste wijze is vastgesteld, doch ten 
aanzien waarvan op zijn minst twijfel mogelijk is of die aanslag wel in 
overeenstemming is met de materiële belastingschuld, strijd oplevert met 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Onder zulke omstandig-
heden had de ontvanger in redelijkheid niet tot de tenuitvoerlegging 
mogen overgaan. In dergelijke situaties kan wel verzet worden gedaan. 
Wij verwijzen in dit verband naar Hoofdstuk IV van het algemene gedeelte 
van deze memorie. 

Voor alle duidelijkheid merken wij op dat de in artikel 18 geregelde 
verzetsprocedure uitsluitend voor de belastingschuldige zelf geldt, 
alsmede ingevolge artikel 53, derde lid, voor de aansprakelijk gestelde. 
Derden - anderen dan de belastingschuldige of de aansprakelijk gestelde -
zullen verzet tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel te hunnen 
aanzien moeten doen op grond van andere wettelijke bepalingen. In de 
gevallen waarin beslag op roerende goederen is gelegd, kunnen derden 
verzet doen op de voet van artikel 456 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering en artikel 23. Betreft het beslag op onroerende goederen, 
dan dient verzet te worden gedaan op de voet van de artikelen 538 t/m 
543 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 19 

Artikel 19 is ontleend aan artikel 15quater van de Invorderingswet 
1845. 

Indien beslag op roerende goederen wordt gelegd, moet een bewaarder 
over die goederen worden aangesteld (artikel 450, eerste lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). 

De bewaarder is onder andere verplicht voor het behoud van de in 
beslag genomen goederen zorg te dragen als een goed huisvader, terwijl 
de beslaglegger verplicht is aan de bewaarder een bepaald loon te 
betalen (artikel 1776, tweede lid, onderscheidenlijk vierde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek). 

Als bewaarder kan ook worden aangesteld degene tegen wie het 
beslag is gedaan, mits die persoon daarin bewilligt (artikel 450, tweede 
lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). 

Teneinde zoveel mogelijk op de kosten van bewaarloon te besparen 
- hetgeen in het belang is van de belastingschuldige - is in artikel 19 aan 
de belastingdeurwaarder de bevoegdheid toegekend de belastingschuldi-
ge-beslagene zelf als bewaarder over zijn eigen goederen aan te stellen, 
ook indien hij daarin niet wil bewilligen. 

Artikel 20 

Artikel 20 is ontleend aan de artikelen 7 en 7bis van de Invorderingswet 
1845. 
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Artikel 20 bevat een extra bevoegdheid van de ontvanger om op 
eenvoudige wijze belastingaanslagen van een belastingschuldige te 
verhalen op hetgeen een derde aan die belastingschuldige is verschuldigd 
of ten behoeve van die belastingschuldige onder zich heeft. 

Zoals is opgemerkt in het algemene gedeelte van deze memorie is deze 
extra bevoegdheid opgenomen uit efficiency-overwegingen om te 
voorkomen dat in een aantal in de praktijk vaak voorkomende gevallen de 
tijdrovende en kostbaie weg van het executoriale derdenbeslag moet 
worden bewandeld (artikelen 475 t/m 479a en, in samenhang met artikel 
479, artikel 740 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). 

Zowel het executoriale derdenbeslag volgens het Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering als de verhaalsregeling onder derden volgens artikel 
20 is erop gericht dat een schuldeiser zijn schuldvorderingen kan verhalen 
op hetgeen een derde aan een schuldenaar is verschuldigd of op hetgeen 
een derde ten behoeve van die schuldenaar onder zich heeft. De vordering 
is met name wat betreft haar werking ten aanzien van de beschikkingsbe-
voegdheid gelijk te stellen aan een executoriaal derdenbeslag. Het 
verschil tussen beide regelingen is echter dat het verhaal op grond van 
artikel 20 op eenvoudiger wijze geschiedt dan het verhaal door middel 
van een executoriaal derdenbeslag, waarbij steeds de rechter betrokken 
is. Daarom kan de regeling van artikel 20 qua karakter worden gekenschetst 
als een vereenvoudigd derdenbeslag. De procedure van het vereenvou-
digde derdenbeslag verloopt buiten de rechter om. 

Het eerste lid van artikel 20 verplicht een derde op vordering van de 
ontvanger belastingaanslagen van een belastingschuldige te betalen 
indien die derde aan die belastingschuldige een in artikel 20, eerste lid, 
met name genoemde betaling is verschuldigd. 

Onder het begrip «derde» is mede begrepen een hier te lande gevestigd 
openbaar lichaam, zoals bij voorbeeld een provincie, een gemeente en 
een waterschap. 

De in het eerste lid onderdelen a tot en met g opgenomen categorieën 
zijn goeddeels ontleend aan het bij wetsvoorstel 17 897 houdende een 
algemene regeling van beslag op loon, sociale uitkeringen en andere 
periodieke betalingen, opgenomen artikel 475c van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. Anders dan in dit wetsvoorstel geschiedt zijn 
in onderdeel c niet uitgezonderd de door openbare lichamen verschuldigde 
bezoldigingen en pensioenen en de pensioenen ingevolge de Spoorweg-
pensioenwet. In de memorie van toelichting bij het reeds genoemde 
wetsontwerp 17 897 - blz. 12 en 17 - onderscheidenlijk de memorie van 
antwoord - blz. 12 - is aangekondigd dat bij afzonderlijk wetsvoorstel de 
Ambtenarenwet 1929 en de Spoorwegpensioenwet zullen worden 
aangepast aan de algemene regeling inzake beslag op periodieke betalin-
gen, zoals die zal worden neergelegd in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. Materieel wordt door deze aansluiting niet vooruitgelopen 
op de totstandkoming van het bij deze bepaling voorziene nieuwe 
beslagregime (zie hierna). 

Indien een gewone schuldeiser beslag legt op loon of een ambtelijke 
bezoldiging e.d. kan niet het gehele loon of de ambtelijke bezoldiging aan 
het beslag worden onderworpen. Daarvoor gelden beslagbeperkingen. 
Vergelijk artikel 1638g van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 119 en 
120 van de Ambtenarenwet 1929. Op sommige periodieke betalingen 
zoals bij voorbeeld een bijstandsuitkering of een AOW-uitkering is beslag 
door een gewone schuldeiser zelfs onmogelijk. Artikel 26 van de Algemene 
Ouderdomswet en artikel 84b van de Algemene Bijstandswet bevatten 
daartoe beslagverboden. 

De gedachte die heeft voorgezeten bij de beslagverboden en beslagbe-
perkingen is dat degene die zijn noodzakelijke uitgaven uit de desbetref-
fende uitkeringen moet bekostigen, voor de lopende kosten van bestaan 
voldoende in handen moet krijgen. 
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Wij zijn van oordeel dat de in de huidige wetten voorkomende beslag-
verboden en beslagbeperkingen die zien op de uitkeringen genoemd in 
artikel 20 ook dienen te gelden voor de gevallen waarin de ontvanger een 
vordering doet op de voet van artikel 20. De aan die verboden en beper-
kingen ten grondslag liggende overwegingen gelden naar onze mening 
onverkort voor het vereenvoudigde derdenbeslag van de fiscus. 

Teneinde dit te bewerkstelligen bepaalt artikel 20, eerste lid, dat een 
derde op vordering van de ontvanger slechts tot betaling verplicht is, voor 
zover de uitkeringen vatbaar zijn voor beslag. 

Wellicht ten overvloede merken wij op dat de door ons voorgestelde 
aansluiting in artikel 20 aan het voorgestelde artikel 475c van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet inhoudt dat zulks bewerk-
stelligt dat wat betreft belastingschulden het «nieuwe beslagregime» dat 
wetsvoorstel 17 897 voorstaat, van toepassing wordt: de huidige beslag-
verboden en beslagbeperkingen blijven onverkort gelden totdat wetsvoor-
stel 17 897 kracht van wet heeft gekregen. Tot die tijd blijft dus onder 
meer beslag op een bijstandsuitkering onmogelijk. Met de voormelde 
aansluiting aan artikel 475c van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering willen wij uitsluitend bereiken dat geen inhoudelijke wijziging van 
artikel 20, eerste lid, noodzakelijk zal zijn indien wetsvoorstel 17 897 
kracht van wet zal krijgen. 

Op grond van het tweede lid van artikel 20 is een huurder, een pachter, 
een curator in een faillissement of een houder van penningen verplicht op 
vordering van de ontvanger de belastingaanslagen van een belastingschul-
dige te betalen uit de gelden die hij aan die belastingschuldige is ver 
schuldigd of uit de gelden (curator) of de penningen die hij ten behoeve 
van die belastingschuldige onder zich heeft. Het gaat hier om twee 
groepen derden. De eerste groep betreft de huurders en de pachters die 
periodiek de verschuldigde huur of pacht aan de verhuurder-belasting-
schuldige, c.q. de verpachter-belastingschuldige moeten afdragen. De 
tweede groep betreft de curatoren in een faillissement en de houders van 
penningen. Bij de eerste groep gaat het om gelden waarbij het karakter 
van inkomsten of opbrengsten op de voorgrond staat, waardoor deze op 
de vervaldata opeisbaar en daardoor verschuldigd zijn geworden. In 
zoverre vertonen deze gelden overeenkomst met het loon en de andere 
betalingen bedoeld in het eerste lid van artikel 20. Bij de tweede groep 
gaat het om gelden en penningen die primair het karakter van kapitaal of 
vermogen dragen en die bovendien ten behoeve van de belastingschuldige 
worden gehouden. Houders van penningen kunnen bij voorbeeld zijn 
notarissen, rentmeesters, bewindvoerders en executeurs-testamentair. 

In dit verband merken wij op dat de ontvanger niet als een houder van 
penningen kan worden aangemerkt, omdat hij eventueel in geval van 
teruggaven gelden verschuldigd is aan de belastingschuldige en dus geen 
penningen van de belastingschuldige ten behoeve van hem onder zich 
heeft. Evenals de huurder en de pachter kan de ontvanger worden 
aangemerkt als een derde die gelden aan de belastingschuldige verschul-
digd is. De ontvanger wordt echter niet genoemd in het tweede lid van 
artikel 20, aangezien de mogelijkheid voor de ontvanger om een vordering 
onder zichzelf te doen overbodig is gelet op de specifieke verrekenings-
bevoegdheid van artikel 25. Wij verwijzen naar de toelichting op het 
laatstgenoemde artikel. 

De curator in het faillissement van een gefailleerde belastingschuldige 
is apart vermeld. Dit is geschied om duidelijk te maken dat ook onder een 
curator een vordering kan worden gedaan. 

Zoals uit de tweede volzin van het tweede lid blijkt kan de curator in dat 
geval ook uit eigen beweging de belastingaanslagen van de belasting-
schuldige voldoen. Aldus wordt bereikt dat de curator onder wie een 
vordering door de ontvanger is gedaan, met de mededeling dat de fiscus 
zich in de faillissementsprocedure schikt en vooralsnog geen betaling 
eist, de mogelijkheid heeft de ontvanger uit eigen beweging te voldoen, 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 588, nr. 3 56 



teneinde een snelle vereenvoudigde afdoening van het faillissement te 
bewerkstelligen. Daarmede is een groot belang gemoeid. De mogelijkheid 
van een snelle vereenvoudigde afdoening van een faillissement leidt 
immers met name tot een verlichting van de werkdruk bij de rechterlijke 
macht. Aangezien voor de overige derden bedoeld in dit artikel dit aspect 
niet speelt, hebben wij voor hen niet een zodanige voorziening opgenomen. 

Anders dan voor de vordering gedaan op grond van het eerste lid, geldt 
voor het doen van een vordering op grond van het tweede lid niet de 
beperking van het eerste lid «voor zover vatbaar voor beslag» ten aanzien 
van het verhaal op huren, pachten, gelden en penningen die de in het 
tweede lid bedoelde derden aan de belastingschuldige verschuldigd zijn 
of ten behoeve van de belastingschuldige onder zich hebben. Anders dan 
de in het eerste lid bedoelde gevallen, duiden de gevallen waarop het 
tweede lid ziet, er in hun algemeenheid op dat de belastingschuldige over 
enige vorm van vermogen of over additionele inkomsten beschikt. Er is 
dan geen reden om bij het doen van de vordering rekening te houden met 
de minimale kosten van het bestaan, behoudens in de faillissementssitua-
ties waarin de curator een door de rechter-commissaris vastgestelde som 
uitkeert ter voorziening in het levensonderhoud van de gefailleerde en zijn 
gezin (artikel 100 Faillissementswet). Het spreekt voor zichzelf dat de 
curator in dat geval op vordering van de ontvanger niet kan worden 
verplicht die som aan te tasten. 

Met betrekking tot de vordering ter zake van de in het eerste lid 
genoemde betalingen door derden merken wij nog het volgende op. 

Een executoriaal derdenbeslag op de voet van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering kan worden gelegd op bestaande vorderingen, 
ook al zijn zij nog niet opeisbaar. Een vordering wordt als bestaand 
aangemerkt als zij haar directe grondslag vindt in een tijdens de beslag-
legging bestaande rechtsverhouding tussen de derde en de schuldenaar 
(HR 25 februari 1932, NJ 1932, blz. 301). Gelet op het feit dat de 
vordering van artikel 20 een vereenvoudigd derdenbeslag is en dus qua 
karakter kan worden gelijkgesteld met een executoriaal derdenbeslag, 
wordt ervan uitgegaan dat deze beslissing van de Hoge Raad ook geldt 
voor de vordering, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 20. Dit 
houdt in dat de ontvanger na het doen van bij voorbeeld een huurvordering 
niet genoodzaakt is telkens na het verschijnen van een nieuwe huurtermijn 
opnieuw een huurvordering te doen. 

De eerste volzin van het derde lid van artikel 20 schrijft voor dat de 
vordering schriftelijk wordt gedaan, maar er is geen verplichting dat die 
vordering aan de derde wordt betekend. Alvorens de ontvanger de 
vordering doet, dient hij te beschikken over een aan de belastingschuldige 
betekend dwangbevel met bevel tot betaling. Zie de tweede volzin van het 
derde lid. Hoewel het doen van een vordering niet behoort tot de tenuit-
voerlegging van het dwangbevel, hebben wij het desalniettemin noodza-
kelijk geacht voor het doen van een vordering een betekend dwangbevel 
met bevel tot betaling voor te schrijven, mede gezien de omstandigheid 
dat de vordering een vereenvoudigde vorm van derdenbeslag is en het in 
casu gaat om een ingrijpend invorderingsinstrument. 

Dit geldt ook voor de bepaling opgenomen in de derde volzin van het 
derde lid, dat nadat de vordering is gedaan de belastingschuldige daarvan 
schriftelijk op de hoogte moet worden gesteld. 

Indien de belastingschuldige evenwel failliet is zouden de voorschriften 
opgenomen in de tweede en de derde volzin van het derde lid geen zin 
hebben. De toestand van de belastingschuldige is immers zodanig 
geworden dat hij heeft opgehouden te betalen. Bovendien heeft hij het 
beheer en de beschikking over zijn vermogen verloren. Vandaar dat in de 
vierde volzin van het derde lid is bepaald dat, ingeval de vordering wordt 
gedaan aan de curator in het faillissement van de belastingschuldige, 
geen voor tenuitvoerlegging vatbaar dwangbevel vereist is en evenmin 
een schriftelijke mededeling van de vordering aan de belastingschuldige 
moet worden gedaan. 
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Het vierde lid geeft de belastingschuldige de mogelijkheid om in verzet 
te komen tegen de vordering. Dit verzet moet worden gedaan op de voet 
van artikel 18. Voor een beschrijving van deze verzetsprocedure wordt 
verwezen naar de toelichting op artikel 18. 

De eerste volzin van het vijfde lid van artikel 20 bepaalt dat de verplichting 
om aan een vordering te voldoen niet wordt geschorst door een beroep 
op de omstandigheid dat geen verificatie van de schuldvordering (titel 1, 
afdeling 5, van de Faillissementswet), of geen beëdiging daarvan (artikel 
1977 van het Burgerlijk Wetboek) heeft plaatsgevonden. Evenmin kan 
een rangregeling (tweede boek, titel 2, derde afdeling, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering) of een rechterlijke uitspraak worden 
afgewacht. Zodra dus een vordering is gedaan ontstaat voor de derde de 
verplichting aan die vordering te voldoen, uiteraard alleen indien sprake is 
van een opeisbare schuld in de rechtsverhouding tussen die derde en de 
belastingschuldige. 

Gelet op de ratio van de vorderingsregeling - een eenvoudige vorm van 
derdenbeslag waarbij de rechter geen rol speelt - is het voorschrift van 
de eerste volzin van het vijfde lid logisch. Het wil acties van de derde en 
inschakeling van de rechter uitsluiten. Deze bepaling moet voorts worden 
gezien in samenhang met het voorrecht van de fiscus, dat in artikel 22 is 
geregeld. 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 - worden getraineerd door 
een beroep te doen op een of meer van de evengenoemde omstandigheden. 
De derde behoeft niet te voldoen aan de in de eerste volzin van het vijfde 
lid opgelegde betalingsverplichting, indien onder hem beslag is gelegd of 
indien verzet is gedaan ten behoeve van een schuldeiser die hoger 
bevoorrecht is dan de fiscus. Dat is bepaald in de tweede volzin van het 
vijfde lid. Teneinde te voorkomen dat de belastingschuldige de derde die 
aan de vordering van de ontvanger heeft voldaan, zal aanspreken om hem 
alsnog te betalen, bepaalt de laatste volzin van het vijfde lid dat voldoening 
aan de vordering geldt als betaling - van de in het eerste lid bedoelde 
betalingen en van de in het tweede lid bedoelde gelden en penningen -
aan de belastingschuldige. De vordering van de belastingschuldige op de 
derde gaat dus teniet, voor zover aan de vordering is voldaan. 

Wij willen in dit verband voorts nog wijzen op een tweetal situaties 
mede van belang in de verhouding ontvanger, belastingschuldige en 
derde. 

In de eerste plaats is dat de situatie waarin de vordering die de belas-
tingschuldige op de derde claimt en waaruit de belastingaanslag door 
middel van een vordering van artikel 20 is voldaan, ten onrechte blijkt te 
zijn geclaimd (bij voorbeeld de belastingschuldige heeft ten onrechte een 
werkloosheidsuitkering genoten). In die situatie zal de derde zich niet tot 
de ontvanger kunnen wenden teneinde teruggave te krijgen van de - ten 
onrechte verstrekte - bedragen - in het voorbeeld (een deel van) de ten 
onrechte verstrekte werkloosheidsuitkering - die aan de ontvanger op 
vordering zijn afgedragen. De derde zal zich, gelet op het bepaalde in de 
laatste volzin van het vijfde lid, in die situatie rechtstreeks tot de belas-
tingschuldige moeten wenden. 

De tweede situatie waarop wij willen wijzen is die waarin een belasting-
aanslag nadat die door middel van een vordering van artikel 20 is 
voldaan, alsnog wordt vernietigd. In die situatie zal terugbetaling niet aan 
de derde plaatsvinden, doch aan de belastingschuldige zelf. Immers op 
grond van de laatste volzin van het vijfde lid moet worden aangenomen 
dat de belastingschuldige door middel van de derde uiteindelijk zelf zijn 
belastingaanslag heeft betaald, zodat het dan ook logisch is dat aan hem 
in deze situatie terugbetaling plaatsvindt. 

Het zesde lid ziet op de situatie waarin de derde niet aan de vordering 
van de ontvanger voldoet. De aard van de vordering - vereenvoudigd 
derdenbeslag volgens een eenvoudige procedure die kosteloos is en 
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waarbij de rechter er niet aan te pas komt - brengt mee dat de derde niet 
kan worden gedwongen om aan de vordering van de ontvanger te 
voldoen. Indien de derde weigerachtig is, kan de ontvanger niet anders 
dan de weg van het executoriale derdenbeslag volgens de regels van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bewandelen. Deze handelwijze 
wordt uitdrukkelijk voorgeschreven in de eerste volzin van het zesde lid. 
Het derdenbeslag wordt alsdan geacht te gelden vanaf het tijdstip van 
het doen van de vordering, mits in het derdenbeslag de relatie met de 
vordering is gelegd. Zulks is in overeenstemming met de huidige jurispru-
dentie op dit punt ten aanzien van een executoriaal derdenbeslag gelegd 
na een vordering ex artikel 7 of 7bis van de Invorderingswet 1845. De 
aan dit derdenbeslag verbonden kosten komen dan voor rekening van de 
nalatige derde zonder dat hij deze kan verhalen op de belastingschuldige, 
aldus het bepaalde in de tweede volzin van het zesde lid. Bij een gewoon 
executoriaal derdenbeslag kan de derde deze kosten in beginsel wel 
verhalen op de schuldenaar. Er is in casu dus verschil in kosten die de 
derde moet dragen naar gelang er sprake is van een gewoon derdenbeslag 
dan wel van een zodanig beslag volgende op de vordering van artikel 20. 
De derde die niet aan de vordering van artikel 20 voldoet draagt in elk 
geval de kosten, ook al doet hij verklaring, en al verzet hij zich niet tegen 
bij voorbeeld de afgifte der penningen (vergelijk Rb. Assen 15 juni 1926, 
WvhR 11 556 en WB nr. 2833). In zoverre houdt het zesde lid een sanctie 
in ingeval de derde weigert aan de vordering van de ontvanger te voldoen. 
Blijkt evenwel bij het doen van de verklaring dat de derde-beslagene bij 
voorbeeld geen houder van penningen is, of spreekt hij zijn verplichting 
tot het doen van een verklaring terecht tegen (artikel 754 Rv), dan kan hij 
in beginsel niet veroordeeld worden tot afgifte van penningen, gelden 
enz. en komen ook de kosten niet te zijnen laste. Immers van hem kan 
dan niet gezegd worden, dat hij «in gebreke» is. Dit is overigens anders 
indien een vordering op grond van artikel 20 wordt gedaan en de derde 
voldoet niet aan die vordering om valabele redenen, maar brengt die 
redenen eerst naar voren in de verklaringsprocedure naar aanleiding van 
een onder hem gelegd derdenbeslag dat op de vordering is gevolgd. In 
dat geval zijn de kosten van de procedure immers door zijn stilzwijgen 
veroorzaakt. 

Ten slotte merken wij op dat de vordering niet een wijze van tenuitvoer-
legging van het dwangbevel is. Een dwangbevel wordt, zo schrijft artikel 
14 voor, ten uitvoer gelegd overeenkomstig de regels van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering. In dat Wetboek komt de vordering niet 
voor als «een wijze van tenuitvoerlegging». Voorts kan een dwangbevel 
ten uitvoer worden gelegd door lijfsdwang, wat in artikel 21 uitdrukkelijk 
is aangegeven. De vordering wordt niet als een vorm van tenuitvoerlegging 
aangewezen. Dat is de reden dat in het vierde lid verzet tegen de vordering 
mogelijk is «als ware deze (de vordering) de tenuitvoerlegging van een 
dwangbevel». 

Een en ander heeft tot gevolg dat, indien een dwangbevel met bevel tot 
betaling per post is betekend op grond van artikel 15, eerste en tweede 
lid, voor het doen van een vordering geen herhaald bevel tot betaling 
door de belastingdeurwaarder in persoon, bedoeld in artikel 16, tweede 
lid, nodig is. 

Artikel 21 

Artikel 21 is ontleend aan artikel 14, eerste lid, en artikel 15bis van 
Invorderingswet 1845. 

Artikel 21 biedt de mogelijkheid dat een dwangbevel ook kan worden 
ten uitvoer gelegd door middel van lijfsdwang. Lijfsdwang bestaat hierin 
dat de belastingschuldige de persoonlijke vrijheid wordt ontnomen door 
hem vast te houden in een huis van bewaring tot hij zijn (belasting)schulden 
betaalt. 
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Het middel van de lijfsdwang is een ingrijpende maatregel, dat met 
grote behoedzaamheid en slechts als uiterste dwangmiddel moet worden 
gehanteerd. Het zal dan ook alleen worden toegepast in de gevallen 
waarin de belastingschuldige weigert te betalen en de verhaalbaarheid 
van de belastingschuld door middel van de gebruikelijke dwanginvorde-
ringsmaatregelen zoals beslaglegging, de vordering e.d. niet mogelijk 
blijkt, terwijl de belastingschuldige wel beschikt over vermogensbestand-
delen of inkomen. 

Artikel 585, onder 9°, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
biedt de mogelijkheid bij de wet lijfsdwang uitdrukkelijk toe te laten. In 
het onderhavige artikel 21 is de toepassing van lijfsdwang met betrekking 
tot het niet voldoen van belastingschulden geregeld. 

In het eerste lid wordt bepaald dat de tenuitvoerlegging van een 
dwangbevel - dat immers de constatering bevat dat een belastingschuld 
niet is betaald - door middel van lijfsdwang alleen mogelijk is door een 
vonnis van de rechter en met toepassing van de artikelen 587 tot en met 
611 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Met deze bepaling wordt afgeweken van de regeling zoals die thans in 
de Invorderingswet 1845 voorkomt. Volgens de huidige regeling kan een 
dwangbevel worden ten uitvoer gelegd door lijfsdwang zonder vonnis 
van de rechter, zij het dat daarvoor wegens het ingrijpende karakter van 
de maatregel de machtiging van de Ministervan Financiën is vereist. 
Door tussenkomst van de rechter voor te schrijven wordt de rechtszekerheid 
van de belastingschuldige vergroot en wordt de aansluiting bij de voor de 
burgerlijke rechtsvordering voorgeschreven procedure duidelijker. 

De procedure om een vonnis tot lijfsdwang te verkrijgen - welk vonnis 
ingevolge artikel 589 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
vereist is - vangt aan met dagvaarding door de ontvanger die het dwang-
sevel heeft uitgevaardigd, aan de belastingschuldige voor de rechtbank 
van het arrondissement waarbinnen de ontvanger kantoor houdt. Door in 
het eerste lid van artikel 21 te bepalen dat het dwangbevel in de plaats 
treedt van het in artikel 587 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering nader omschreven vonnis wordt bereikt dat de rechter ook 
bevoegd is een dwangbevel uitvoerbaar te verklaren bij lijfsdwang. Het is 
derhalve aan het oordeel van de rechter onderworpen of de ontvanger 
terecht een eis tot lijfsdwang heeft ingediend. Indien de rechter die eis 
heeft toegewezen, dan heeft de belastingschuldige nog de mogelijkheid 
zich tegen de toepassing van de lijfsdwang te verzetten op grond van de 
omstandigheden, genoemd in artikel 604 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

Uiteraard kan lijfsdwang alleen maar worden toegepast ten aanzien van 
natuurlijke personen. Het middel zou daardoor niet geldend kunnen 
worden gemaakt ten aanzien van rechtspersonen en andere lichamen in 
de zin van de AWR. In het tweede lid van artikel 21 is daarom bepaald 
dat ingeval een dwangbevel is uitgevaardigd ter zake van een door een 
lichaam verschuldigde belastingaanslag, dat dwangbevel kan worden ten 
uitvoer gelegd door toepassing van lijfsdwang ten aanzien van de 
bestuurders of de vereffenaars van dat lichaam teneinde aldus het 
lichaam tot betaling te dwingen. Ingeval bestuurders of vereffenaars 
ontbreken, kan lijfsdwang ook worden toegepast ten aanzien van de laatst 
afgetreden of ontslagen bestuurders of vereffenaars. De lijfsdwang kan 
echter niet worden toegepast ten aanzien van de (gewezen) bestuurder of 
vereffenaar aan wie het niet is te wijten dat het lichaam zijn belastingschuld 
niet heeft voldaan. Het oordeel daaromtrent is aan de rechter voorbehouden 
aan de hand van de feiten en de omstandigheden die opkomen in de 
procedure waarin het lichaam de gedaagde is. 

Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt dat het tweede lid van artikel 21 
ziet op betaling van de schuld door het lichaam via lijfsdwang ten aanzien 
van een (gewezen) bestuurder of vereffenaar. Het ziet dus niet op 
betaling van een schuld van een lichaam door de aansprakelijk gestelde 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 588, nr. 3 60 



bestuurder of vereffenaar. Zoals hierna bij artikel 53 aan de orde zal 
komen is lijfsdwang ten aanzien van een aansprakelijk gestelde niet 
mogelijk. 

Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen 

Dit hoofdstuk bestaat uit drie afdelingen waarin onderwerpen worden 
geregeld die enerzijds betrekking hebben op versterking van de positie 
van de fiscus als schuldeiser ten opzichte van de overige crediteuren en 
die anderzijds de rechtsbescherming van de belastingschuldige betreffen. 

Afdeling 1. Verhaalsrechten 

In deze afdeling gaat het om bijzondere verhaalsrechten van de fiscus. 
Als eerste komt aan de orde het voorrecht van de fiscus (artikel 22). 
Vervolgens is hierin opgenomen de regeling inzake het zogenaamde 
bodemrecht van de fiscus (artikel 23, derde lid). Ten slotte is een bijzonder 
verhaalsrecht opgenomen met betrekking tot belastingaanslagen in de 
vermogensbelasting, voor zover deze betreffen vermogensbestanddelen 
die zijn bezwaard met het recht van vruchtgebruik, van fideï-commis of 
van gebruik (artikel 24). 

Indien onder de belastingschuldige beslag is gelegd op roerende 
goederen onder welk beslag zich ook roerende goederen van derden 
bevinden, kunnen die derden daartegen zonder kosten in bezwaar komen 
bij de directeur. Deze bezwaarprocedure laat onverlet de bevoegdheid 
van de derde om zich tegen de beslaglegging op zijn goederen te 
verzetten bij de gewone rechter (artikel 23, eerste en tweede lid). 

Afdeling 2. Verrekening 

Deze afdeling bevat een bijzondere verrekeningsregeling ten behoeve 
van de ontvanger. Daarbij wordt de algemene regeling inzake schuldver-
gelijking opgenomen in de artikelen 1461 toten met 1471 van het 
Burgerlijk Wetboek terzijde gesteld. 

De regeling leidt ertoe dat de ontvanger op enige uitzonderingen na op 
belastingaanslagen terug te geven bedragen kan compenseren met 
belastingaanslagen die nog betaald moeten worden, ook in het geval 
waarin de betalingstermijn nog niet is verstreken. 

Indien de belastingschuldige een aan hem terug te betalen belastingbe-
drag wil cederen aan een derde, dan heeft hij daarvoor de instemming 
van de ontvanger nodig. Zonder die instemming loopt hij het risico dat de 
ontvanger dat bedrag niet aan de derde uitbetaalt, doch dat verrekent 
met een nog openstaande belastingaanslag van de belastingschuldige. 
Overigens dient de ontvanger die weigert in te stemmen met een cessie, 
zijn weigering te motiveren. Tegen die weigering kan de belastingschuldige 
in bezwaar komen bij de directeur (artikel 25). 

Afdeling 3. Uitstel van betaling, kwijtschelding en verjaring 

De belastingschuldige die niet in staat is een belastingaanslag binnen 
de gestelde betalingstermijn te voldoen, kan de ontvanger verzoeken hem 
uitstel van betaling te verlenen. De ontvanger kan voor het verlenen van 
uitstel voorwaarden stellen. Tijdens de duur van het uitstel worden geen 
invorderingsmaatregelen genomen. In bijzondere situaties waarin een 
sociaal-economisch belang of een cultureel belang in geding is, kan voor 
aanslagen in het recht van successie en van schenking voor een periode 
van ten hoogste vijf jaren uitstel worden verleend bij algemene maatregel 
van bestuur te geven regels (artikel 26). 

Aan de belastingschuldige die niet in staat is anders dan met buitenge-
woon bezwaar een belastingaanslag te betalen, kan geheel of gedeeltelijk 
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kwijtschelding van belasting worden verleend met inachtneming van bij 
ministeriële regeling te stellen regels (artikel 27). 

Als regel verjaren het recht tot dwanginvordering van en het recht tot 
verrekening met betrekking tot een belastingaanslag vijf jaren na de dag 
volgende op die waarop de enige of laatste betalingstermijn verstrijkt. 
Deze verjaringstermijn wordt verlengd indien zich een of meer van de in 
de wet nader omschreven omstandigheden voordoen (artikel 28). 

Artikel 22 

Artikel 22 is ontleend aan artikel 12, eerste lid, onderdeel B, en tweede 
lid, van de Invorderingswet 1845. 

In vrijwel alle rechtsstelsels geldt het beginsel dat alle schuldeisers 
voor de wet gelijk zijn, dat wil zeggen dat de schuldeisers op de goederen 
van hun debiteur gelijke aanspraken hebben. Dit beginsel is in onze 
wetgeving neergelegd in artikel 1178 van het Burgerlijk Wetboek. Op dit 
beginsel bestaan echter talrijke uitzonderingen, waarbij aan bepaalde 
schuldeisers voorrang boven hun medecrediteuren is toegekend. 

Voorrang vloeit onder meer voort uit pand, hypotheek of voorrecht. 
Pand en hypotheek zijn zekerheidsrechten, die ertoe strekken dat op de 
daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van eén 
geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers kan worden verhaald. 
Pand en hypotheek kunnen slechts met medewerking van de debiteur tot 
stand komen. Voorrechten daarentegen ontstaan alleen uit de wet en 
kunnen rusten op bepaalde of op alle tot het vermogen van de debiteur 
behorende goederen. 

Artikel 22 bevat een regeling omtrent de voorrang voor rijksbelastingen 
die goeddeels is ontleend aan artikel 12 van de Invorderingswet 1845. 
Artikel 12 van de Invorderingswet 1845 bevat onder meer een regeling 
met betrekking tot de voorrang voor de directe belastingen: het fiscale 
voorrecht. Bij invoering van dat voorrecht in 1845 lagen de navolgende 
rechtsgronden daaraan ten grondslag. 

1. De Schatkist kiest haar debiteuren niet uit. 
2. «Den last, die door allen getorscht, des te lichter gedragen wordt, 

moeten niet enkelen kwalijkgezinden straffeloos kunnen afwerpen». 
3. De Schatkist moet met zekerheid op haar inkomsten kunnen 

rekenen. 
Wellicht dat de bewoordingen van deze rechtsgronden enigszins aan 

zeggingskracht hebben ingeboet in het huidige tijdsbestel, inhoudelijk 
gelden zij naar onze mening echter nog onverkort. Daar komt bij dat aan 
de genoemde rechtsgronden voor het voorrecht van de fiscus thans nog 
de volgende kunnen worden toegevoegd. 

- Van de fiscus wordt een grotere lankmoedigheid verwacht dan van 
andere crediteuren. Bij gebreke van het voorrecht van de fiscus zou een 
scherpere aanslag- en invorderingspolitiek moeten worden gevoerd. 

- De overheid is verplicht tot kredietverlening, andere debiteuren niet. 
Dit geldt met name voor die belastingen waarbij inning niet tegelijk 
mogelijk is met het genieten van inkomen. 

- Sommige belastingschulden betreffen in wezen voor de Staat geïnde 
nog niet afgedragen gelden. Dit geldt alleen voor de loonbelasting, 
omzetbelasting, dividendbelasting, kansspelbelasting en gedeeltelijk voor 
de invoerrechten en accijnzen. 

- De fiscus kan in tegenstelling tot andere crediteuren niet vooraf 
zekerheid bedingen, zoals bij voorbeeld eigendomsvoorbehoud. Zonder 
het wettelijke voorrecht zou de fiscus daardoor in feite in een ten opzichte 
van de zakelijke crediteuren achtergestelde positie belanden. Dit zou er 
alsdan toe kunnen leiden dat een normaal bedrijfsrisico van een krediet-
verschaffer als het ware op de fiscus zou kunnen worden afgewenteld. Zie 
met betrekking tot het belang van het recht van voorrang (en van het 
bodemrecht) voorts hetgeen ter zake is opgemerkt in hoofdstuk III van 
het algemene gedeelte van deze memorie. 
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Het recht van voorrang voor de rijksbelastingen strekt zich uit, zo 
bepaalt artikel 22, eerste lid, tot alle roerende en onroerende goederen 
van de belastingschuldige, waaronder zowel de lichamelijke als de 
onlichamelijke zaken zijn begrepen. 

Het tweede lid van artikel 22 bepaalt dat de fiscale voorrang niet gaat 
boven de gerechtskosten bedoeld in de artikelen 1185, 1 °, en 1195, 1 °, 
van het Burgerlijk Wetboek en evenmin boven hypotheek. 

De regeling van artikel 22 verschilt op een tweetal punten van de rege-
ling van artikel 12 van de Invorderingswet 1845. 

Het eerste verschil is dat de in artikel 12, eerste lid, onderdeel A, van 
de Invorderingswet 1845 voorkomende bepaling inzake het hoge voorrecht 
wat betreft de grondbelasting niet is opgenomen in artikel 22, omdat de 
grondbelasting al lang niet meer wordt geheven. 

Het tweede verschil is dat de wel in artikel 12, derde en vierde lid, 
voorkomende bepaling inzake de beperkte tijdsduur van het fiscale 
voorrecht, te weten twee jaren, niet in artikel 22 is overgenomen. Wij zien 
niet in waarom de geldingsduur van het fiscale voorrecht beperkt zou 
moeten blijven tot twee jaren, terwijl de termijn waarbinnen een belasting-
aanslag kan worden ingevorderd langer is. Wij vinden het logischer dat 
gedurende de gehele periode waarin een belastingaanslag nog kan 
worden ingevorderd, ook het fiscale voorrecht blijft gelden. Afgezien van 
verlenging en dergelijke beloopt die periode vijf jaren. Zie in dit verband 
artikel 28. 

Wij zijn ons ervan bewust dat bij een algemene herziening van het 
fiscale invorderingsrecht een nadere bezinning ten principale over het 
voorrecht van de fiscus op haar plaats zou zijn. Dit is niet gebeurd op 
grond van in het algemene deel van deze toelichting aangegeven overwe-
gingen, waarnaar wij hier verwijzen. Dit brengt mee dat, voor zover artikel 
12 van de Invorderingswet 1845 is overgenomen in artikel 22, de daarop 
gebaseerde jurisprudentie en de daarop betrekking hebbende uitvoerings-
voorschriften neergelegd in de door de eerste ondergetekende vastgestelde 
Leidraad Invordering hun betekenis blijven behouden. 

Artikel 23 

Artikel 23 is ontleend aan artikel 16 van de Invorderingswet 1845. 
Een van de beginselen van ons recht is dat een schuldeiser een 

vordering op zijn schuldenaar alleen kan verhalen op het vermogen van 
die schuldenaar. Dit beginsel is neergelegd in artikel 1177 van het 
Burgerlijk Wetboek. Dit beginsel brengt mee dat geen verhaal mogelijk is 
op goederen van derden. 

Het komt echter voor dat bij beslaglegging op roerende goederen van 
de schuldenaar zich daaronder goederen bevinden, die niet het eigendom 
van de schuldenaar zijn. Voor gevallen als deze biedt artikel 456 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de derde-eigenaar een 
rechtsmiddel. Ingevolge dat artikel kan de derde die beweert eigenaar 
van in beslag genomen goederen te zijn, zich verzetten tegen de verkoop 
van die goederen door een verzetsprocedure aanhangig te maken bij de 
rechtbank van het arrondissement waarin de beslaglegging heeft plaats-
gevonden. Artikel 456 bevat de regels die in acht moeten worden 
genomen in een verzetsprocedure door een derde-eigenaar. 

Indien beslag wordt gelegd op goederen van een belastingschuldige ter 
voldoening van diens belastingschuld, is het uiteraard ook mogelijk dat 
zich daaronder goederen van derden bevinden. In dat geval behoeft de 
derde niet de omslachtige en kostbare weg van het meergenoemde 
artikel 456 te bewandelen. Artikel 23, eerste lid, biedt die derde een 
eenvoudiger en kosteloos rechtsmiddel. De derde kan volstaan met het 
richten van een bezwaarschrift tot de directeur der rijksbelastingen, dat 
bij de ontvanger die het beslag heeft laten leggen moet worden ingediend 
tegen een door deze af te geven ontvangbewijs. Het eerste lid schrijft 
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voor dat de derde het bezwaarschrift moet indienen voor de datum van 
verkoop en uiterlijk binnen zeven dagen na de dag waarop het beslag is 
gelegd. Nadat de directeur op het bezwaarschrift een beslissing heeft 
genomen, wordt deze door de belastingdeurwaarder betekend aan de 
reclamant, i.c. de derde, en aan de belastingschuldige onder wie beslag is 
gelegd. De beslissing vermeldt een nieuwe datum van verkoop die echter 
niet eerder kan plaatsvinden dan na acht dagen na de dag waarop de 
beslissing van de directeur is betekend. 

Ingevolge het tweede lid van artikel 23 staat het richten van een 
bezwaarschrift tot de directeur op de voet van het eerste lid er niet aan in 
de weg dat de derde tevens een verzetsprocedure op de voet van artikel 
456 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bij de arrondisse-
mentsrechtbank aanhangig kan maken. Deze verzetsprocedure moet 
worden aangespannen voor de verkoop van de in beslag genomen 
goederen. Indien de directeur derhalve geheel of gedeeltelijk afwijzend 
op het bezwaarschrift heeft beslist, heeft de derde nog de mogelijkheid de 
zaak aan de burgerlijke rechter voor te leggen. 

De tekst van het eerste en het tweede lid van artikel 23 is vrijwel gelijk 
aan die van het eerste en het tweede lid van artikel 16 van de lnvorde-
ringswet 1845. Er is geen materiële wijziging beoogd. 

Op het beginsel dat een schuldeiser voor een vordering op zijn schulde-
naar alleen verhaal kan zoeken op de goederen die die schuldenaar in 
eigendom toebehoren, wordt een uitzondering gemaakt voor het geval 
waarin die vordering bestaat uit een bepaalde niet betaalde belasting-
schuld. Wanneer derhalve beslag is gelegd ter zake van een belastingschuld 
en onder de in beslaggenomen goederen bevinden zich goederen die aan 
derden toebehoren, dan kunnen onder bepaalde voorwaarden de goederen 
van die derden worden geëxecuteerd ter voldoening van de belastingschuld 
van de belastingschuldige, bij wie de goederen zich bevinden. Deze 
bijzondere verhaalsmogelijkheid ten behoeve van de fiscus is neergelegd 
in het derde lid van artikel 23 en staat bekend als het bodemrecht van de 
fiscus. De term is ontleend aan de tekst van het slot van het derde lid, 
waar gesproken wordt over goederen van derden die zich tijdens de 
beslagneming op de «bodem» van de belastingschuldige bevinden. 

Het fiscale bodemrecht komt er op neer dat aan derden de mogelijkheid 
wordt onthouden om verzet tegen de inbeslagneming van roerende 
goederen bij de gewone rechter te doen op de voet van artikel 456 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Onder het fiscale bodem-
recht vallen niet alle goederen die zich bij de belastingschuldige bevinden. 
Het derde lid beperkt de goederen waarop bodembeslag kan worden 
gelegd, tot de «ingeoogste of nog niet ingeoogste vruchten, of roerende 
goederen tot stoffering van een huis of landhoef, of tot bebouwing of 
gebruik van het land, die zich tijdens de inbeslagneming op de bodem van 
de belastingschuldige bevinden». 

Deze oude bepaling wekt de indruk dat alleen bodembeslag mogelijk 
zou zijn in de agrarische sector. Een jarenlange toepassing van het fiscale 
bodemrecht en de jurisprudentie in dezen leren echter dat de onderwer-
pelijke bepaling ruim moet worden uitgelegd. Zij kan ook toepassing 
vinden in andere sectoren dan de agrarische. Voor een goed begrip van 
dit bijzondere recht volgt hierna een korte uiteenzetting over de inhoud 
en de reikwijdte van dit recht. 

Voor de toepasselijkheid van het fiscale bodemrecht is in de eerste 
plaats beslissend of de - roerende - goederen van de derden op de 
bodem van de belastingschuldige in beslag worden genomen. Uit de 
jurisprudentie moet worden afgeleid dat onder «bodem» wordt verstaan 
het perceel of het gedeelte van het perceel, dat bij de belastingschuldige 
in gebruik is en waarover hij onafhankelijk van anderen de beschikking 
heeft, daargelaten in hoeverre het voor de toepassing van het bodemrecht 
vereist is dat de belastingschuldenaar - met uitsluiting van ieder ander -
rechtop die bodem heeft (HR 17 juni 1910, B 829). Wij zijn van oordeel 
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dat de ratio van het bodemrecht meebrengt dat het voor de toepassing 
van dat recht niet vereist is dat de belastingschuldige met uitsluiting van 
ieder ander het feitelijke gebruik van een perceel kan uitoefenen. Het 
bodemrecht kan dus ook toepassing vinden in het geval waarin twee of 
meer personen ieder onafhankelijk over hetzelfde perceel kunnen 
beschikken. Het is niet relevant wie de eigenaar van het perceel is of wie 
dat perceel heeft gehuurd. Beslissend is uitsluitend de feitelijke verhouding 
van de belastingschuldige tot het perceel waarin of waarop de in beslag 
genomen goederen zich bevinden. 

Bodemgoederen, de goederen van derden waarop bodembeslag kan 
worden gelegd, kunnen worden onderscheiden in drie categorieën. 

1. Ingeoogste of nog niet ingeoogste vruchten 
Hieronder worden verstaan roerende vruchten, zoals bij voorbeeld 

geoogste aardappelen opgeslagen in de schuur, tarwe en aardappelen 
die wel van het land zijn afgescheiden maar nog niet in de schuur zijn 
gebracht. Zolang de vruchten nog wortelvast zijn, vallen zij niet onder het 
bodembeslag, want dan is nog geen sprake van roerende goederen. 

2. Roerende goederen tot bebouwing of gebruik van het land 
Roerende goederen zijn dienstbaar aan de bebouwing of het gebruik 

van het land, indien zij de bestemming hebben of het middel zijn om het 
land voor het gebruik geschikt te doen zijn of deze geschiktheid te 
vermeerderen o f te verhogen (Rb. Amsterdam 18 december 1934, NJ 
1936, blz. 298). Onder deze categorie goederen vallen onder meer 
landbouwgereedschappen, paarden, vee, rekken en stellingen en andere 
voorwerpen die op het land aanwezig zijn om de geschiktheid van het 
stuk grond als opslagplaats te verhogen. Goederen die ter bewaring zijn 
opgeslagen op een stuk grond dat tot opslagplaats dient kunnen echter 
niet onder deze categorie worden gerangschikt. 

3. Roerende goederen tot stoffering van een huis of landhoef 
Het bodembeslag op deze categorie goederen zal in de praktijk het 

meest voorkomen, te meer daar het begrip «huis» ruim dient te worden 
uitgelegd. Onder huis moet mede worden begrepen een kantoor, een 
winkel, een fabriek e.d. 

Het begrip «stoffering» omvat al die roerende goederen, welke gebezigd 
worden om een huis geschikt te doen zijn voor het gebruik waartoe het 
bestemd is (HR 12 december 1929, B.4632). Bij arrest van 26 januari 
1981, NJ 1981, 656, overwoog de Hoge Raad dat onder «roerende 
goederen tot stoffering van een huis» is te verstaan: al hetgeen strekt tot 
een enigszins duurzaam gebruik van het gebouw overeenkomstig zijn 
bestemming, waardoor het gebouw tevens beter aan die bestemming 
beantwoordt. De bestemming van een gebouw wordt bepaald door het 
feitelijke gebruik dat ervan wordt gemaakt. Hieruit volgt dat een gebouw 
meer dan één bestemming kan hebben. Die bestemming kan een andere 
zijn dan die waartoe het gebouw is gesticht. Roerende goederen tot 
stoffering zijn onder andere: losse kasten, toonbanken en etalages in een 
winkel, een filmtoestel in een bioscoop, roerende machines in een 
fabriek. Niet onder deze categorie vallen onder meer: een winkelvoorraad, 
rijwielen, bromfietsen, auto's, kleding, tentoongestelde goederen, 
aangezien die goederen niet dienen tot gebruik van het vertrek waarin zij 
zijn geplaatst. De derde die meent dat op zijn goederen of een gedeelte 
daarvan ten onrechte bodembeslag is gelegd, bij voorbeeld omdat die 
goederen geen bodemgoederen zijn, kan naast de mogelijkheid om tegen 
de beslaglegging in bezwaar te komen bij de directeur, wel op de voet 
van artikel 456 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in 
verzet komen bij de gewone rechter. Artikel 23, derde lid, ziet uitsluitend 
op situaties waarin op juiste wijze beslag is gelegd op de in die bepaling 
bedoelde goederen die zich op de bodem van de belastingschuldige 
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bevinden. In een dergelijke situatie is op twee uitzonderingen na verzet 
door de derde-eigenaar van de bodemgoederen op de voet van vorenver-
meld artikel 456 niet mogelijk. De eerste uitzondering betreft het geval 
waarin de bodemgoederen onvrijwillig uit het bezit van de eigenaar zijn 
geraakt (verloren of gestolen goederen: artikel 2014, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek). De tweede uitzondering betreft het geval waarin de 
derde zijn recht van reclame uitoefent. Dit is het recht dat de wet aan de 
verkoper van roerende goederen toekent om, indien de koopprijs niet 
wordt betaald, deze goederen binnen 30 dagen van de koper terug te 
vorderen (artikel 230 e.v. van het Wetboek van Koophandel). 

In beide gevallen zullen de bodemgoederen wel door de derde-eigenaar 
kunnen worden opgevorderd en zal het bodemrecht van de fiscus dus 
hebben te wijken. 

Zoals reeds is opgemerkt, is het derde lid van artikel 23 grotendeels 
ontleend aan het derde lid van artikel 16 van de Invorderingswet 1845. 
Het enige verschil tussen de regeling van artikel 23, derde lid, en de 
regeling van artikel 16, derde lid, is dat in artikel 23, derde lid, het aantal 
belastingen waarvoor het bodemrecht kan worden uitgeoefend, limitatief 
wordt opgesomd. Bodembeslag kan voortaan alleen nog maar worden 
gelegd ter zake van de zogenaamde aangiftebelastingen. Het gaat om 
naheffingsaanslagen in: 

- de loonbelasting ten laste van inhoudingsplichtigen met uitzondering 
van naheffingsaanslagen ter zake van huispersoneel; 

- de omzetbelasting, de bijzondere verbruiksbelasting van personen-
auto's, de bijzondere verbruiksbelasting van motorrijwielen; 

- de dividendbelasting; 
- de kansspelbelasting ten laste van inhoudingsplichtigen; 
- de assurantiebelasting; 
- de beursbelasting. 

Ter zijde merken wij op dat in het geval voor de invordering van 
bepaalde heffingen de regels geldende voor de invordering van bij 
voorbeeld de loon- of omzetbelasting van overeenkomstige toepassing 
zijn, alsdan met betrekking tot die heffingen ook het bodemrecht van 
toepassing is. Met name denken wij hierbij aan de naheffingsaanslagen 
ter zake van de premies volksverzekeringen. 

De ratio om het bodemrecht tot deze belastingen te beperken is dat 
onder de werking van het huidige bodemrecht uit een oogpunt van 
billijkheid en goed beleid in het algemeen rechten van derden op goederen 
worden geëerbiedigd voor zover het gaat om de invordering van persoon-
lijke belastingen. Wij zien geen reden op dit beleid thans terug te komen. 
Op belastinggelden die aan een derde in rekening zijn gebracht of die de 
inhoudingsplichtige als ware hij houder voor de fiscus in zijn bezit heeft, 
waarop het bij de in deze bepaling genoemde belastingen met name 
gaat, rust echter een dusdanig zware claim van de fiscus dat daardoor 
ingrijpen in de - met het oog op de zekerheid die de kredietgever krijgt -
gecreëerde eigendomsverhoudingen, is gerechtvaardigd. 

Thans gaan wij nader in op de rechtsgrond die aan het huidige bodem-
recht ten grondslag ligt. 

De rechtsgrond van het fiscale bodemrecht zoals die naar voren komt 
uit onder meer de memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat heeft 
geleid tot de Invorderingswet 1845 is dat deze bepaling beoogt misbruik 
te voorkomen. 

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. 

Het komt veelvuldig voor dat een ondernemer de beschikking heeft 
over goederen waarvan hij niet de juridische eigendom heeft. In de 
praktijk eisen bij voorbeeld banken en andere financiers of bedrijven voor 
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het verlenen van kredieten of het leveren van goederen zekerheid van de 
ondernemer voor de voldoening van hun vorderingen. Die zekerheid vindt 
zijn beslag in het sluiten van overeenkomsten zoals onder meer huur-
koopovereenkomsten, overeenkomsten betreffende eigendomsoverdracht 
tot zekerheid, bepaalde overeenkomsten van leasing of andere overeen-
komsten waarbij de leverancier van de goederen zich de eigendom ervan 
voorbehoudt. Het sluiten van deze overeenkomsten leidt ertoe dat er een 
situatie wordt geschapen die inhoudt dat de onder de overeenkomst 
vallende goederen worden gebruikt in het bedrijf dat daarvan de lusten en 
lasten heeft, terwijl een ander daarvan eigenaar is. Deze eigendom, bij 
voorbeeld van een aantal machines, berust bij banken of andere financiers, 
leveranciers e.d. Zij gebruiken de machines niet daadwerkelijk, de 
juridische eigendom strekt slechts tot zekerheid voor de voldoening van 
hun vorderingen. 

Gelet op die situatie en het feit dat de onderwerpelijke overeenkomsten 
in de bedrijfssfeer vaak voorkomen en betrekking hebben op een groot 
aantal of alle goederen in een bedrijf, zou de ontvanger bij gebreke van 
het fiscale bodemrecht in veel gevallen nauwelijks of geen verhaalsmoge-
lijkheden hebben. 

Het voorrecht van de fiscus zou in de praktijk dan ook weinig of niets 
voorstellen. De concurrente crediteuren hebben zich immers door het 
aangaan van de onderwerpelijke overeenkomsten een voorrangspositie 
boven de fiscus verschaft. Het fiscale bodemrecht wordt dan ook gehan-
teerd om deze situaties te corrigeren. 

Wij merken in dit verband op dat de op grond van artikel 16, derde lid, 
van de Invorderingswet 1845 gebaseerde jurisprudentie ruimte geeft voor 
de voormelde toepassing van het bodemrecht. De Hoge Raad heeft 
namelijk overwogen dat de toepassing van het fiscale bodemrecht niet 
beperkt is tot misbruikgevallen maar heeft, op basis van de wetsgeschie-
denis en de wettekst, geconcludeerd dat de strekking van het fiscale 
bodemrecht deze is dat de blootfeitelijke omstandigheid dat goederen 
zich bevinden op de bodem van de belastingschuldige toepassing van het 
bodemrecht rechtvaardigt (HR 28 januari 1932, B. 5258 en HR 9 januari 
1981, NJ 1981,656). 

Er is bij artikel 23 van afgezien het fiscale bodemrecht ten principale in 
beschouwing te nemen. In het voorgaande is reeds gewezen op de 
samenhang tussen het fiscale voorrecht en het fiscale bodemrecht. Te 
zamen bepalen zij de voorrangspositie van de fiscus ten opzichte van de 
overige crediteuren van de belastingschuldige. Een beoordeling ten 
principale ten aanzien van het fiscale bodemrecht moet ons inziens dan 
ook plaatsvinden in samenhang met het fiscale voorrecht, dat in artikel 22 
goeddeels wordt gehandhaafd in de vorm die het in artikel 12 van de 
Invorderingswet 1845 heeft. Dit voorrecht zal ten principale aan de orde 
worden gesteld in het kader van de herwaardering van de andere voor-
rechten die, voor zover zij niet privaatrechtelijk van aard zijn en daarom 
niet in boek 3 van het nieuw Burgerlijk Wetboek geregeld zijn, nog moet 
geschieden. Voorshands moet ervan worden uitgegaan dat ook het 
bodemrecht in dit verband dient te worden bezien. Mocht daarbij een 
oplossing gevonden worden die een afzonderlijke herziening verantwoord 
maakt, dan zal kunnen worden overwogen deze eerder in te voeren. 

Gelet op het vorenstaande is van iedere taalkundige modernisering van 
de tekst - bij voorbeeld ten aanzien van het door de jurisprudentie nader 
omlijnde en gepreciseerde begrip «stoffering» of ten aanzien van het 
begrip (al dan niet ingeoogste) vruchten - afgezien. Het is uitdrukkelijk 
niet onze bedoeling wijziging te brengen in het onder de Invorderingswet 
1845 vigerende regime ter zake van de toepassing van het fiscale 
bodemrecht. ledere wijziging van de tekst zou in deze tussenperiode 
nieuwe onzekerheden voor de uitvoeringspraktijk kunnen oproepen, 
hetgeen wij ongewenst achten. 
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Ten slotte merken wij nog op dat, evenals dat het geval is voor de 
toepassing van het fiscale voorrecht, ook voor de toepassing van het 
fiscale bodemrecht de op artikel 16 van de Invorderingswet 1845 
gebaseerde jurisprudentie en de door de eerste ondergetekende vastge-
stelde Leidraad Invordering hun betekenis blijven behouden. 

Artikel 24 

Artikel 24 is ontleend aan artikel 22 van de Wet op de vermogensbelasting 
1964. 

Artikel 24 regelt een specifiek verhaalsrecht van de ontvanger wat 
betreft de vermogensbelasting. Het artikel bepaalt dat de vermogensbe-
lasting voor zover zij betrekking heeft op met vruchtgebruik (artikel 803 
van het Burgerlijk Wetboek), fideï-commis (artikel 927 van het Burgerlijk 
Wetboek) of recht van gebruik (artikel 865 van het Burgerlijk Wetboek) 
bezwaarde zaken, op die zaken verhaalbaar is als waren zij niet met die 
rechten bezwaard. 

De regeling is nodig om artikel 6 van de Wet op de vermogensbelasting 
1964 - waarin is bepaald dat bezittingen belast met vruchtgebruik of 
recht van gebruik worden aangemerkt als bezittingen van de vruchtge-
bruiker of de gebruiker - tot zijn recht te laten komen en om misbruik 
daarvan te voorkomen. Zonder een bepaling als die van artikel 24 zou het 
goed waarop het recht van vruchtgebruik etc. is gevestigd en waarover 
de belasting is geheven immers niet kunnen worden geëxecuteerd, 
aangezien het goed niet van de belastingschuldige maar van de derde-
(bloot)eigenaar is. De (vrucht)gebruiker blijft na de verkoop geen 
(vrucht)gebruiker van het geëxecuteerde goed. De koper bij de executie 
ontvangt de goederen in volle eigendom. 

Artikel 24 moet uitsluitend worden gezien als een bevoegdheid van de 
ontvanger. Het geeft bij voorbeeld geen machtiging aan de vruchtgebruiker 
om de belasting uit die goederen te voldoen ten nadele van de bloot 
eigenaar. 

Artikel 25 

Artikel 25 is een geheel nieuwe bepaling. 
Eén van de wijzen waarop in het burgerlijk recht schulden teniet kunnen 

gaan is door schuldvergelijking of compensatie (artikel 1417 van het 
Burgerlijk Wetboek). 

Compensatie is het voldoen van wederzijdse vorderingen met gesloten 
beurzen door tot het bedrag van de laagste vordering de beide vorderingen 
als voldaan te beschouwen. Compensatie is een regel van doelmatigheid, 
zij vereenvoudigt het betalingsverkeer. De wettelijke regels met betrekking 
tot de compensatie zijn te vinden in de artikelen 1461 t/m 1471 van het 
Burgerlijk Wetboek. Compensatie in faillissement is geregeld in de 
artikelen 53 t/m 56 van de Faillissementswet en in de artikelen 234 en 
235 van die wet in situaties van surséance van betaling. 

Artikel 25 stelt de compensatieregeling uit het Burgerlijk Wetboek ter 
zijde en geeft de ontvanger een specifieke bevoegdheid bepaalde uit te 
betalen en te innen bedragen te verrekenen. 

Zoals reeds in het algemene gedeelte van deze memorie is opgemerkt 
is uit efficiency-overwegingen de onderhavige verrekeningsbepaling 
opgenomen, aangezien de vereisten die het Burgerlijk Wetboek stelt om 
tot schuldvergelijking over te kunnen gaan - met name het vereiste dat 
partijen over en weer eikaars schuldeiser en schuldenaar moeten zijn in 
die zin dat vordering en schuld in hetzelfde vermogen vallen - in de 
situatie van de ontvanger vaak als te knellend worden ervaren. 

Artikel 25, eerste lid, bepaalt uitdrukkelijk dat schuldvergelijking op de 
voet van de artikelen 1461 tot en met 1471 van het Burgerlijk Wetboek 
niet mogelijk is met betrekking tot belastingen en heffingen, voor zover de 
invordering daarvan aan de ontvanger der rijksbelastingen is opgedragen. 
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De regeling met betrekking tot compensatie zoals die geldt onder de 
Faillissementswet blijft wat betreft die bepaalde belastingen en heffingen 
echter onverkort gehandhaafd. Een afwijking van die regeling op grond 
van efficiency-overwegingen zou te ver gaan. 

De wettelijke terzijdestelling van compensatie op de voet van het 
burgerlijk recht is algemeen gesteld en geldt behalve voor de ontvanger 
der rijksbelastingen ook voor met name de belastingschuldige. Dit houdt 
overigens niet in dat de belastingschuldige daardoor, vergeleken met de 
huidige situatie, in een nadeliger positie zou komen te verkeren. Behalve 
dat hij de ontvanger om compensatie kan verzoeken, welk verzoek alsdan 
moet worden ingewilligd (zie hierna), moet worden opgemerkt dat 
compensatie op grond van het burgerlijk recht voor de belastingschuldige 
slechts beperkt mogelijk is. Een belastingschuldige kan thans alleen 
«directe belastingen» met elkaar verrekenen. Op grond van artikel 25, 
tweede lid, zal de mogelijkheid voor de belastingschuldige om te verrekenen 
ruimer worden. Verrekening is immers niet alleen mogelijk met betrekking 
tot directe belastingen, maar is op grond van het tweede lid van artikel 25 
ook mogelijk met betrekking tot andere rijksbelastingen, alsmede andere 
belastingen en heffingen voor zover deze bevoegdheid aan de ontvanger 
is toegekend. 

Zoals gezegd kan de belastingschuldige zich niet zonder meer op grond 
van het tweede lid van artikel 25 op verrekening beroepen. Hij za! dit 
moeten verzoeken aan de ontvanger. Artikel 25, tweede lid, geeft immers 
uitsluitend de ontvanger een bevoegdheid tot verrekenen. De ontvanger 
is echter verplicht een dergelijk verzoek in te willigen. 

Het tweede lid biedt de ontvanger de mogelijkheid de aan een belas-
tingschuldige uit te betalen en van dezelfde belastingschuldige te innen 
bedragen ter zake van de in het eerste lid bedoelde belastingen en 
heffingen met elkaar te verrekenen. 

Die belastingen en heffingen omvatten niet alleen de rijksbelastingen, 
inclusief de invoerrechten en de accijnzen, die de ontvanger op grond van 
deze wet of de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen invordert, 
maar ook andere belastingen en heffingen voor zover de ontvanger op 
grond van andere wetten de invordering is opgedragen, zoals de onroe-
rend-goedbelastingen en de milieuheffingen. Het is derhalve een ruime 
bepaling die ertoe strekt de gelegenheid te scheppen uit te betalen en te 
innen bedragen waarvan de ontvanger der rijksbelastingen de mogelijkheid 
tot verrekening is toegekend, met elkaar te verrekenen. Dit, ook al zijn 
partijen over en weer niet eikaars schuldeiser en schuldenaar in die zin 
dat vordering en schuld bezien vanuit de positie van de ontvanger in 
hetzelfde vermogen vallen, zoals voor compensatie op grond van het 
burgerlijk recht wordt vereist. Zou dit vereiste uit het burgerlijk recht 
namelijk gelden bij de toepassing van de onderhavige regeling, dan zou, 
in de situaties waarin de ontvanger invordert voor andere instanties dan 
het Rijk, de regeling niet of nauwelijks toepasbaar zijn, hetgeen de 
efficiency niet bevordert. Immers, alsdan zou het voor de ontvanger 
onmogelijk zijn bij voorbeeld van dezelfde belastingschuldige een 
teruggave in de inkomstenbelasting (vermogen Rijk) te verrekenen met 
een door hem in te vorderen aanslag onroerend-goedbelastingen (vermo-
gen gemeente). Dit achten wij niet gewenst. 

Uitdrukkelijk merken wij op dat het bij de «te innen bedragen» uitsluitend 
gaat om bedragen die formeel zijn vastgesteld, bij voorbeeld door een 
belastingaanslag. Is de belasting alleen materieel verschuldigd, dus is de 
belasting nog niet geconcretiseerd in een belastingaanslag dan kan de 
onderhavige regeling ter zake niet worden toegepast. 

Wij wijzen er nog op dat de in het eerste lid voorkomende en voor de 
toepassing van het tweede lid, eerste volzin, van belang zijnde woorden 
«voor zover de invordering .... is opgedragen» tot uitdrukking brengen 
dat de ontvanger feitelijk met de invordering moet zijn belast en hem de 
mogelijkheid tot verrekening moet zijn toegekend. Dit is onder meer van 
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belang in de situaties waarin de ontvanger in het kader van de invordering 
van sommige belastingen, andere dan rijksbelastingen, en heffingen pas 
ten tonele verschijnt in het kader van de dwanginvordering, wanneer een 
dwangbevel moet worden betekend. In de periode vóór de terhandstelling 
van het dwangbevel aan de ontvanger door de heffende instantie is geen 
sprake van feitelijke invordering en kan artikel 25 geen toepassing vinden. 

Wij wijzen voorts nog op een tweetal situaties die in de praktijk 
regelmatig kunnen voorkomen, doch waarin verrekening op grond van het 
tweede lid niet mogelijk zal zijn. 

Het betreft in de eerste plaats de situatie waarin een belastingschuldige 
een naheffingsaanslag loonbelasting moet betalen, en tevens een aangifte 
omzetbelasting tot een terug te geven bedrag heeft ingediend, dus recht 
heeft op een teruggave omzetbelasting die echter nog niet geconcretiseerd 
is in een teruggavebeschikking. Zolang de teruggave omzetbelasting nog 
niet is vastgesteld en is geconcretiseerd in een teruggavebeschikking is 
verrekening op grond van het tweede lid niet mogelijk. Immers de 
ontvanger beschikt alsdan nog niet over een titel voor de teruggave. Een 
verzoek van de belastingschuldige om in een zodanige situatie te mogen 
verrekenen zal op dat moment nog niet kunnen worden ingewilligd. Een 
verzoek om uitstel van betaling voor de naheffingsaanslag loonbelasting 
tot de teruggave omzetbelasting is vastgesteld zal in die situatie uitkomst 
kunnen bieden. 

In de tweede plaats gaat het om de situatie waarin een belastingschuldige 
aan de ene kant loonbelasting en premies volksverzekeringen op aangifte 
moet afdragen terwijl hij anderzijds recht heeft op een teruggave omzet-
belasting die nog niet is geconcretiseerd in een beschikking (zie hieromtrent 
tevens de eerste situatie). Ook in deze situatie is verrekening op grond 
van het tweede lid niet mogelijk. Wij merken in dit verband op dat in het 
ontwerp Invoeringswet bij de wijziging van de AWR een regeling zal 
worden opgenomen die uitstel van betaling (in casu termijnverlenging 
voor afdracht c.q. voldoening van loonbelasting en premies) mogelijk zal 
maken indien de laatstvermelde situatie zich voordoet. 

Aan het bezwaar van de kant van ondernemers tegen de huidige 
compensatieregeling uit het Burgerlijk Wetboek betreffende het feit dat 
het niet mogelijk is de op aangifte te betalen loonbelasting en premies 
volksverzekeringen te verrekenen met een terug te ontvangen bedrag aan 
omzetbelasting waarvoor hij eveneens een aangifte moet indienen, wordt 
alsdan tegemoet gekomen. 

Net als in het civiele recht geldt met betrekking tot compensatie, is het 
gevolg van de verrekening dat tot het gemeenschappelijke bedrag van het 
te betalen en het te innen bedrag beide bedragen worden voldaan; voor 
zover het te betalen bedrag hoger is dan het te innen bedrag blijft er nog 
een te betalen bedrag over en omgekeerd. 

Een latere vermindering van een in verrekening betrokken aanslag c.q. 
een latere naheffing vanwege een onterechte teruggave kan daardoor niet 
leiden tot herleving van de oude vorderingen die door verrekening teniet 
zijn gegaan. In het geval een aanslag is verrekend met een aanslag tot 
een negatief bedrag en de eerstbedoelde aanslag later wordt vernietigd, 
herleeft de oorspronkelijke vordering (in casu de aanslag tot een negatief 
bedrag) van de belastingschuldige op de ontvanger dus niet, maar vormt 
de verminderingsbeschikking de titel waarop de ontvanger tot teruggaaf 
overgaat. Ook ingeval een aanslag tot een negatief bedrag is verrekend 
met een te betalen aanslag en er een correctie op de eerstbedoelde 
aanslag volgt, in die zin dat navordering plaatsvindt, herleeft de oude 
aanslag niet. De titel voor invordering voor de ontvanger is in zo'n geval 
de naheffingsaanslag. 

De derde volzin van artikel 25, tweede lid, waarin wordt voorgeschreven 
dat als tijdstip van verrekening van de schuld geldt de dagtekening van 
het aanslagbiljet - waaronder dus ook de beschikking in de zin van artikel 
2, tweede lid, onderdeel b - en van de beschikking bedoeld in de Algemene 
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wet inzake de douane en de accijnzen, waaruit van het uit te betalen 
bedrag blijkt, is opgenomen uit overwegingen van rechtszekerheid. De 
bepaling is van belang voor het antwoord op de vraag tot welk tijdstip 
invorderingsrente berekend moet worden, terwijl door de bepaling ook 
zekerheid bestaat dat dwanginvorderingsmaatregelen ter zake van een 
openstaande schuld die plaatsvinden na de dagtekening van het aanslag-
biljet waaruit van het uit te betalen bedrag blijkt doch vóór de feitelijke 
verrekening van dat bedrag met de nog openstaande schuld, geen effect 
meer hebben en ook niet kunnen leiden tot het in rekening brengen van 
de kosten daarvan aan de belastingschuldige. 

Dat uitdrukkelijk de beschikking bedoeld in de Algemene wet inzake de 
douane en de accijnzen wordt genoemd, houdt verband met het feit dat 
onder de uitbreiding van het begrip aanslagbiljet in artikel 2, tweede lid, 
onderdeel b, niet valt de onderhavige beschikking van de Algemene wet 
inzake de douane en de accijnzen. 

Het derde lid van artikel 25 houdt in dat verrekening behoudens een 
aantal uitzonderingen ook mogelijk is ingeval de betalingstermijnen als 
bedoeld in artikel 9 nog niet zijn verstreken. 

De ratio van deze bepaling is gelegen in de doelmatigheid. Zij voorkomt 
tegengestelde kasstromen bij voorbeeld met betrekking tot aanslagen die 
op dezelfde dag zijn gedagtekend. Te denken valt daarbij aan een 
teruggave inkomstenbelasting en een aanslag premieheffing over hetzelfde 
jaar of een aanslag vermogensbelasting met betrekking tot het volgende 
jaar. Dat daarbij voorbij wordt gegaan aan de betalingstermijnen van het 
genoemde artikel 9 is naar ons oordeel niet bezwaarlijk en gelet op de 
motivering van die termijnen zelfs goed verdedigbaar. Betalingstermijnen 
worden met name - zoals ook in de toelichting op het genoemde artikel 9 
is opgemerkt - immers gegund om de belastingschuldige in staat te 
stellen liquide middelen vrij te maken. Indien die liquide middelen 
voorhanden zijn in de vorm van teruggaven is voor een betalingstermijn in 
feite geen noodzaak meer. 

De regeling zou te ver gaan indien sprake is van een voorlopige aanslag 
in de inkomstenbelasting of in de vennootschapsbelasting waarvan het 
aanslagbiljet een dagtekening heeft die ligt in het jaar waarover deze is 
vastgesteld dan wel indien sprake is van een voorlopige aanslag of een 
aanslag in de vermogensbelasting waarvan het aanslagbiljet een dagteke-
ning heeft die ligt in het jaar naar de toestand aan het begin waarvan deze 
is vastgesteld. Aan de betalingstermijnen voor de onderhavige aanslagen 
heeft het pay-as-you-go-beginsel ten grondslag gelegen. Volgens dit 
beginsel dient betaling van een belasting die over een tijdvak wordt 
geheven en die reeds gedurende dat tijdvak moet worden voldaan, 
gespreid over dat tijdvak plaats te vinden, aangezien als regel die inkomsten 
- en de winst - gedurende de loop van dat tijdvak opkomen (vergelijk in 
dit verband de toelichting op artikel 9, vierde lid). Wij zijn van oordeel dat 
de mogelijkheid tot verrekening dit beginsel niet moet doorkruisen. Dit 
heeft tot gevolg dat met betrekking tot de onderhavige aanslagen 
verrekening dan ook niet onverkort mogelijk dient te zijn. Op grond van 
het bepaalde in het derde lid van artikel 25 kunnen de onderhavige 
belastingaanslagen dan ook slechts verrekend worden voor zover de 
betalingstermijnen zijn verstreken. 

Wellicht ten overvloede merken wij op dat indien de onderhavige 
belastingaanslagen dadelijk en tot het volle bedrag invorderbaar zijn op 
grond van artikel 10, onderdelen b, c en d, verrekening wel onverkort kan 
plaatsvinden. 

Levering van vorderingen geschiedt door middel van cessie (artikel 
668, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek). Ook cessie van toekomstige 
vorderingen is mogelijk (HR 29 december 1933, NJ 1934-343). De 
cessie van toekomstige vorderingen heeft, mits de schuldenaar (debitor 
cessus) met de cessie heeft ingestemd, onder meer tot gevolg dat geen 
compensatie kan plaatsvinden van deze vordering met ontstane schulden. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 588, nr. 3 71 



Op het tijdstip dat de vordering opeisbaar wordt behoort zij niet meer tot 
het vermogen van de cedent (oorspronkelijke schuldeiser). Het voormelde 
gevolg van de cessie voor de schuldenaar treedt, zoals gezegd, pas in 
door erkenning door hem van de akte van cessie (artikel 668, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek). Wanneer de debitor cessus de cessie niet 
erkent zal de akte van cessie aan hem kunnen worden betekend; de 
gevolgen van de cessie zijn dan echter beperkt ten opzichte van wat 
hierboven is aangegeven. De overdracht van de vordering verhindert dan 
slechts verrekening van deze vordering met na het moment van overdracht 
ontstane schulden (artikel 1467, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek). 

In de praktijk van de laatste jaren heeft zich cessie van - toekomstige -
belastingvorderingen (overdracht van een vordering van een belasting-
schuldige op de fiscus aan een derde) vaak voorgedaan. De fiscus stelt 
zich bij cessie van die vorderingen op het standpunt dat zulks mogelijk is 
vanaf het moment dat de aanspraak op teruggaaf van het saldo van 
positieve of negatieve elementen van de aanslag c.q. van de teruggaafbe-
schikking materieel vaststaat. Dit is op zijn vroegst het geval aan het 
einde van het jaar of tijdvak, waarop de teruggaaf betrekking heeft. 
(Vergelijk de aanschrijving van 15 oktober 1980, 580-20150, Departe-
mentale regelingen inzake belastingen, Invordering, Algemeen, aant. 1) 
Met name met betrekking tot de met ingang van 1 mei 1986 afgeschafte 
zogenaamde negatieve WIR-aanslagen heeft zich cessie zeer regelmatig 
voorgedaan. Hoewel zoals gezegd de negatieve aanslag in de WIR is 
afgeschaft en de problematiek rond cessie van toekomstige belastingvor-
deringen daardoor beperkt lijkt, achten wij een voorzichtige opstelling van 
de fiscus jegens dit verschijnsel toch geboden. De laatste jaren is 
namelijk een duidelijke uitbreiding van het verschijnsel van cessie van 
vordering op de fiscus waar te nemen met name met betrekking tot de 
omzetbelasting. 

Het vierde lid van artikel 25 bepaalt daarom dat verrekening door de 
ontvanger van een belastingaanslag met een door hem uit te betalen 
bedrag dat is gecedeerd alleen dan niet mogelijk is, indien de ontvanger 
met de cessie heeft ingestemd. Op grond van deze bepaling kan, indien 
de fiscus weigert met de cessie in te stemmen, de cessie niet aan verreke-
ning door de ontvanger in de weg staan, zelfs niet indien de cessie aan 
hem zou worden betekend. Van het besluit om instemming met de cessie 
te weigeren stelt de ontvanger de belastingschuldige schriftelijk in kennis, 
waarbij de redenen om te weigeren duidelijk moeten blijken uit die 
kennisgeving. Een weigering zal met name kunnen plaatsvinden indien op 
het moment dat instemming van de ontvanger met een cessie van een 
toekomstige vordering wordt gevraagd er nog een in een belastingaanslag 
belichaamde schuld ten laste van de belastingschuldige openstaat en de 
belastingschuldige bekend staat als een notoir slechte betaler. Alsdan zou 
namelijk instemming met de cessie kunnen leiden tot oninbaarheid van de 
aanslag die nog openstaat; de weigering voorkomt aldus dat de invordering 
van de belasting (en het daarbij geldende voorrecht van de fiscus) wordt 
gefrustreerd. 

Ter bescherming van de rechten van de belastingschuldige is in het 
vijfde lid bepaald dat deze binnen zeven dagen tegen het besluit van de 
ontvanger in bezwaar kan komen bij de directeur die zo spoedig mogelijk 
daarop beslist, terwijl de verrekening als gevolg van het bezwaar niet 
eerder kan plaatsvinden dan nadat acht dagen na de beslissing van de 
directeur zijn verlopen. Deze mogelijkheid, die is ontleend aan de bezwaar-
procedure bij de toepassing van het bodemrecht (artikel 23, eerste lid), 
geeft de belastingschuldige een eenvoudig en kosteloos rechtsmiddel en 
daarmee een extra waarborg voor een zorgvuldige benadering door de 
ontvanger. 

Mocht de belastingschuldige van mening zijn dat de benadering van de 
ontvanger desondanks toch niet zorgvuldig genoeg is, dan kan hij 
uiteraard te allen tijde met een beroep op de beginselen van behoorlijk 
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bestuur de rechter in kort geding verzoeken de ontvanger te verbieden 
om de cessie niet te honoreren. De mogelijkheid voor een kort geding 
wordt ook in de tijd gezien opengehouden door de al vermelde bepaling 
dat indien de belastingschuldige bezwaar heeft aangetekend, de verreke-
ning niet eerder plaatsvindt dan nadat acht dagen na de beslissing van de 
directeur zijn verlopen. 

De onderhavige regeling heeft geen terugwerkende kracht. Rechtsgel-
dige cessies tot stand gekomen voor de inwerkingtreding van deze wet 
kunnen niet door het vierde lid terzijde worden gesteld. In de Invoeringswet 
zal echter mede het overgangsrecht ter zake worden opgenomen. 

Teneinde de belastingschuldige op de hoogte te stellen van het feit dat 
verrekening heeft plaatsgevonden bepaalt het zesde lid van artikel 25 dat 
de ontvanger onverwijld schriftelijk mededeling doet van de verrekening. 
Deze bepaling heeft niet tot gevolg dat de verrekening nietig is indien de 
mededeling niet is gedaan. 

Artikel 26 

Artikel 26, eerste en tweede lid, is ontleend aan artikel 17, tweede lid, 
van de Invorderingswet 1845 en artikel 65, eerste lid, onderdeel b, van de 
Successiewet 1956. Het derde lid van artikel 26 is ontleend aan artikel 
59a en artikel 65, eerste lid, onderdeel a, van de Successiewet 1956. 

In artikel 9 zijn de betalingstermijnen geregeld, waarbinnen belasting-
aanslagen moeten worden voldaan. Artikel 10 geeft aan in welke 
gevallen de regeling van artikel 9 niet behoeft op te gaan en belasting-
aanslagen terstond en tot het volle bedrag invorderbaar kunnen zijn. 

Nu kunnen zich echter situaties voordoen waarin een belastingschuldige 
zijn belastingaanslag niet terstond of binnen de gestelde termijn(en) kan 
voldoen en voldoening ook redelijkerwijze niet op dat moment kan 
worden gevorderd. Bestaat geen aanleiding de schuld kwijt te schelden 
(zie hierna artikel 27) of van invordering af te zien, dan kan uitstel van 
betaling in die situaties een oplossing bieden. 

De betekenis van uitstel van betaling is dat de belastingschuldige wordt 
toegestaan de belasting later dan de in de wet gestelde termijn(en) te 
betalen. 

Artikel 26 bevat een regeling met betrekking tot uitstel van betaling. 
Het eerste lid, eerste volzin, van dat artikel bepaalt dat de ontvanger 
onder door hem te stellen voorwaarden aan een belastingschuldige voor 
een bepaalde tijd uitstel van betaling kan verlenen. 

De bepaling bevat geen aanwijzing voor het antwoord op de vraag 
wanneer uitstel van betaling moet worden verleend. De omstandigheden 
die uitstel van betaling kunnen rechtvaardigen zijn namelijk zo gevarieerd 
dat aanwijzingen nauwelijks mogelijk zijn. 

De bepaling schrijft wel voor dat uitstel van betaling schriftelijk moet 
worden verleend. Daardoor wordt voorkomen dat er geschillen tussen 
belastingschuldigen en de ontvanger ontstaan over de vraag of wel of 
niet uitstel van betaling is verleend. 

De eerste volzin van het eerste lid bepaalt voorts dat de ontvanger aan 
uitstel van betaling voorwaarden kan verbinden. Met name in het geval 
waarin langdurig uitstel is verleend voor grote bedragen is dit gewenst. 
De te stellen voorwaarden zullen uiteraard steeds het belang van de 
invordering moeten dienen. Zo kan de voorwaarde worden gesteld dat de 
belastingaanslag waarvoor uitstel wordt verleend op vaste tijdstippen in 
termijnen wordt voldaan, of dat ter zake van nieuwe belastingaanslagen 
geen betalingsachterstand zal optreden. Als een andere voorwaarde die 
aan uitstel kan worden verbonden kan bij voorbeeld worden genoemd dat 
de ontvanger verlangt dat zekerheid voor de betaling wordt gesteld. Ook 
kan de ontvanger bij voorbeeld de voorwaarde stellen dat hij door 
tussentijdse verstrekking van gegevens op de hoogte wordt gehouden 
van de stand van zaken in een bedrijf. 
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Dat uitstel van betaling slechts «voor bepaalde tijd» kan worden 
verleend, strekt ertoe te voorkomen dat onverjaarbare vorderingen 
zouden ontstaan. 

Op grond van artikel 28, tweede lid, onderdeel a, wordt de verjarings-
termijn van belastingaanslagen namelijk verlengd met de tijd gedurende 
welke de belastingschuldige na aanvang van die termijn uitstel van 
betaling heeft. Zonder de onderhavige beperking in artikel 26 zou het 
mogelijk zijn uitstel van betaling tot wederopzegging te verlenen, hetgeen 
ertoe zou kunnen leiden dat een onverjaarbare vordering ontstaat. Het zal 
gelet op het vorenstaande echter duidelijk zijn dat «voor bepaalde tijd» 
niet te eng moet worden geïnterpreteerd; er moet alleen uitzicht bestaan 
dat het uitstel te zijner tijd eindigt. Onder een uitstel voor bepaalde tijd 
kan dus ook worden begrepen een uitstel voor enkele jaren of tot iemands 
overlijden. 

De tweede volzin van artikel 26 bepaalt wat het gevolg is van het 
verlenen van uitstel van betaling: gedurende het uitstel wordt de dwang-
invordering niet aangevangen dan wel geschorst. In de periode dat met 
betrekking tot een belastingaanslag uitstel loopt kan ten aanzien daarvan 
dus geen dwanginvordering worden aangevangen of voortgezet. 

Gelegde beslagen blijven liggen. Wij merken in dit verband echter op 
dat de bepaling uiteraard niet verhindert dat een voor een bepaalde 
belastingschuld gelegd beslag in het kader van een voor die schuld 
verleend uitstel van betaling wordt opgeheven. Wij denken dan met name 
aan de situatie waarin uitstel van betaling voor een belastingschuld 
waarvoor beslag gelegd is, gepaard gaat met zekerheidsstelling voor die 
schuld. In die situatie kan de ontvanger het beslag opheffen. 

Uitdrukkelijk wordt gesproken van dwanginvordering en niet van 
invordering. Dit is geschied omdat in sommige gevallen waarin uitstel van 
betaling is verleend bij voorbeeld om redenen van zekerheid behoefte 
blijft bestaan aan de mogelijkheid om te verrekenen. Aangezien verrekening 
is geregeld in Hoofdstuk IV van de nieuwe Invorderingswet en dus niet tot 
de dwanginvordering behoort, kan ondanks verleend uitstel verrekening 
plaatsvinden. 

Het tweede lid van artikel 26 bepaalt dat het uitstel schriftelijk tussentijds 
kan worden beëindigd. 

Indien de belastingschuldige zich niet aan de overeengekomen uitstel-
regeling houdt, bij voorbeeld de bij het uitstel overeengekomen betalings-
regeling niet nakomt of de aan het uitstel verbonden voorwaarden niet in 
acht neemt, moet de ontvanger dus allereerst het uitstel schriftelijk 
opzeggen, alvorens de dwanginvordering kan worden ingezet of kan 
worden hervat. Uiteraard zal de ontvanger ook bij het uitoefenen van zijn 
bevoegdheid tot intrekking van het verleende uitstel de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur in acht moeten nemen (vgl. HR 23 
november 1984, nr. 12 398 Rechtspraak van de week 22 december 
1984, afl. 37, nr. 198). 

De vereiste schriftelijke vorm waarin het uitstel moet worden opgezegd 
behoeft de aanvang van de dwanginvordering of de voortzetting daarvan 
overigens niet te vertragen. De schriftelijke opzegging zal bij voorbeeld bij 
de genoemde gelegenheden door de belastingdeurwaarder aan de belas-
tingschuldige kunnen worden overhandigd, of indien deze niet aanwezig 
is aan zijn woonplaats kunnen worden gelaten. Evenals bij het verlenen 
van uitstel het geval is wordt met de vereiste schriftelijke vorm van de 
opzegging daarvan beoogd geschillen te voorkomen over de vraag of en 
zo ja op welk tijdstip het uitstel is beëindigd. In die zin is met dit vormvereiste 
de rechtszekerheid gediend. 

Artikel 26, derde lid, bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur 
regels kunnen worden gesteld met betrekking tot het verlenen van uitstel 
van betaling voor de duur van ten hoogste vijf jaren in de gevallen waarin 
belastingaanslagen in de rechten van successie of van schenking zijn 
opgelegd en door voldoening daarvan zonder uitstel een sociaal-econo-
misch dan wel cultureel belang in gevaar zou komen. 
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Met betrekking tot dit derde lid merken wij het volgende op. Bij het 
ontwerpen van het wetsvoorstel is er naar gestreefd zoveel mogelijk 
bepalingen die samenhangen met de invordering en thans verspreid zijn 
over de diverse belastingwetten daarin onder te brengen. In dat kader is 
ook artikel 59a van de Successiewet 1956 nader bezien. 

De bepaling van bedoeld artikel 59a, die in het kader van de fiscale 
lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector 
in 1984 in de Successiewet 1956 is opgenomen, bevat namelijk een 
specifieke betalingsregeling met betrekking tot bepaalde belastingaansla-
gen in de rechten van successie en van schenking. 

Aan de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot 
de Wet van 8 november 1984 (Stb. 544) waarbij artikel 59a in de 
Successiewet 1956 is ingevoegd ontlenen wij de navolgende passage: 
«De voorgestelde regeling heeft met name tot doel een knelpunt weg te 
nemen dat zich voordoet bij bedrijfsopvolging ten gevolge van het 
overlijden van een ondernemer. Bij diens overlijden zijn de erfgenamen of 
legatarissen successierecht verschuldigd over hun verkrijging. Deze 
belasting dient op grond van artikel 59 van de Successiewet 1956 
uiterlijk te worden betaald een maand na het opleggen van de aanslag. 
Door de betaling van deze belasting kan een liquiditeitsprobleem ontstaan 
indien de verkrijgers voornemens zijn om de onderneming voort te zetten. 
Zulk een liquiditeitsprobleem vormt een gevaar voor de continuïteit van 
de onderneming. Door de invoering van een betalingsregeling, op grond 
waarvan het successierecht gefaseerd over een periode van vijf jaar mag 
worden voldaan, zonder dat gedurende deze periode rente is verschuldigd, 
wordt aan dit liquiditeitsprobleem tegemoet gekomen, zodat de continuïteit 
van de onderneming bij het overlijden van een ondernemer beter is 
gewaarborgd. Het hiervoor gesignaleerde knelpunt kan zich niet alleen 
voordoen bij de verkrijging van een onderneming, maar ook bij de 
verkrijging van aandelen die in het vermogen van de erflater of schenker 
een zelfde plaats innemen. Daarom wordt voorgesteld de faciliteit ook 
van toepassing te laten zijn voor de verkrijging van dergelijke aandelen.» 

Hoewel gelet op de aard van de regeling integrale opneming van artikel 
59a van de Successiewet 1956 in het wetsvoorstel kan worden overwogen, 
is daarvan uit een oogpunt van deregulering en eenvoud van regelgeving 
afgezien. 

Uit een onderzoek met betrekking tot de werking van het genoemde 
artikel 59a is gebleken dat de regeling thans zeer weinig wordt toegepast 
en een gering financieel belang heeft. Over de periode 1 januari 1984 
- de datum waarop de regeling in werking is getreden - tot 1 juli 1986, is 
de bepaling ongeveer 40 maal toegepast, dus gemiddeld 16 maal per 
jaar. Het bedrag aan belasting, waarvoor renteloos uitstel is verleend, kan 
over die periode worden geschat op f 5 miljoen, dus ca f 2 miljoen per 
jaar. 

Naar onze mening verdient het de voorkeur in artikel 26, derde lid, - in 
samenhang overigens met artikel 29, tweede lid, waar bepaald is dat het 
onderhavige uitstel in beginsel renteloos zal zijn - globaal een kader aan 
te geven met betrekking tot uitstel van betaling waarin onder meer aan de 
«artikel 59a-gevallen» tegemoet kan worden gekomen en de invulling 
van dat kader verder uit te werken bij algemene maatregel van bestuur. 
Uitdrukkelijk merken wij op dat met de vorenstaande opzet niet wordt 
beoogd enige materiële beperking aan te brengen in de huidige toepassing 
van artikel 59a van de Successiewet 1956. 

Het derde lid van artikel 26 ziet overigens niet alleen op de «artikel 
59a-gevallen». Door opneming van de zinsnede «dan wel cultureel 
belang» wordt bereikt dat ook in andere gevallen een gefacilieerde 
betalingsregeling zal kunnen worden getroffen. Dit kan wenselijk zijn voor 
gevallen waarin bij voorbeeld een overledene kunst- en cultuurbezit 
achterlaat en de erfgenamen of legatarissen successierecht zijn verschul-
digd voor de verkrijging van dat bezit. De betaling van deze belasting zou 
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zodanige liquiditeitsproblemen kunnen opleveren, dat erfgenamen of 
legatarissen genoodzaakt zijn het door hen verkregen kunst- en cultuurbezit 
geheel of gedeeltelijk te gelde te maken, om het successierecht te 
betalen. Het is dan geenszins denkbeeldig dat waardevolle kunstvoorwer-
pen aan buitenlanders worden verkocht en uit Nederland verdwijnen of 
dat voorwerpen behorende tot voor de inrichting en stoffering van een 
monumentenpand kenmerkende inboedel daaruit verdwijnen. 

Een op basis van de onderhavige delegatiebepaling te treffen betalings-
regeling zou ertoe kunnen bijdragen dat de evengenoemde liquiditeits-
problemen bij de voldoening van het successierecht - en het schenkings-
recht in geval van schenking - worden verlicht. 

Artikel 27 

Artikel 27 is ontleend aan artikel 17, eerste lid, van de Invorderingswet 
1845. 

Artikel 27 bepaalt dat Onze Minister nadere regelen kan geven voor 
een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van belasting. 

Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan worden verleend indien de 
belastingschuldige niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar 
de belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen. Buitengewoon 
bezwaar zal in het algemeen aanwezig zijn indien de middelen om een 
belastingaanslag te betalen ontbreken en ook niet binnen afzienbare tijd 
kunnen worden verwacht. Daarnaast kunnen zich ook andere omstandig-
heden voordoen die meebrengen dat betaling van de belastingaanslag 
redelijkerwijs niet kan worden gevorderd. 

Kwijtschelding is een onherroepelijke maatregel die de schuldvordering 
i.c. de belastingaanslag tot het beloop van de kwijtschelding teniet doet 
gaan. 

Het kwijtscheldingsbeleid zal in een ministeriële regeling worden 
neergelegd. Over het beleid zal periodiek overleg worden gevoerd door 
de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
Binnenlandse Zaken (Kamerstukken II 1987/88, 20 200, IXB, nr. 29, blz. 
4). 

Thans is dat beleid globaal weergegeven in de publieksfolders «Kwijt-
schelding van belasting» en «Kwijtschelding van belasting en ondernemers» 
die op alle ontvangkantoren verkrijgbaar zijn alsmede in de toelichting op 
het kwijtscheldingsbeleid particulieren. Deze toelichting, die te zijner tijd 
verwerkt zal worden in de Leidraad Invordering, is bestemd voor de 
medewerkers op de ontvangkantoren en is mede bedoeld om een zo 
uniform mogelijk kwijtscheldingsbeleid te waarborgen. Het kwijtschel-
dingsbeleid komt globaal op het volgende neer. Kwijtschelding kan in 
beginsel alleen worden verleend voor belasting- en premieaanslagen die 
een belastingschuldige persoonlijk treffen zoals: 

- inkomstenbelasting; 
- premieheffing volksverzekeringen (A0W- en AWW-premie e.d.); 
- onroerend-goedbelastingen. 

Het bezit van vermogen staat aan kwijtschelding in de weg. Het hebben 
van vermogen wordt in dit kader gerelateerd aan de aanwezigheid van 
positieve vermogensbestanddelen, dat wil zeggen het saldo van de activa 
verminderd met die schulden waarvoor een hogere preferentie bestaat 
dan voor de belastingschuld. 

Bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding is belangrijk 
iemands «netto-besteedbaar inkomen». Dat zijn alle inkomsten verminderd 
met bepaalde uitgaven zoals huur (exclusief verwarmings- en servicekos-
ten), premies ziektekostenverzekeringen, verplichte alimentatie-uitkeringen 
e.d. Bij de berekening van het «netto-besteedbaar inkomen» wordt in 
beginsel geen rekening gehouden met schulden die een belastingschuldige 
aan andere schuldeisers dan de fiscus moet betalen. 
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In beginsel kan iemand voor volledige kwijtschelding in aanmerking 
komen als het netto-besteedbaar inkomen per maand lager is dan het 
«normbedrag». Onder normbedrag wordt verstaan het bedrag dat nodig 
is voor de noodzakelijke bestaanskosten. Ligt het netto besteedbaar 
inkomen boven het normbedrag dan kan iemand ten hoogste voor 
gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking komen. 

Vrijwel nooit wordt kwijtschelding verleend voor: 
- vermogensbelasting; 
- successierecht; 
- schenkingsrecht; 
- overdrachtsbelasting en andere belastingen van rechtsverkeer. 

Voor de meeste van deze belastingen geldt dat de belastingschuldige 
kennelijk over vermogen beschikt, zodat de belastingschuld alsdan uit dat 
vermogen kan worden betaald. Bij schoolgeld bestaat er een rechtstreeks 
verband tussen de heffing van die belasting en de verstrekking van 
onderwijs. 

Ook aanslagen motorrijtuigenbelasting komen niet voor kwijtschelding 
in aanmerking. De motorrijtuigenbelasting behoort immers tot de kosten 
die onverbrekelijk samenhangen met het houden van een motorvoertuig 
en dienen daarom te worden betaald voordat met dat voertuig van de 
weg gebruik wordt gemaakt. 

Verder wordt geen kwijtschelding verleend als de aanslag, waarvoor 
kwijtschelding wordt gevraagd, door middel van een verrekening is of kan 
worden betaald. 

Kwijtschelding van belasting- en premieaanslagen die verband houden 
met een bedrijf zoals loonbelasting, omzetbelasting, premieheffing 
volksverzekeringen, wordt slechts in zeer bijzondere situaties verleend. 
Dit geldt zowel voor grote als voor kleine ondernemers. Het gaat hier ten 
slotte om belastingen die bij derden zijn ingehouden of in rekening 
gebracht, met de bedoeling ze aan de fiscus af te dragen. Bovendien 
moet worden bedacht dat door kwijtschelding een ondernemer in een 
gunstiger concurrentiepositie komt te verkeren dan zijn branchegenoten 
die wel aan hun fiscale verplichtingen voldoen. 

In het algemeen zal kwijtschelding voor dat soort belastingen alleen 
plaats hebben in het kader van een akkoord met alle schuldeisers tot 
gedeeltelijke betaling tegen finale kwijting. Daarbij wordt wel een aantal 
voorwaarden gesteld, zoals: 

- alle schuldeisers dienen aan het akkoord hun medewerking te 
verlenen; 

- er moeten - na sanering - voldoende perspectieven aanwezig zijn 
voor de voortzetting van de onderneming; 

- in verband met de preferentie dient de fiscus tenminste een twee 
maal zo hoog percentage van zijn vorderingen te ontvangen, als het 
percentage dat aan concurrente schuldeisers tegen finale kwijting zal 
worden uitgekeerd, waarbij voorts geldt dat de fiscus noch in uitkerings-
percentage noch in tempo van betaling wordt achtergesteld bij gelijkbe-
voorrechte crediteuren; 

- de ingevolge artikel 29, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 
1968 verschuldigde omzetbelasting dient integraal te worden voldaan; 

- het te betalen bedrag dient een substantiële omvang te hebben, zo-
wel absoluut als in relatie tot de totale belastingschuld; 

- het saneringsaanbod moet de fiscus meer financiële middelen bieden 
dan kan worden verwacht bij executiemaatregelen. 

Een zorgvuldige afweging van alle relevante belangen kan er derhalve 
toe leiden dat geen kwijtschelding wordt verleend en dat de achterstallige 
schuld wordt ingevorderd door middel van executie van bedrijfs- of 
andere activa. Dit houdt voor de betrokken ondernemer in de regel in dat 
hij zijn bedrijfsvoering zal moeten beëindigen. Tot het treffen van deze 
uiterste maatregel zal met name aanleiding bestaan als de betalingsmoei-
lijkheden niet van incidentele doch van structurele aard zijn. 
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Met betrekking tot de persoonlijke belasting- en premieschuld van 
kleine ondernemers die hun bedrijfsvoering willen voortzetten wordt bij 
de beoordeling van de vraag of kwijtschelding kan worden verleend naast 
hetgeen in het algemeen geldt met betrekking tot kwijtschelding van 
«persoonlijke» belasting- en premieschuld voorts nog rekening gehouden 
met onder meer de navolgende factoren: 

- is het bedrijf na kwijtschelding levensvatbaar, dat wil zeggen biedt de 
te verwachten winst na kwijtschelding voldoende ruimte voor de nieuwe 
fiscale verplichtingen en de uitgaven voor levensonderhoud; 

- kan de belastingschuld niet worden verhaald op bedrijfs- c.q. 
privé-vermogen; 

- is de thans aanwezige betalingscapaciteit nihil; 
- staan de privé-opnamen van de ondernemer in juiste verhoudingen 

tot de jaarlijkse winstcijfers. 

Zou - afhankelijk van antwoorden op deze vragen - de beslissing 
negatief moeten zijn dan kan het soms nog van praktisch belang zijn 
gedeeltelijke kwijtschelding te verlenen als een bedrag (uit een lening of 
anderszins) wordt aangeboden dat aanzienlijk hoger is dan hetgeen kan 
worden verkregen uit executie, mits door die lening de toekomstige 
betaling van belastingen niet in gevaar komt. Ten slotte kan kwijtschelding 
worden verleend van zowel zakelijke als persoonlijke belasting- en 
premieschulden bij bedrijfsbeëindiging. 

In de ministeriële regeling zal tevens worden bepaald aan wie de 
bevoegdheid tot het verlenen van kwijtschelding wordt opgedragen. Het 
verlenen van kwijtschelding zal, evenals thans het geval is, worden 
gedelegeerd aan de ontvanger over de woonplaats van de belastingschul-
dige alsmede aan de regionale directeuren onder wie de ontvanger over 
de woonplaats van de belastingschuldige ressorteert. 

Artikel 28 

Artikel 28 is ontleend aan artikel 11 van de Invorderingswet 1845 en 
artikel 65, tweede lid, van de Successiewet 1956. 

In Boek 5, titel 7, van het Burgerlijk Wetboek wordt de verjaring 
geregeld. De termijn voor de zogenaamde bevrijdende verjaring vangt in 
beginsel aan op het ogenblik waarop de bevoegdheid om de naleving van 
een verbintenis te vorderen ontstaat en beloopt in het algemeen dertig 
jaren, doch het Burgerlijk Wetboek kent ook kortere termijnen (artikel 
2004 e.v. van het Burgerlijk Wetboek). 

Een crediteur van wie een vordering dreigt te verjaren, hoeft echter niet 
altijd machteloos toe te zien dat zulks daadwerkelijk gebeurt. Het Burgerlijk 
Wetboek bevat namelijk bepalingen die er toe leiden dat de verjaringster-
mijn kan worden gestuit. Men zie bij voorbeeld artikel 2016 van het 
Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat verjaring wordt gestuit door onder 
meer een aanmaning of een «daad van rechtsvervolging». 

Gelet op het karakter van de belastingvordering kan onzes inziens 
worden gesteld dat een specifieke verjaringsregeling daarvoor nodig is. In 
artikel 28 wordt daarom een zelfstandige regeling gegeven met betrekking 
tot de verjaring van de dwanginvordering en van het recht tot verrekening. 

Het eerste lid bepaalt dat het recht tot dwanginvordering en het recht 
tot verrekening met betrekking tot een belastingaanslag verjaren door 
verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop 
de aanslag geheel invorderbaar is dan wel, indien zulks tot een later 
tijdstip leidt, vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop 
de laatste akte van vervolging ter zake van die aanslag aan de belasting-
schuldige is betekend. 

In de gevallen waarin artikel 10 speelt begint de verjaring te lopen op 
het moment waarop bij voorbeeld de ontvanger aannemelijk maakt dat 
vrees bestaat voor verduistering: de aanslagen zijn alsdan terstond en tot 
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het volle bedrag invorderbaar. De oorspronkelijke vervaldag die later ligt, 
telt niet mee voor de verjaring. De reden hiervoor is dat als de dwangin-
vordering eerder kan aanvangen ook het tijdstip waarop de verjaring 
begint te lopen, eerder dient aan te vangen. Het vorenstaande wijkt 
overigens af van hetgeen geregeld is inzake het tijdstip met ingang 
waarvan invorderingsrente in rekening wordt gebracht. Voor de berekening 
van invorderingsrente wordt uitgegaan van de oorspronkelijke vervaldag, 
ook al heeft artikel 10 toepassing gevonden, waardoor de belastingaanslag 
voor het verschijnen van die vervaldag geheel invorderbaar is geworden 
(vgl. artikel 29, vierde lid, laatste volzin). 

Het eerste lid stelt vervolgens buiten twijfel dat de verjaring alleen kan 
worden gestuit door betekening van een akte van vervolging aan de 
belastingschuldige 

Andere oorzaken leiden dus niet tot stuiting van de verjaring zoals wel 
het geval is in het burgerlijk recht. In dit verband wijzen wij bij voorbeeld 
op artikel 2019 van het Burgerlijk Wetboek op grond waarvan schulder-
kenning door de schuldenaar leidt tot stuiting van verjaring. 

De betekening van een akte van vervolging zoals bedoeld in het eerste 
lid, kan zowel een betekening van een dwangbevel zijn als bij voorbeeld 
een betekening van een beslag. Stuiting heeft tot gevolg dat alsdan een 
geheel nieuwe termijn van vijf jaren begint te lopen. In de wettekst wordt 
dit tot uitdrukking gebracht in het zinsdeel «dan wel, indien zulks tot een 
later tijdstip leidt, vijf jaren na de dag volgende op die waarop de laatste 
akte van vervolging ter zake van die aanslag is betekend». De tussenzin 
«indien zulks tot een later tijdstip leidt» ziet op de situatie waarin bij 
voorbeeld voor een voorlopige aanslag in de inkomstenbelasting 1987, 
gedagtekend 30 juni 1987, laatste vervaldag 31 december 1987, een 
dwangbevel wordt betekend op 30 september 1987. In die situatie zou 
twijfel kunnen rijzen op welk moment de verjaringstermijn aanvangt. De 
aangehaalde zinsnede maakt aan die twijfel een einde en leidt ertoe dat in 
het gegeven voorbeeld de verjaringstermijn aanvangt op 1 januari 1988. 

Artikel 28, tweede lid, geeft een limitatieve opsomming van de gevallen 
waarin de verjaringstermijn van vijf jaren wordt verlengd. Wij hebben 
uitdrukkelijk gekozen voor verlenging en niet voor stuiting. Vanuit de 
belastingschuldige gezien is deze keuze in zijn voordeel. Door de verja-
ringstermijn te verlengen met de tijd gedurende welke een situatie als 
bedoeld in artikel 28, tweede lid, zich voordoet, wordt in beginsel 
bewerkstelligd dat de verjaring eerder intreedt dan in het geval de 
verjaring wordt gestuit op het moment dat zich een situatie als vorenbe-
doeld voordoet. Stuiting houdt immers in dat opnieuw een verjaringstermijn 
van vijf jaren gaat lopen. 

Artikel 28, tweede lid, bepaalt dat nadat de verjaringstermijn begint te 
lopen op grond van het bepaalde in het eerste lid, die termijn wordt 
verlengd met de tijd gedurende welke: 

a. de belastingschuldige uitstel van betaling heeft; 
b. de aanvang of voortzetting van de tenuitvoerlegging van een 

dwangbevel is geschorst ingevolge een beslissing in kort geding als 
bedoeld in artikel 18, tweede lid, dan wel ingevolge een niet in het kader 
van een verzet tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel lopend 
rechtsgeding; 

c. de belastingschuldige surséance van betaling heeft, en 
d. de belastingschuldige in staat van faillissement verkeert. 

Ad. a. Deze bepaling strekt er toe om een milde beoordeling van 
verzoeken om uitstel door de ontvanger te bevorderen. Het toestaan van 
op zichzelf niet onredelijke verzoeken om uitstel zou anders eventueel 
bezwaar kunnen ontmoeten uit hoofde van de verjaringstermijn. 

Ad. b. Deze bepaling ziet op situaties waarin de ontvanger niet kan 
invorderen ingevolge het verbod tot tenuitvoerlegging van een dwangbevel, 
uitgesproken door de president in kort geding in het kader van het verzet 
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tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel (vergelijk artikel 18, 
tweede lid). Daarnaast ziet de bepaling op situaties waarin de ontvanger 
bezig is zijn recht te handhaven door middel van procesvoering en 
daardoor feitelijk niet kan invorderen. Te denken valt in dit verband met 
name aan de verklaringsprocedure in het kader van een gelegd derdenbe-
slag (artikel 740 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). 

Met betrekking tot het tijdstip waarop de verlenging een aanvang 
neemt indien sprake is van een niet in het kader van een verzet tegen de 
tenuitvoerlegging van een dwangbevel lopend rechtsgeding, waardoor de 
ontvanger feitelijk niet meer kan invorderen, wordt uitdrukkelijk als tijdstip 
genoemd de dag waarop het rechtsgeding door middel van dagvaarding 
aanhangig wordt gemaakt. Niet uitdrukkelijk is bepaald op welk tijdstip de 
verlenging aanvangt indien een beslissing in kort geding is gegeven als 
bedoeld in artikel 18, tweede lid. Het spreekt voor zichzelf dat in dat 
geval de dag waarop de onderhavige beslissing is gegeven als tijdstip 
moet worden aangemerkt waarop de verlenging van de verjaringstermijn 
aanvangt. 

Ad. c. Deze bepaling strekt ertoe om een milde houding van de 
ontvanger te bevorderen ten aanzien van een surséance van betaling, 
aangezien de ontvanger, ondanks surséance van betaling, kan invorderen. 
Zonder een dergelijke bepaling zou een milde houding van de ontvanger, 
bij voorbeeld in de vorm van het voor bepaalde tijd opschorten van de 
invordering, op bezwaren kunnen stuiten uit hoofde van de verjaringster-
mijn. 

Ad. d. Deze bepaling ziet op de situatie waarin de belastingschuldige in 
staat van faillissement verkeert. Het spreekt voor zich dat gedurende de 
tijd dat het faillissement loopt verjaring niet mogelijk moet zijn, aangezien 
de ontvanger tijdens faillissement in beginsel geen dwangmaatregelen 
kan toepassen, ten einde de openstaande belastingschuld van de gefail-
leerde belastingschuldige te verhalen. Daar doet niet aan af het feit dat 
de ontvanger tijdens faillissement door middel van de vordering op de 
voet van artikel 20 onmiddellijke betaling van de openstaande belasting-
schulden door de curator kan eisen. De huidige praktijk wijst immers uit 
dat de ontvanger zich veelal in een faillissementsprocedure schikt. De 
onderhavige bepaling zal bestendiging van die huidige praktijk bewerk-
stelligen. 

Er zij op gewezen dat de verjaringstermijn niet wordt verlengd met de 
tijd gedurende welke de belastingschuldige niet in Nederland woont of is 
gevestigd. Van opneming van deze verlengingsgrond - die in de huidige 
bepaling wel voorkomt - hebben wij afgezien om te voorkomen dat er een 
situatie van onverjaarbaarheid zou ontstaan in gevallen waarin de 
belastingschuldige voor vele jaren - of voor altijd - in het buitenland 
verblijft. Indien de ontvanger onder de nieuwe wet wil voorkomen dat de 
dwanginvordering en het recht tot verrekening in deze gevallen verjaren, 
dient hij steeds voor de afloop van de verjaringstermijn van vijf jaren een 
dwangbevel aan de belastingschuldige te betekenen. Ingevolge de 
slotzinsnede van het eerste lid van artikel 28 vangt dan namelijk een 
nieuwe verjaringstermijn van vijf jaren aan. Op deze wijze wordt ook de 
belastingschuldige «regelmatig» op de hoogte gesteld van zijn openstaande 
schuld, waarmee de rechtszekerheid is gediend. 

Ten slotte merken wij nog het volgende op. Het feit dat ingevolge het 
eerste lid van artikel 28 de mogelijkheid van verrekening en de dwangin-
vordering verjaren heeft tot gevolg dat wanneer een belastingschuldige 
na verloop van de verjaringstermijn een belastingaanslag voldoet er geen 
sprake is van onverschuldigde betaling. 

Hoofdstuk V. Rente 

In dit hoofdstuk zijn de bepalingen opgenomen, ingevolge welke 
invorderingsrente aan de belastingschuldige in rekening wordt gebracht 
of aan hem wordt vergoed. 
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Invorderingsrente wordt in rekening gebracht indien na afloop van de 
enige of laatste betalingstermijn van een belastingaanslag op die aanslag 
nog een bedrag moet worden betaald. De rente wordt berekend over het 
nog openstaande bedrag. 

Invorderingsrente wordt vergoed indien bij vermindering van een 
belastingaanslag in het ter zake daarvan terug te geven bedrag een 
bedrag is begrepen, dat reeds door de belastingschuldige op die aanslag 
is betaald. De rente wordt berekend over het laatstbedoelde bedrag. 

In de renteregeling zijn voorts regels opgenomen over de wijze waarop 
en het tijdvak waarover invorderingsrente wordt berekend. 

In bepaalde gevallen blijft berekening van rente achterwege. Bij 
algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gegeven voor het 
geval waarin tot berekening van invorderingsrente wordt overgegaan bij 
termijnoverschrijding (artikel 29). 

Het percentage van de invorderingsrente is gelijk aan dat van de 
wettelijke rente (artikel 30). 

De belastingschuldige die zich niet kan verenigen met het bedrag van 
de berekende rente, kan daartegen in bezwaar en beroep komen (artikel 
31). 

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking 
tot toe te passen afrondingen, het buiten aanmerking laten van geringe 
bedragen aan in rekening te brengen invorderingsrente en doeimatigheids-
aspecten (artikel 32). 

Artikel 29 

Artikel 29 is, met uitzondering van het tweede lid, ontleend aan artikel 
18 van de Invorderingswet 1845. Het tweede lid is nieuw. 

Het eerste lid van artikel 29 geeft aan dat invorderingsrente in rekening 
wordt gebracht zodra de enige of laatste betalingstermijn van een 
belastingaanslag wordt overschreden. Wat onder belastingaanslag wordt 
verstaan is geregeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen g en h, en tweede 
lid, onderdeel a. Bij belastingaanslagen met meer dan een betalingstermijn 
(voorlopige aanslagen die in het belastingjaar zelve worden opgelegd) 
wordt pas na overschrijding van de laatste termijn rente in rekening 
gebracht. De berekening van rente is onafhankelijk van het feit of al dan 
niet uitstel van betaling is verleend. De renteberekening vindt plaats bij 
iedere betaling op de belastingaanslag. Het betaalde bedrag wordt 
gesplitst in een bedrag dat wordt afgeboekt op de belastingaanslag op de 
voet van artikel 7 en in een bedrag aan invorderingsrente. De wijze 
waarop dit dient te gebeuren zal worden overgenomen uit de Renteregeling 
Invorderingswet van 31 maart 1987 nr. 087-824, Stcrt. 63. De zinsnede 
aan het slot van het eerste lid bepaalt dat bij een vermindering van de 
belastingaanslag uiteraard ook het bedrag waarover de rente werd 
berekend voor de gehele periode wordt verlaagd. 

In het tweede lid is bepaald dat in de gevallen waarin krachtens artikel 
26, derde lid, uitstel is verleend, dit uitstel renteloos zal zijn. In dergelijke 
gevallen zal in de praktijk de belastingschuld in termijnen moeten worden 
voldaan, anders gezegd per termijnbedrag wordt voor een bepaalde tijd 
uitstel verleend. Indien met betrekking tot een bepaald termijnbedrag de 
uitstelperiode wordt overschreden, moet het mogelijk zijn na afloop van 
die periode invorderingsrente in rekening te brengen over het desbetref-
fende termijnbedrag. Om die reden is in de tweede volzin van het tweede 
lid bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden 
gegeven voor het in rekening brengen van invorderingsrente over 
termijnbedragen indien deze niet binnen de daarvoor geldende uitstelpe-
riode worden betaald. 

Het derde lid van artikel 29 geeft regels voor de vergoeding van 
invorderingsrente aan de belastingschuldige. Indien een belastingaanslag 
wordt verminderd wordt over het bedrag dat achteraf te veel betaald 
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blijkt te zijn, rente vergoed. Voor zover er niet betaald is en er dus nog 
een bedrag openstaat vindt uiteraard geen rentevergoeding plaats (wel 
wordt, ingevolge het eerste lid, het bedrag waarover invorderingsrente 
wordt berekend, verlaagd). De zinsnede aan het slot van het derde lid 
«ten hoogste over het bedrag dat op de belastingaanslag is betaald» ziet 
op de situatie waarin een belastingaanslag tot een positief bedrag 
zodanig wordt verminderd dat een belastingaanslag tot een negatief 
bedrag ontstaat. Voor de vermindering van het positieve bedrag tot nihil 
geldt alsdan dat invorderingsrente wordt vergoed, terwijl over het 
meerdere van de vermindering (het negatieve bedrag van de aanslag) op 
grond van artikel 30b, tweede lid, onderdeel b, van de AWR heffingsrente 
wordt vergoed. 

Het vierde lid omschrijft de periode waarover de invorderingsrente 
- enkelvoudig - wordt berekend. Voor in rekening te brengen rente is dit 
het tijdvak vanaf de dag na het verstrijken van de enige of laatste beta-
lingstermijn tot en met de dag voorafgaande aan die van de betaling, 
terwijl voor te vergoeden rente het tijdvak eveneens begint op de dag na 
het verstrijken van de enige of laatste betalingstermijn, doch eindigt op 
de dag voorafgaande aan die van de dagtekening van het stuk waaruit 
van de vermindering van de belastingaanslag blijkt. De laatste volzin van 
het vierde lid houdt in dat in situaties waarin de versnelde invordering op 
de voet van artikel 10 van toepassing is de renteberekening niettemin 
eerst toepassing vindt vanaf het moment waarop de voor de belasting-
aanslag geldende oorspronkelijke enige of laatste betalingstermijn wordt 
overschreden. 

In het vijfde lid is bepaald dat verminderingen van belastingaanslagen 
die voortvloeien uit verrekening van een verlies of verrekening van 
investeringsbijdragen van een volgend jaar, niet tot vergoeding van 
invorderingsrente kunnen leiden. De reden hiervoor is - zoals in de 
memorie van toelichting (blz. 9) bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot 
de Wet van 26 maart 1987 (Stb. 120) is uiteengezet - gelegen in het feit 
dat als gevolg van de regeling voor de verliescompensatie en de verrekening 
van WIR-bijdragen liquiditeitsproblemen reeds in hoge mate worden 
voorkomen. Daardoor is een renteregeling minder nodig, terwijl een 
regeling van deze situaties tot verhoudingsgewijs uitgebreide wetteksten 
zou leiden, hetgeen vanuit dereguleringsoogpunt niet wenselijk is. 

Volledigheidshalve zij erop gewezen dat onder een vermindering die 
voortvloeit uit de verrekening van een verlies ook valt de vermindering 
van een aanslag in de vermogensbelasting op grond van artikel 14, vijfde 
lid, van de Wet op de vermogensbelasting 1964 in de gevallen waarin 
toepassing daarvan mogelijk wordt doordat het inkomen voor de inkom-
stenbelasting als gevolg van de verrekening van een verlies uit een 
voorgaand jaar wordt verlaagd. 

Artikel 30 

Artikel 30 is ontleend aan artikel 18a van de Invorderingswet 1845. 
Artikel 30 bevat de bepaling dat voor het percentage van de invorde-

ringsrente - evenals voor dat van de heffingsrente het geval is op grond 
van artikel 30a, vijfde lid, van de AWR - wordt aangesloten bij het 
percentage van de wettelijke rente dat krachtens de artikelen 1286 en 
1804 van het Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld. Deze rente bedraagt 
thans 8%. 

Artikel 31 

Artikel 31 is ontleend aan artikel 18b van de Invorderingswet 1845. 
Dit artikel bevat de formele bepalingen met betrekking tot de invorde-

ringsrente. 
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In het eerste lid is bepaald dat de invorderingsrente bij beschikking 
wordt vastgesteld door de ontvanger en dat de invorderingsrente aan de 
belastingschuldige afzonderlijk kenbaar wordt gemaakt. In de gevallen 
waarin een belastingaanslag wordt verminderd of een teruggaaf plaatsvindt 
wordt de te vergoeden invorderingsrente vermeld op het afschrift van de 
uitspraak of de kennisgeving. De door de belastingschuldige bij overschrij-
ding van de vervaldag van de enige of laatste betalingstermijn verschul-
digde rente wordt «op andere wijze schriftelijk kenbaar gemaakt». Dit kan 
bij voorbeeld plaatsvinden door vermelding van de rente op de acceptgi-
rokaart die de belastingschuldige wordt toegezonden. 

Blijkens het tweede lid is hoofdstuk V van de AWR van overeenkomstige 
toepassing op de door de ontvanger vastgestelde beschikking. Deze 
bepaling is nodig omdat de Invorderingswet geen belastingwet is in de 
zin van de AWR. Door opneming van deze bepaling kan de belasting-
schuldige, zo deze bezwaar heeft tegen de berekende invorderingsrente, 
bij de ontvanger in bezwaar komen. Op het bezwaarschrift wordt uitspraak 
gedaan door de ontvanger waarna de belastingschuldige eventueel in 
beroep kan gaan bij het gerechtshof. 

Artikel 32 

Artikel 32 is ontleend aan artikel 18c van de Invorderingswet 1845. 
In dit artikel is de ministeriële bevoegdheid opgenomen om regelen te 

geven met betrekking tot de invorderingsrente. Hierbij kan worden 
gedacht aan de voorschriften die betrekking hebben op de afronding ten 
voordele van de contribuabele op gehele guldens van de invorderingsrente 
en op het achterwege laten van het aan de belastingschuldige in rekening 
brengen van invorderingsrente zo het gaat om een bedrag van f 5 0 of 
minder, welke voorschriften zijn opgenomen in de Renteregeling lnvor-
deringswet van 31 maart 1987, nr. 087-824, Stcrt. 63. 

Voorts is in deze bepaling de bevoegdheid opgenomen nadere regelen 
te geven die een doelmatige invordering betreffen. Hierbij kan worden 
gedacht aan de overige bepalingen die voorkomen in voornoemde 
Renteregeling Invorderingswet. 

Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid 

Dit hoofdstuk bevat drie afdelingen waarin de verschillende aspecten 
van de aansprakelijkheid zijn ondergebracht. In de eerste afdeling wordt 
een opsomming gegeven van de personen en de lichamen die aansprakelijk 
zijn voor de belastingschuld van een ander. De tweede afdeling bevat 
formele bepalingen met betrekking tot de wijze van aansprakelijkstelling, 
de rechtsbescherming van de aansprakelijk gestelde en de wijze waarop 
een aansprakelijk gestelde tot betaling kan worden gedwongen. De derde 
afdeling bevat een bijzondere verhaalsregeling voor de aansprakelijk 
gestelde. 

Afdeling 1. Aansprakelijkheid 

De ontvanger kan iemand aansprakelijk stellen niet alleen op grond van 
de artikelen van deze afdeling, maar ook op grond van enige andere 
wettelijke regeling inzake aansprakelijkheid, tenzij de wet anders bepaalt 
(artikel 33). 

Voor alle door bepaalde lichamen verschuldigde rijksbelastingen zijn 
nader aangewezen natuurlijke personen hoofdelijk aansprakelijk, behou-
dens de in de wet genoemde gevallen, waarin zij kunnen bewijzen dat het 
niet aan hen is te wijten dat het lichaam de belasting niet heeft betaald 
(artikel 34). 

De inlener van een werknemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de 
loonbelasting en de omzetbelasting, verschuldigd door de inhoudingsplich-
tige tot wie die werknemer in dienstbetrekking staat (artikel 35). 
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De aannemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting verschul-
digd door een onderaannemer ingevolge de regeling inzake de ketenaan-
sprakelijkheid (artikel 36). 

Bestuurders van bepaalde lichamen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 
de door die lichamen verschuldigde loonbelasting en omzetbelasting 
ingevolge de regeling inzake de bestuurdersaansprakelijkheid (artikel 37). 

Voor de loonbelasting verschuldigd door een buitenlandse inhoudings-
plichtige en voor de omzetbelasting verschuldigd door een buitenlandse 
ondernemer zijn, voor zover zij niet reeds krachtens artikel 34 aansprakelijk 
zijn, bepaalde personen of lichamen binnen Nederland hoofdelijk aanspra-
kelijk (artikel 38). 

Voor de door een inhoudingsplichtige ten onrechte niet ingehouden 
loonbelasting en kansspelbelasting is de werknemer, c.q. de belasting-
plichtige (degene die de prijs heeft gewonnen) hoofdelijk aansprakelijk 
(artikel 39). 

In geval van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting zijn 
de dochtermaatschappijen hoofdelijk aansprakelijk voor de door de 
moedermaatschappij verschuldigde vennootschapsbelasting (artikel 40). 

De vervreemder van tot een zogenaamd aanmerkelijk belang behorende 
aandelen in een vennootschap is ten dele aansprakelijk voor de door die 
vennootschap verschuldigde vennootschapsbelasting over het jaar waarin 
die vennootschap zijn onderneming staakt, en over de voorgaande jaren 
ingeval bezittingen van de vennootschap zijn verduisterd (artikel 41). 

Hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting en de dividend-
belasting verschuldigd door een lichaam dat naar het buitenland wordt 
verplaatst is ieder van de met die verplaatsing belaste personen (artikel 
42). De notaris is hoofdelijk aansprakelijk voor de door een cliënt ver-
schuldigde overdrachtsbelasting (artikel 43). 

In geval van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting zijn de deelne-
mende personen of lichamen hoofdelijk aansprakelijk voor de door die 
eenheid verschuldigde omzetbelasting (artikel 44). 

Indien inkomensbestanddelen van de echtgenoot of kinderen zijn 
toegerekend aan de belastingschuldige, zijn die echtgenoot en kinderen 
ten dele aansprakelijk voor de door de belastingschuldige verschuldigde 
inkomstenbelasting (artikel 45). 

Indien vermogensbestanddelen van de echtgenoot zijn toegerekend 
aan de belastingschuldige, is die echtgenoot ten dele aansprakelijk voor 
de door de belastingschuldige verschuldigde vermogensbelasting (artikel 
46). 

Erfgenamen zijn naar evenredigheid van hun erfdelen aansprakelijk 
voor het door legatarissen verschuldigde recht van successie. Zij zijn 
hoofdelijk aansprakelijk voor het recht van successie verschuldigd door 
buiten Nederland wonende verkrijgers, alsmede voor het recht van 
overgang. De schenker is hoofdelijk aansprakelijk voor het door de 
begiftigde verschuldigde recht van schenking (artikel 47). 

Indien executeurs-testamentair de successie-aangifte hebben gedaan, 
zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor het uit die aangifte voortvloeiende 
verschuldigde recht van successie (artikel 48). 

Erfgenamen zijn tot het beloop van hun erfdelen aansprakelijk voor de 
navorderingsaanslagen en naheffingsaanslagen van de belastingschuldige 
erflater die na zijn overlijden zijn vastgesteld, alsmede voor de hoofdelijke 
aansprakelijkheidsschulden van de erflater, die na zijn overlijden zijn 
vastgesteld (artikel 49). 

Afdeling 2. Formele bepalingen 

De aansprakelijkstelling geschiedt doordat de ontvanger de aansprakelijk 
gestelde bij gedagtekende kennisgeving mededeelt voor welk bedrag de 
aansprakelijkheid bestaat onder vermelding van de grond waarop deze 
berust. De aansprakelijk gestelde kan de aansprakelijkstelling gemotiveerd 
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betwisten. Zo nodig kan de burgerlijke rechter worden ingeschakeld om 
zich over de aansprakelijkheid uit te spreken (artikel 50). 

In sommige gevallen heeft de aansprakelijk gestelde de mogelijkheid 
om tegen de hoogte van de belastingaanslag waarvoor hij aansprakelijk is 
gesteld, bezwaar te maken bij de inspecteur die die aanslag heeft 
vastgesteld en daartegen in beroep te gaan bij de belastingrechter (artikel 
51). 

De ontvanger kan voor aansprakelijkheidsschulden conservatoir beslag 
leggen ten laste van de aansprakelijk gestelde. Alsdan is een op dat geval 
toegespitste regeling van toepassing (artikel 52). 

De invordering bij dwangbevel van aansprakelijkheidsschulden ten 
aanzien van de aansprakelijk gestelde geschiedt in principe op dezelfde 
wijze als de invordering van belastingschulden ten aanzien van de 
belastingschuldige (artikel 53 en artikel 54, eerste en tweede lid). 

Bij ministeriële regeling worden regels gesteld krachtens welke een 
aansprakelijk gestelde in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk kan 
worden ontslagen van zijn betalingsverplichting (artikel 54, derde lid). 

Indien een belastingaanslag die door de aansprakelijk gestelde geheel 
of gedeeltelijk is voldaan, nadien wordt verminderd, doet de ontvanger 
mededeling van zijn voornemen het bedrag van de vermindering aan de 
belastingschuldige uit te betalen, dan wel van zijn voornemen dat bedrag 
te verrekenen met een nog openstaande belastingschuld van de belas-
tingschuldige. Deze mededeling stelt de aansprakelijk gestelde in de 
gelegenheid naar bevind van zaken te handelen in verband met zijn recht 
van regres op de belastingschuldige (artikel 55). 

Afdeling 3. Bijzondere verhaalsregelingen voor de aansprakelijk gestelde 

Indien degene die op grond van de regeling inzake de ketenaansprake-
lijkheid of de regeling inzake de bestuurdersaansprakelijkheid een 
hoofdelijke aansprakelijkheidsschuld heeft voldaan, die schuld niet of niet 
geheel kan verhalen op de belastingschuldige, moeten anderen die op 
grond van de genoemde regelingen eveneens hoofdelijk aansprakelijk 
zijn, bijdragen in het onverhaald gebleven deel (artikel 56). 

In bepaalde gevallen kan een aansprakelijk gestelde die een aansprake-
lijkheidsschuld heeft voldaan, deze verhalen op andere hoofdelijk aanspra-
kelijken (artikel 57). 

De aansprakelijke die op de voet van de aansprakelijkheidsbepalingen 
bedragen heeft voldaan, is bij zijn verhaal op de belastingschuldige of de 
mede-aansprakelijke uitsluitend gesubrogeerd in het voorrecht van de 
fiscus (artikel 58). 

Artikel 33 

Artikel 33 is nieuw. 
De in dit artikel opgenomen bepaling strekt ertoe vast te leggen dat de 

in hoofdstuk VI van het wetsvoorstel opgenomen bepalingen - behoudens 
voor zover uitdrukkelijk anders is vermeld - niet afdoen aan de bepalingen 
in enige andere wettelijke regeling inzake aansprakelijkheid. Dientenge-
volge behoeft er geen twijfel over te bestaan dat de specifieke aansprake-
lijkheidsbepalingen van het wetsvoorstel onverlet laten de mogelijkheid 
dat de ontvanger een beroep doet op een aansprakelijkheidsbepaling van 
bij voorbeeld het Burgerlijk Wetboek (zoals artikel 102, eerste lid) of het 
Wetboek van Koophandel (zoals artikel 18). Evenals dit het geval is met 
betrekking tot artikel 3, tweede lid, wordt ook in artikel 33 benadrukt dat 
de ontvanger naast de hem specifiek toegekende mogelijkheden ook 
beschikt over de hem op grond van het algemene recht ter beschikking 
staande middelen. 

Het tweede lid van artikel 33 beperkt de werking van artikel 6, eerste 
lid. Deze beperking brengt mee dat de aansprakelijkheid zich niet uitstrekt 
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tot alle in de belastingaanslag begrepen verhogingen, de renten en de 
kosten, maar alleen tot die waarvan het belopen aan de aansprakelijke is 
te wijten. Het is in dezen aan de ontvanger aannemelijk te maken dat het 
belopen van de rente en de kosten waarvoor hij de betrokkene aansprakelijk 
stelt, aan deze zijn te wijten. 

Een en ander houdt in dat de aansprakelijke niet alleen kan worden 
aangesproken voor de in de belastingaanslag vastgelegde belastingschuld, 
maar ook voor de invorderingsrente die wordt belopen over een periode 
nadat na de kennisgeving van de ontvanger (zie artikel 50, tweede lid) 
twee maanden zijn verstreken. Voorts kan de aansprakelijkheid de in de 
belastingaanslag begrepen verhoging betreffen indien het belopen 
daarvan aan de aansprakelijke kan worden geweten; gedacht kan dan bij 
voorbeeld worden aan een naheffingsaanslag loon- of omzetbelasting 
(met verhoging ingevolge artikel 21 , eerste lid, AWR) die het geval is van 
het feit dat door kennelijk onbehoorlijk bestuur van de bestuurder van een 
lichaam - later de aansprakelijke - aanvankelijk ten onrechte geen of te 
weinig belasting is geheven. 

Artikel 34 

Artikel 34 bevat de hoofdelijke-aansprakelijkheidsregels die gelden 
voor de invordering van alle rijksbelastingen. 

De bepalingen van het eerste lid zijn ontleend aan bepalingen in de 
sfeer van met name de vennootschapsbelasting en de loonbelasting (zie 
bij voorbeeld artikel 27 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 
en artikel 32, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 
1964 in de teksten zoals die gelden voor 1987). Zij strekken ertoe om 
indien op een lichaam geen verhaal (meer) kan worden uitgeoefend in de 
genoemde gevallen van een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid 
(waaronder zijn begrepen maat- en vennootschappen), een buiten 
Nederland gevestigd lichaam en een ontbonden lichaam, die personen 
aan te spreken voor de nog verschuldigde belasting die in een nauwe 
betrekking staan of stonden tot het desbetreffende lichaam en die invloed 
(hadden) kunnen uitoefenen inzake het betalen van de belastingschulden 
van dat lichaam. 

Deze personen - in onderdeel a de bestuurder (waaronder ingevolge 
het tweede lid wordt begrepen de volledig aansprakelijke vennoot van 
een maat- of vennootschap), in onderdeel b de leider van de vaste 
inrichting of de vaste vertegenwoordiger en in onderdeel c de vereffenaar -
zullen veelal natuurlijke personen zijn en als zodanig worden aangesproken. 
Wanneer echter lichamen of rechtspersonen bestuurders van het 
ingebreke zijnde lichaam zouden zijn, kunnen die lichamen of rechtsper-
sonen worden aangesproken, waarbij zo nodig - bij voorbeeld ingeval een 
vennootschap als bestuurder of een maatschap als vaste vertegenwoordi-
ger optreedt - de personen achter die lichamen, in casu de bestuurders 
van de vennootschap en de vennoten van de maatschap, worden aange-
sproken op grond van het derde lid van artikel 34. 

Dat de bepalingen inzake hoofdelijke aansprakelijkheid in deze specifieke 
situaties niet meer zien op bepaalde, maar op alle rijksbelastingen die een 
lichaam als bedoeld in artikel 34 verschuldigd kan worden, vindt zijn 
oorzaak in het feit dat er naar onze mening, gegeven de invloed die de 
betrokken personen op de betaling van de belastingschulden (hadden) 
kunnen uitoefenen, geen goede gronden zijn aan te voeren om de 
hoofdelijke aansprakelijkheid in deze gevallen tot enkele rijksbelastingen 
te beperken. Overigens zal de uitbreiding in de praktijk geen grote 
gevolgen hebben daar de bepalingen voor twee belangrijke belastingen 
- de loon- en de vennootschapsbelasting - thans reeds gelden. Voor alle 
duidelijkheid zij hierbij nog opgemerkt dat het hier uitsluitend gaat om 
rijksbelastingen verschuldigd door het lichaam. Indien het bij voorbeeld in 
een geval als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, zou gaan om een 
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maat- of vennootschap, zijn de volledig aansprakelijke vennoten wel 
aansprakelijk voor door die maat- of vennootschap verschuldigde 
rijksbelastingen, maar uiteraard niet voor eikaars persoonlijke belasting-
schulden, zoals bij voorbeeld de door een vennoot verschuldigde inkom-
stenbelasting. 

Opgemerkt zij nog dat aan de aansprakelijkheid van de vereffenaar in 
onderdeel c van het eerste lid nog enkele beperkingen worden aangebracht: 
in de eerste plaats moet de ontvanger aannemelijk maken dat het niet 
betalen van de belastingschuld is te wijten aan onbehoorlijk bestuur van 
de vereffenaar en in de tweede plaats kan de aansprakelijkstelling slechts 
plaatsvinden in de periode van drie jaren na de ontbinding van het 
bewuste lichaam. Deze beperkingen zijn ontleend aan artikel 32a, derde 
lid, van de Wet op de loonbelasting 1964. 

Het vierde lid bevat voor degene die op de voet van het eerste lid 
onderdelen a en b hoofdelijk aansprakelijk is gesteld een disculpatiemo-
gelijkheid. Voor zover met betrekking tot een belastingschuld van een 
lichaam wordt bewezen dat de aansprakelijk gestelde persoon geen 
verwijt kan worden gemaakt voor het niet voldoen van die schuld, vervalt 
voor die persoon de aansprakelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de 
redelijkheid meebrengt dat deze disculpatiemogelijkheid - die in de thans 
bestaande bepalingen niet altijd is opgenomen - in de hier bedoelde 
situaties moet bestaan. 

Artikel 35 

Dit artikel bevat de regeling van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor 
door uitleners van arbeidskrachten (zoals uitzendbureaus en «koppelba-
zen») verschuldigde loon- en omzetbelasting, indien zij hun activiteiten 
bedrijven zonder de daartoe vereiste vergunning van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid als is bedoeld in artikel 16a, tweede 
lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering. De bepaling is bijna 
letterlijk ontleend aan het bij de Wet ketenaansprakelijkheid ingevoerde 
artikel 32a, eerste lid, onderdelen a en d, van de Wet op de loonbelasting 
1964 (artikel 32b, tekst 1987) en het tegelijkertijd ingevoerde en gelijklui-
dende artikel 41 a, tweede en derde lid, van de Wet op de omzetbelasting 
1968 (artikel 41 c, tekst 1987). De in dit artikel ten opzichte van de 
genoemde artikelen van de loon- en de omzetbelasting aangebrachte 
wijzigingen hebben geen materiële betekenis. 

Wat betreft de inhoud van de begrippen «werknemer», «dienstbetrek-
king» en «inhoudingsplichtige» geldt dat deze niet afwijkt van de inhoud 
van die begrippen in de Wet op de loonbelasting 1964 (zie ook de 
definitie in artikel 2, eerste lid, onderdeel f). 

Artikel 36 

In dit artikel is de regeling opgenomen die bekend staat als de keten-
aansprakelijkheid en die bij de Wet van 4 juni 1981, Stb. 370 (Wet 
ketenaansprakelijkheid), is neergelegd in de toenmalige artikelen 32b en 
32c (de artikelen 32c en 32d, tekst 1987) van de Wet op de loonbelasting 
1964. De bijna gelijkluidende artikelen 41 b en 41 c (artikelen 41 d en 41 e, 
tekst 1987) van de Wet op de omzetbelasting 1968 zijn in het wetsvoorstel 
niet overgenomen omdat daaraan geen behoefte meer bestaat, gelet op 
de thans bestaande verleggingsregeling voor de ketenaansprakelijkheid 
(resolutie 25 juni 1982 nr. 282-9690) en op het thans aanhangige 
wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 
(Kamerstukken II 1986/87, 20030) in welk wetsvoorstel wordt voorzien 
in de opname van een specifieke bevoegdheid voor de verlegging van de 
heffing van omzetbelasting naar de afnemer van de prestatie (voorgesteld 
artikel 12, derde lid, van die wet). Voor een beter begrip van de tekst van 
artikel 36 worden hierna enkele passages uit de parlementaire stukken 
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betreffende de (ontwerp) Wet ketenaansprakelijkheid geciteerd. Daarbij 
zijn de verwijzingen naar de toen ingevoerde artikelen en artikelonderdelen 
vervangen door verwijzingen naar de (onderdelen van de) artikelen van 
deze wet, terwijl tevens, waar dat nodig was, de tekst van die parlementaire 
stukken zodanig is aangepast en geparafraseerd dat deze als toelichting 
op artikel 36 kan worden gelezen. Deze aanpassingen en parafraseringen 
zijn nodig aangezien de parlementaire stukken zijn afgestemd op de 
aansprakelijkheidsregels die bij de Wet ketenaansprakelijkheid in de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering zijn opgenomen. Deze regels komen 
nagenoeg overeen met de bij de Wet ketenaansprakelijkheid in de Wet op 
de loonbelasting 1964 ingevoegde aansprakelijkheidsbepalingen. 
Laatstbedoelde bepalingen zijn echter als zodanig nauwelijks toegelicht, 
aangezien met de toelichting op de bepalingen in de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering tevens de overeenkomstige bepalingen voor de 
loonbelasting zijn toegelicht. 

Eerste lid 

«In het eerste lid van artikel 36 wordt de hoofdelijke aansprakelijkheid 
van de aannemer geregeld. Het in de aanhef van dit lid genoemde begrip 
aannemer omvat tevens de onderaannemer die werk door een volgende 
onderaannemer laat uitvoeren, omdat deze onderaannemer ingevolge het 
derde lid, onderdeel a, als aannemer wordt beschouwd, alsmede de op 
grond van het derde lid, onderdeel b, als aannemer beschouwde personen. 
Op grond van het eerste lid, onderdeel a, is de aannemer hoofdelijk 
aansprakelijk voor de loonbelasting die de onderaannemer verschuldigd is 
over de ter zake van het aangenomen werk aan zijn werknemers uitbetaalde 
lonen. Laat deze onderaannemer het werk op zijn beurt weer geheel of 
ten dele door een andere onderaannemer uitvoeren, dan is de aannemer 
eveneens aansprakelijk voor de loonbelasting die deze andere onderaan-
nemer en eventueel volgende onderaannemers verschuldigd zijn. In de 
tekst komt duidelijk tot uiting dat de aansprakelijkheid geldt voor de 
loonbelasting welke is verschuldigd door alle onderaannemers die zich na 
de aannemer verbonden hebben tot het uitvoeren van een werk of een 
deel daarvan. 

De mogelijkheid bestaat, dat de onderaannemer het werk niet door zijn 
eigen werknemers laat uitvoeren, maar door arbeidskrachten die door een 
ander aan hem ter beschikking zijn gesteld. In bepaalde omstandigheden 
is de onderaannemer dan op grond van artikel 35 aansprakelijk voor de 
loon- en de omzetbelasting, die degene die zijn werknemers ter beschikking 
heeft gesteld, verschuldigd is. Als de onderaannemer hiervoor aansprakelijk 
wordt gesteld en deze belasting niet betaalt, kan de aannemer niet op 
grond van het eerste lid, onderdeel a, worden aangesproken. Daarin is 
namelijk bepaald, dat de aannemer slechts aansprakelijk is voor de 
loonbelasting die de onderaannemer, en eventueel iedere volgende 
onderaannemer, verschuldigd is in verband met het verrichten van 
werkzaamheden door zijn werknemers. Aangezien wij van mening zijn, 
dat de aansprakelijkheid van de aannemer ook behoort te gelden voor het 
geval dat de onderaannemer van ter beschikking gestelde arbeidskrachten 
gebruik maakt, is het gestelde in het eerste lid, onderdeel b, opgenomen. 
In dit geval is immers ook sprake van het niet-betalen van loonbelasting 
door een onderaannemer.» (Vergelijk de toelichting op artikel 16b, vijfde 
lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, zoals die is opgenomen 
op blz. 21 van de memorie van toelichting bij de Wet ketenaansprakelijk-
heid, Kamerstukken II 1978/1979, 15 697, nrs. 1-4.) 

Tweede lid 

«In het tweede lid van artikel 36 wordt een definitie gegeven van de 
termen «aannemer» en «onderaannemer». Deze definities zijn bepalend 
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voor de reikwijdte van dit artikel. Wij geven er de voorkeur aan gebruik te 
maken van het begrip «aannemer» met een eigen, zelfstandige betekenis. 
Derhalve is geen aansluiting gezocht bij begrippen welke met betrekking 
tot het verrichten van arbeid buiten dienstbetrekking in het Burgerlijk 
Wetboek worden gebruikt, zoals het begrip aanneming van werk (artikel 
1637b). Het gevaar daarvan zou immers zijn, dat aan de werking van dit 
artikel zou kunnen worden ontkomen door een juridische constructie 
waarmee aan een overeenkomst een kwalificatie wordt gegeven welke 
afwijkt van die van de overeenkomst van aanneming van werk van het 
Burgerlijk Wetboek. Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde «regie-over-
eenkomst» waaraan het element van de «bepaalde prijs», opgenomen in 
de definitie van aanneming van werk, ontbreekt. Denkbaar zou ook zijn 
dat een bepaalde overeenkomst welke naar haar aard een aanneming is 
en naar de bedoeling onder de werking van dit artikel zou moeten vallen, 
wordt geconstrueerd of geïnterpreteerd als een overeenkomst tot het 
verrichten van enkele diensten, welke zich van de aannemingsovereen-
komst in de zin van het Burgerlijk Wetboek onderscheidt. Gekozen is 
daarom voor een omschrijving die, zonder aan te sluiten op het begrip-
penstelsel van het Burgerlijk Wetboek, de soort overeenkomsten aangeeft 
welke onder de werking van dit artikel behoren te vallen. Het gaat dan om 
overeenkomsten welke tot inhoud hebben het uitvoeren van een werk van 
stoffelijke aard. Wij zullen hieronder trachten dit begrip nader uit te 
werken aan de hand van een aantal voorbeelden. Onder de omschrijving 
vallen bouwwerken, de aanleg van wegen, waterstaatswerken, bestratingen 
en het leggen van leidingen, maar ook het bewerken van land, het 
schoonmaken van sloten en kanalen, het onderhoud van huizen en 
gebouwen, het onderhoud van voertuigen en schepen, het afbreken of 
slopen van bouwwerken, schepen of andere zaken, herstelwerkzaamheden 
van allerlei aard, alsmede het verrichten van typewerk, het vermenigvuldi-
gen van documenten, het verpakken van goederen en het bewerken van 
produkten van de landbouw, de tuinbouw of de bosbouw. In sommige 
gevallen zouden deze werken volgens de indeling van het Burgerlijk 
Wetboek niet kunnen worden beschouwd als aanneming van werk, doch, 
zoals gezegd, artikel 36 hanteert een autonoom criterium dat niet 
noodzakelijkerwijs parallel loopt met de onderscheidingen van het 
Burgerlijk Wetboek. De uitvoering van een werk van stoffelijke aard zal 
veelal resulteren in een tastbaar produkt. Evenwel is niet elke arbeid 
welke resulteert in een tastbaar produkt een «uitvoering van een werk van 
stoffelijke aard» in de zin van dit artikel. De eigen aard van de arbeid moet 
ook in de beschouwing worden betrokken. Zo zijn niet als werk van 
stoffelijke aard te beschouwen alle werken of produkten welke door een 
in hoofdzaak geestelijke of intellectuele arbeid tot stand komen. Het 
veelal persoonsgebonden karakter van dit werk brengt evenwel mee, dat 
malafide onderaanneming in die gevallen niet behoeft te worden gevreesd. 
Dit is bij voorbeeld het geval bij werkzaamheden van musici, auteurs, 
adviseurs e.d. 

Uit het vorenstaande moge blijken, dat met de keuze van het ruime 
criterium «uitvoeren van een werk van stoffelijke aard» is beoogd, in het 
algemeen, alle sectoren van het economisch leven onder de werkingssfeer 
van artikel 36 te brengen. Zou men het bewerken van land, het trekken 
van een kabel, het verrichten van typewerk willen onderbrengen in de 
dienstensector van het economisch leven, dan is daarmede niet gezegd 
dat deze werken niet als het uitvoeren van een werk stoffelijke aard in de 
zin van dit artikel zouden kunnen worden aangemerkt. Het door dit artikel 
gehanteerde criterium overschrijdt niet alleen de in het Burgerlijk Wetboek 
gemaakte onderscheidingen doch ook de in het economisch leven 
gangbare indelingen. 

Andere in de burgerlijke wetgeving geregelde overeenkomsten waarbij 
men zich niet in de eerste plaats verbindt tot het verrichten van arbeid, 
zoals bij voorbeeld de vervoersovereenkomst, vallen buiten de werking 
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van dit artikel. Een uitzondering is gemaakt voor de overeenkomst tot 
koop en verkoop welke betrekking heeft op een toekomstige zaak. Hierna 
zal deze uitzondering nader worden toegelicht. 

In het vorenstaande is getracht zoveel mogelijk de inhoud van het 
criterium «uitvoeren van een werk van stoffelijke aard» te benaderen. Er 
blijven uiteraard grensgebieden over, waar het onzeker is of een bepaalde 
prestatie onder de werking van de wet valt. Men zal in beginsel moeten 
uitgaan van een ruime uitleg, immers het verschijnsel dat artikel 36 
beoogt te bestrijden kan zich in vele takken van bedrijvigheid waarin 
aanneming en onderaanneming mogelijk of gebruikelijk zijn voordoen. 
Het optreden van koppelbazen manifesteert zich thans voornamelijk in de 
bouwsector en in die van dé metaalnijverheid, doch het is niet ondenkbaar 
dat ook in andere takken van bedrijf een soortgelijke ontwikkeling zich 
voordoet als die welke dit artikel wil bestrijden. 

Het uitvoeren van het werk moet «buiten dienstbetrekking» geschieden. 
Met betrekking tot aanneming van werk in de zin van artikel 1637b van 
het Burgerlijk Wetboek is de heersende leer, dat een overeenkomst 
waarbij in dienstbetrekking werk wordt aangenomen, niet als een aanne-
mingsovereenkomst in de zin van dat artikel kan worden aangemerkt. 
Aangezien artikel 36 een eigen begrippenstelsel gebruikt is het niet 
vanzelfsprekend dat de heersende leer met betrekking tot artikel 1637b 
Burgerlijk Wetboek ook toepasselijk is op dit begrippenstelsel. Daarom is 
het kenmerk «buiten dienstbetrekking» uitdrukkelijk in onze definitie 
opgenomen. 

Een andere reden om deze woorden op te nemen is, dat in de loonbe-
lasting onder het begrip dienstbetrekking niet alleen valt de dienstbetrek-
king in de zin van het Burgerlijk Wetboek doch ook de arbeidsverhouding 
van degene, die anders dan in de uitoefening van een bedrijf of in de 
zelfstandige uitoefening van een beroep en anders dan als thuiswerker 
ingevolge een overeenkomst van aanneming van werk als bedoeld in 
artikel 1637b van het Burgerlijk Wetboek persoonlijk een werk tot stand 
brengt. Derhalve wordt onder de woorden «buiten dienstbetrekking» hier 
verstaan: buiten dienstbetrekking in de zin van de Wet op de loonbelasting 
1964. 

De term «te betalen prijs» (en niet: «bepaalde prijs») is gekozen om bij 
voorbeeld ook een regieovereenkomst, waarbij de prijs niet vooraf 
bepaald wordt, onder de werking van artikel 36 te houden. 

De in het tweede lid gegeven definitie van het begrip onderaannemer 
omvat ieder, die zich jegens de aannemer verbindt om buiten dienstbe-
trekking het werk waartoe deze laatste zich jegens de opdrachtgever 
verbonden heeft, geheel of ten dele uit te voeren. Het onderscheid tussen 
de begrippen aannemer en onderaannemer is derhalve gelegen in de 
persoon met wie gecontracteerd wordt, te weten de opdrachtgever 
respectievelijk de aannemer.« (Vergelijk de toelichting op artikel 16b, 
eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, zoals die is opgeno-
men op blz. 18-20 van de memorie van toelichting bij de Wet ketenaan-
sprakelijkheid, Kamerstukken II 1978/1979, 15 697, nrs. 1-4.) 

Wat betreft het begrip «werknemer» zij opgemerkt dat dit begrip 
gedefinieerd is in artikel 2, eerste lid, onderdeel f. Zoals daar is vermeld, 
heeft dit begrip dezelfde inhoud als die welke de Wet op de loonbelasting 
1964 aan dat begrip toekent. 

Derde lid 

«Uit het derde lid, onderdeel a, van artikel 36 blijkt, dat een onderaan-
nemer, indien hij werk, tot de uitvoering waarvan hij zich jegens de 
aannemer heeft verbonden, geheel of ten dele door een ander laat 
uitvoeren, ten opzichte van die ander als aannemer wordt beschouwd. 
Daardoor wordt die ander onderaannemer. 
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Het derde lid, onderdeel b, stelt de zogenaamde «eigenbouwer» met 
een aannemer gelijk. Ook hier moet een ruime uitleg worden aangehouden. 
Het gaat hierbij om elke ondernemer, die zonder opdracht van een 
opdrachtgever in de normale uitoefening van zijn bedrijf een werk van 
stoffelijke aard uitvoert. Ook de verkoper van een toekomstige zaak is, 
behoudens het bepaalde in onderdeel c, van het derde lid als «eigenbou-
wer» aan te merken, immers hij verplicht zich niet jegens een opdrachtgever 
tot de uitvoering van een werk, maar jegens de koper tot levering van een 
zaak. In dit geval is derhalve geen sprake van een opdracht van een 
opdrachtgever. 

In verband met het bepaalde in onderdeel c, van het derde lid waarbij 
in bepaalde omstandigheden de verkoper van een toekomstige zaak als 
onderaannemer wordt beschouwd, is de verkoper slechts in de - met de 
verhouding opdrachtgever/aannemer vergelijkbare - verhouding koper/ 
verkoper, als «eigenbouwer» in de zin van het derde lid, onderdeel b, aan 
te merken. Indien de «eigenbouwer» het werk geheel of ten dele door een 
ander laat uitvoeren, is die ander onderaannemer, omdat hij met een 
aannemer heeft gecontracteerd. De «eigenbouwer», die werk door een 
onderaannemer laat uitvoeren, moet goed onderscheiden worden van de 
opdrachtgever als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, die een 
overeenkomst met een aannemer sluit. Het is niet mogelijk ter zake van 
dezelfde werkzaamheden tegelijkertijd «opdrachtgever» en «eigenbouwer» 
te zijn. Kenmerkend voor de «eigenbouwer» is, dat het uitvoeren van het 
werk tot zijn normale bedrijfsuitoefening behoort. 

Ook al zou de «eigenbouwer» het werk geheel door een ander laten 
uitvoeren, het blijft tot zijn normale bedrijfsuitoefening behoren dat werk 
uit te voeren. De «eigenbouwer» kan derhalve geen «opdrachtgever» 
worden door het werk in zijn geheel uit handen te geven. 

Als voorbeelden van «eigenbouwers» kunnen worden genoemd de 
fabrikant die een bepaald onderdeel van het fabrikageproces - bij 
voorbeeld de verpakking van zijn produkten - in zijn fabriek door een 
onderaannemer met zijn werknemers laat uitvoeren, en de ondernemer 
die voor eigen rekening en risico huizen of schepen bouwt en daarbij 
gebruik maakt van de diensten van een onderaannemer. In deze gevallen 
is de «eigenbouwer» aansprakelijk voor de belasting, verschuldigd door 
die onderaannemer. Die aansprakelijkheid zou ook op hem kunnen rusten, 
indien hij van ter beschikking gestelde arbeidskrachten gebruik maakt. De 
fabrikant die zijn bedrijfspand laat verbouwen, kan daarentegen niet als 
eigenbouwer worden aangemerkt, aangezien het verbouwen niet tot zijn 
normale bedrijfsuitoefening behoort. In dat geval is hij opdrachtgever.» 
(Vergelijk de toelichting op artikel 16b, tweede en derde lid, van de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering, zoals die is opgenomen op blz. 20 
en 21 van de memorie van toelichting bij de Wet ketenaansprakelijkheid, 
Kamerstukken II 1978/1979, 15 697, nrs. 1-4.) 

Met betrekking tot het begrip «eigenbouwer» willen wij ook wijzen op 
de nadere invulling die daaraan is gegeven in de door de eerste onderge-
tekende uitgevaardigde aanschrijving van 25 juli 1986, nr. 286-10846 
(gepubliceerd in Vakstudie Nieuws 16 augustus 1986, punt 24). Na 
daarin uiteengezet te hebben dat bij werkzaamheden als eigenbouwer 
allereerst gedacht dient te worden aan situaties waarin werkzaamheden 
worden verricht ten behoeve van een werk waarvoor men tijdens of na de 
voltooiing van het werk alsnog een afnemer hoopt te vinden, vervolgt de 
aanschrijving: 

«Naast deze situaties, waarin «voor de markt» wordt gewerkt kan 
echter naar mijn oordeel eveneens sprake zijn van eigenbouwerschap in 
gevallen waarin een bedrijf een werk uitvoert ter voorziening in de eigen 
behoefte aan bij voorbeeld bedrijfsmiddelen. Voorwaarde daarbij is 
evenwel dat zulks geschiedt binnen het kader van de normale bedrijfsuit-
oefening, met andere woorden het vervaardigen van de eigen bedrijfs-
middelen moet dan voor het betrokken bedrijf een gebruikelijke bezigheid 
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zijn. Indien bij voorbeeld een energiebedrijf zelf meer dan sporadisch in 
eigen beheer werkzaamheden in het kader van de aanleg, uitbreiding of 
vernieuwing van eigen hoofdleidingnetten uitvoert, wordt het bedrijf 
aangemerkt als eigenbouwer voor zover bij voorbeeld graafwerk of 
andere onderdelen van het werk worden uitbesteed. Is het evenwel zo dat 
het desbetreffende energiebedrijf nimmer hoofdleidingnetten in eigen 
beheer aanlegt, maar als het ware een kant en klaar net koopt van 
derden, dan zal het bedrijf in dat geval niet als eigenbouwer optreden.» 

Vervolgens wordt ingegaan op de begrippen «bedrijf» en «normale 
bedrijfsuitoefening». Daarna wordt vervolgd: 

«De vraag is gerezen of een bedrijf dat bij de feitelijke uitvoering van 
een bepaald werk zelf geen werkzaamheden van stoffelijke aard verricht, 
maar alle werkzaamheden uitbesteedt aan derden, toch eigenbouwer kan 
zijn. Naar mijn oordeel kan dit in twee situaties het geval zijn, namelijk: 

a. het betrokken bedrijf pleegt de bedoelde werkzaamheden ook wel 
zelf geheel of gedeeltelijk uit te voeren; 

b. de realisatie van het uiteindelijke tot stand te brengen werk past 
binnen het kader van het desbetreffende bedrijf, dat met betrekking tot 
deze werkzaamheden optreedt als de «laatste schakel» in het produktie-
proces. Dit doet zich met name voor in gevallen, waarin een bedrijf 
bepaalde werkzaamheden pleegt te doen uitvoeren en daarbij met 
gebruikmaking van de eigen technische en/of organisatorische know-how 
met betrekking tot de uitvoering van het werk een aanzienlijk meer 
omvattende rol speelt dan een «normale» opdrachtgever. 

Voor deze opvatting vind ik steun in de memorie van toelichting bij de 
Wet ketenaansprakelijkheid, waarin is opgemerkt dat de bepaling inzake 
de eigenbouwer ruim moet worden uitgelegd, alsmede dat men aan 
eigenbouwerschap niet kan ontkomen door het gehele werk uit te 
besteden.» 

In concreto wordt daarna aandacht besteed aan de woningcorporatie 
en het gemeentelijk grondbedrijf: 

«Woningcorporaties en andere zogenaamd toegelaten instellingen 
oefenen naar mijn oordeel een bedrijf uit. Indien voor eigen rekening en 
risico een nieuwbouwproject wordt gerealiseerd, hetzij voor de verkoop, 
hetzij voor de verhuur, kunnen zich verschillende situaties voordoen. In 
het onderstaande wordt ervan uitgegaan dat de corporatie het bouwen 
niet door eigen werknemers laat verrichten. 

Indien het realiseren van een nieuwbouwproject slechts eenmalig of 
sporadisch voorkomt is de corporatie geen eigenbouwer. 

Indien het realiseren van een nieuwbouwproject meer dan sporadisch 
geschiedt, is de corporatie naar mijn oordeel eveneens geen eigenbouwer, 
tenzij de corporatie een zodanige ervaring en know-how met betrekking 
tot het bouwen heeft, dat zij met gebruikmaking daarvan feitelijk op 
dezelfde wijze optreedt als een hoofdaannemer die het gehele werk 
uitbesteedt. 

Met betrekking tot onderhoudswerkzaamheden moet onderscheid 
worden gemaakt tussen situaties waarin de corporatie het onderhoud 
(mede) met eigen werknemers pleegt uit te voeren en situaties waarin dat 
niet het geval is. In het eerste geval zal van eigenbouwerschap sprake zijn 
voor zover onderhoudswerk wordt uitbesteed; in het laatste geval is de 
corporatie in de regel geen eigenbouwer. 

Indien een gemeentelijk grondbedrijf door haar verworven stukken 
grond bouwrijp maakt teneinde deze bij voorbeeld te verkopen, in 
erfpacht uit te geven of te verhuren treedt het grondbedrijf met betrekking 
tot een dergelijke aktiviteit op als eigenbouwer. Het door het gemeentelijk 
grondbedrijf aanleggen/realiseren van gemeenschapsvoorzieningen zoals 
bij voorbeeld openbare straten, plantsoenen e.d. bij de gemeente in 
eigendom blijvende voorzieningen levert naar mijn mening geen bedrijfs-
matig handelen op. De gemeente treedt in een dergelijk geval op als 
overheid hetgeen een handelen als eigenbouwer uitsluit. 
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Het vorenstaande leidt ertoe dat de gemeente bij de realisatie van een 
bestemmingsplan in beide gedaanten op kan treden, namelijk als eigen-
bouwer voor zover zij optreedt als ondernemer en als opdrachtgever voor 
zover het betreft de werkzaamheden die worden verricht als overheid.» 
(einde citaten aanschrijving.) 

Voor de uitleg van het begrip «eigenbouwer» is voorts nog van belang 
het arrest van de Hoge Raad van 15 oktober 1986, BNB 1987/43, met 
conclusie van Advocaat-Generaal Mr. Van Soest en met noot van Mr. 
A.C.L. Simons. In genoemd arrest is beslist, dat het begrip «eigenbouwer» 
ruim dient te worden uitgelegd in die zin, dat niet wordt vereist dat de 
desbetreffende belastingplichtige de werken ook zelf geheel of gedeeltelijk 
uitvoert of kan uitvoeren; voldoende is dat de algemene leiding bij het tot 
stand brengen van de werken bij de betrokkene berust. 

«In het derde lid, onderdeel c, wordt de verkoper van een toekomstige 
zaak ten opzichte van de aannemer - onder wie ook de ingevolge de 
onderdelen a en b met een aannemer gelijkgestelde personen worden 
verstaan - als onderaannemer beschouwd, zulks voor zover de koop en 
verkoop verband houdt met het aangenomen werk. Wat de koop en 
verkoop van een toekomstige zaak betreft, merken wij op dat er zich 
afbakeningsproblemen kunnen voordoen tussen de aannemingsovereen-
komst, die tot oplevering van een zaak en de koopovereenkomst, die tot 
levering van een toekomstige zaak verplicht. In beide gevallen kan voor 
de uitvoering van het werk gebruik worden gemaakt van de diensten van 
anderen. Indien er sprake is van een overeenkomst van koop en verkoop 
van een toekomstige zaak, zou die ander zonder de in dit onderdeel 
geregelde gelijkstelling niet als onderaannemer kunnen worden aange-
merkt, omdat zijn wederpartij dan verkoper en geen aannemer is. In dit 
verband wijzen wij ook nog op de toelichting op onderdeel b van het 
derde lid.» (Vergelijk de toelichting op artikel 16b, vierde lid, van de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering, zoals die is opgenomen op blz. 21 
van de memorie van toelichting bij de Wet ketenaansprakelijkheid, 
Kamerstukken II 1978/1979, 15 697, nrs. 1-4.) 

Het derde lid, onderdeel d, bepaalt dat voor de toepassing van dit 
artikel de verhoging als bedoeld in de artikelen 21 en 22 van de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen niet als belasting wordt aangemerkt. Het zou 
naar onze mening onbillijk zijn om voor de verhoging, die het karakter 
heeft van een administratieve boete welke uitsluitend een gevolg is van 
het handelen van de belastingschuldige, een aannemer hoofdelijk 
aansprakelijk te stellen. (Vergelijk de toelichting op artikel 32c, eerste lid, 
van de Wet op de loonbelasting 1964, zoals die is opgenomen op blz 27 
van de memorie van toelichting bij de Wet ketenaansprakelijkheid, 
Kamerstukken II 1978/1979, 15 697, nrs. 1-4.) 

Vierde lid 

«Het vierde lid van artikel 36 noemt twee gevallen waarin de in de 
voorgaande leden opgenomen bepalingen niet van toepassing zijn. Het 
eerste geval betreft de situatie, dat een werk tot de uitvoering waarvan 
een onderaannemer zich jegens een aannemer heeft verbonden, geheel 
of grotendeels wordt verricht op de plaats waar de onderneming van de 
onderaannemer is gevestigd. Het gaat hier om de plaats waar de onder-
neming feitelijk is gevestigd, met inbegrip van de filialen, hetgeen onder 
meer uit het handelsregister zou kunnen blijken. Door de woorden 
«geheel of grotendeels» wordt bewerkstelligd, dat de aannemer niet 
aansprakelijk is, indien de werkzaamheden niet bij hem maar op de plaats 
waar de onderneming van de onderaannemer is gevestigd worden 
verricht of indien de bij voorbeeld bij hem verrichte werkzaamheden van 
ondergeschikte betekenis zijn ten opzichte van de werkzaamheden die 
worden verricht op de plaats waar de onderneming van de onderaannemer 
is gevestigd. 
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De tweede uitzondering betreft de situatie, dat de uitvoering van een 
werk waartoe een onderaannemer zich jegens een aannemer heeft 
verbonden geschiedt naast of in verband met een overeenkomst van koop 
en verkoop van een bestaande zaak, waarbij de uitvoering van onderge-
schikte betekenis is ten opzichte van die koopovereenkomst. In verband 
met het bepaalde in het derde lid, onderdeel c, betreffende de koop en 
verkoop van een toekomstige zaak, is in de in het vierde lid, onderdeel b, 
genoemde uitzondering uitdrukkelijk bepaald dat het moet gaan om een 
overeenkomst van koop en verkoop van een bestaande zaak. Of van 
ondergeschiktheid sprake is, zal van geval tot geval moeten worden 
bezien. Veelal zal de ondergeschiktheid hieruit blijken, dat de kosten van 
de bijkomende werkzaamheden gering zijn en in de koopprijs zijn inbegre-
pen. Met nadruk wijzen wij erop, dat de uitzondering slechts van toepassing 
is, indien de werkzaamheden, waartoe de onderaannemer zich jegens de 
aannemer verbonden heeft, verband houden met een tussen die partijen 
gesloten overeenkomst van koop en verkoop. Indien de onderaannemer/ 
verkoper die werkzaamheden door een volgende onderaannemer laat 
uitvoeren, blijft de uitzondering in onderdeel b ten aanzien van de 
aannemer/koper van toepassing en kan de aannemer/koper dus niet 
aansprakelijk worden gesteld. 

De onderaannemer/verkoper is daarentegen wel aansprakelijk voor de 
belasting, die de volgende onderaannemer ter zake van die werkzaamheden 
verschuldigd is. Deze werkzaamheden houden weliswaar verband met 
een overeenkomst van koop en verkoop, maar die overeenkomst is niet 
tussen hen gesloten. Het bepaalde in het eerste lid is dan op de onder-
aannemer/verkoper van toepassing. Bij de onderaannemer/verkoper kan 
ter zake van die werkzaamheden derhalve een (nieuwe) keten van 
aansprakelijke personen ontstaan. Hetzelfde geldt, indien de uitzondering 
in onderdeel a van toepassing is. Ook dan is de aannemer niet aansprakelijk, 
indien de onderaannemer, die het werk grotendeels uitvoert op de plaats 
waar zijn onderneming is gevestigd, het overblijvende gedeelte van het 
werk door een volgende onderaannemer laat uitvoeren. Dit is een gevolg 
van de toepassing van de uitzonderingsbepaling. 

Het vierde lid bepaalt immers dat de voorgaande leden niet van 
toepassing zijn indien het werk geheel of grotendeels wordt verricht op 
de plaats waar de onderneming van de onderaannemer is gevestigd. Bij 
de eerstgenoemde onderaannemer kan wel een (nieuwe) keten van 
aansprakelijke personen ontstaan.» (Vergelijk de toelichting op artikel 
16b, negende lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, zoals die is 
opgenomen op blz. 22 en 23 van de memorie van toelichting bij de Wet 
ketenaansprakelijkheid, Kamerstukken II 1978/1979, 15 697, nrs. 1-4.) 

Vijfde lid 

«Het vijfde lid van artikel 36 schept een mogelijkheid voor de aannemer 
om zich zoveel mogelijk te wapenen tegen de hoofdelijke aansprakelijkheid 
voor betaling van loonbelasting door zijn onderaannemer(s). Daartoe 
moet hij met de onderaannemer een overeenkomst sluiten ingevolge 
welke het belastingaandeel van de loonsom die onderdeel uitmaakt van 
de aannemingssom met betrekking tot een werk, wordt overgemaakt op 
een geblokkeerde rekening van de onderaannemer, die alleen wordt 
gebruikt voor voldoening van belastingschulden. Om de aannemer 
redelijke zekerheid te bieden dat betaling van loonbelasting door de 
onderaannemer via deze geblokkeerde rekening hem inderdaad van zijn 
aansprakelijkheid bevrijdt, wordtin de bepaling het vermoeden ingebouwd 
dat elke betaling van loonbelasting ten laste van die rekening die betrekking 
heeft op het tijdvak waarin het werk is uitgevoerd, ook inderdaad op dat 
werk betrekking heeft. Dit wettelijke vermoeden ontslaat de aannemer 
uiteraard niet van de verplichting om er op toe te zien dat de onderaannemer 
de geblokkeerde rekening inderdaad uitsluitend gebruikt voor het doel 
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waarvoor deze is geopend. Indien blijkt dat de rekening is gebruikt voor 
betalingen die niet op het werk betrekking hebben, kan immers de fiscus 
het vermoeden weerleggen zodat alsdan de hoofdelijke aansprakelijkheid 
van de aannemer zal herleven. De aannemer zou, om zeker te zijn dat de 
rekening niet voor betalingen wordt gebruikt voor andere doeleinden, 
kunnen bedingen dat elke betaling door de onderaannemer via deze 
rekening door hem wordt gefiatteerd. 

Wanneer een onderaannemer op zijn beurt het werk of een deel 
daarvan onder-uitbesteedt, zal hij eenzelfde afspraak met zijn contracts-
partner moeten maken. De onderaannemer moet dan het belastingaandeel 
van de aannemingssom dat hij overmaakt op de overeengekomen 
speciale rekening van zijn contractspartner, ten laste brengen van de 
speciale rekening die hij houdt ingevolge zijn overeenkomst met de 
(hoofd)aannemer. Deze betaling is dan evenzeer als een (rechtstreekse) 
betaling aan de fiscus een betaling «ter zake van loonbelasting». Voor-
waarde is ook hier, dat er een contractuele afspraak is getroffen tussen 
onderaannemer en zijn contractspartner, dat de speciale rekening alleen 
wordt gebruikt voor betalingen van loonbelasting. De (hoofd)aannemer 
die zich op deze bepaling beroept, moet het bestaan van een zodanige 
overeenkomst kunnen bewijzen. Hij zal zich er voorts van moeten verge-
wissen, dat tussen elke aannemer en onderaannemer in de keten een 
zodanige overeenkomst is gemaakt. Zou immers de in die overeenkomst 
gelegen waarborg, dat het belastingbestanddeel van de aannemingssom 
ook inderdaad voor betaling van belastingen wordt gebruikt, ergens in de 
keten komen te ontbreken, dan kan niet langer worden aangenomen dat 
het bedrag dat de (hoofd)aannemer op de speciale rekening van de 
onderaannemer heeft gestort, ook inderdaad wordt gebruikt voor betalin-
gen ter zake van belastingen. 

De in het vijfde lid aangereikte mogelijkheid om het risico van aanspra-
kelijkheid te verminderen wordt niet verplicht voorgeschreven. Het is een 
mogelijkheid die kan worden gebruikt, indien de aannemer en de onder-
aannemer daarover overeenstemming bereiken. Zij lijkt ons echter wel 
een praktische en zekere wijze om het door de wettelijke regeling voor de 
aannemer ontstane risico zo gering mogelijk te maken. De aangegeven 
methode heeft niet het nadeel dat een inhouding van een deel van de 
aannemingssom door de (hoofd)aannemer zou nebben, namelijk dat de 
onderaannemer daarover niet kan beschikken. Het bedrag wordt in het 
systeem dat ons voor ogen staat wel degelijk ter beschikking gesteld van 
de onderaannemer, doch deze kan daarover slechts beschikken ter 
voldoening van belastingschulden. Wij zien niet, dat dit voor de onder-
aannemer economisch erg bezwaarlijk kan zijn. 

Het doel van artikel 36, namelijk dat de malafide onderaanneming 
wordt teruggedrongen en dat het belastingaandeel van de aannemingssom 
niet wordt onttrokken aan de gemeenschap, wordt zo op de meest directe 
wijze verwezenlijkt.» (Vergelijk de toelichting bij de tweede nota van 
wijziging inzake deWet ketenaansprakelijkheid, Kamerstukken II 1980/ 
1981, 15697, nr. 12.) 

Wij willen in dit verband ook wijzen op het antwoord op kamervragen 
inzake het vermoedelijke misbruik dat van de geblokkeerde rekening (de 
G-rekening) wordt gemaakt (Kamerstukken II 1986/1987, nr. 292) en op 
de aanbevelingen die ter zake door de Sociale Verzekeringsraad in het 
rapport «Evaluatie Ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling 
omzetbelasting - eindrapportage» zijn gedaan. Zoals laatstelijk in de brief 
van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 
maart 1988 (Kamerstukken II 1987/88, 17 050, nr. 85) is aangekondigd 
zal het regeringsstandpunt inzake dit evaluatierapport spoedig mogen 
worden verwacht. 
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Zesde lid 

«De aansprakelijkheid op grond van het eerste lid geldt niet met 
betrekking tot de belasting verschuldigd door een onderaannemer, indien 
aannemelijk is dat de niet-betaling door de onderaannemer noch aan 
hem, noch aan een aannemer is te wijten.» (Vergelijk de toelichting op 
het bij nota van wijziging inzake de Wet ketenaansprakelijkheid ingevoegde 
achtste lid van artikel 16b van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, 
zoals die is opgenomen op blz. 38 van de memorie van antwoord, 
Kamerstukken II 1980/1981, 15 697, nr. 7.) 

Artikel 37 

Artikel 37 bevat de regeling van de zogenaamde bestuurdersaanspra-
kelijkheid zoals deze bij Wet van 21 mei 1986, Stb. 276, is neergelegd in 
de artikelen 32 en 32a van de Wet op de loonbelasting 1964 en in de 
artikelen 41 a en 41 b van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

De regeling inzake de bestuurdersaansprakelijkheid komt in het kort 
hierop neer dat in beginsel iedere bestuurder van een rechtspersoonlijkheid 
bezittend lichaam dat volledig rechtsbevoegd is, voor zover dat lichaam 
aan de heffing van vennootschapsbelasting is onderworpen, hoofdelijk 
aansprakelijk is voor de door het lichaam verschuldigde loonbelasting en 
omzetbelasting. Dit is alleen dan anders indien nader gestelde verplich-
tingen worden nagekomen en aan bepaalde criteria wordt voldaan. In de 
onderscheidene leden van artikel 37 zijn de regels ondergebracht, die 
thans zowel in de Wet op de loonbelasting 1964 als in de Wet op de 
omzetbelasting 1968 voorkomen. 

Evenals dat met betrekking tot de toelichting op de in artikel 36 
opgenomen regeling inzake de ketenaansprakelijkheid is gebeurd, worden 
ook hierna enkele passages uit de parlementaire stukken betreffende de 
ontwerp-Wet bestuurdersaansprakelijkheid geciteerd om een beter 
inzicht in de tekst van artikel 37 te verkrijgen. Deze toelichting is zodanig 
geparafraseerd dat deze als toelichting op het onderhavige artikel kan 
worden gelezen. 

Eerste lid 

«Voorgesteld wordt uitsluitend commerciële rechtspersonen aan de 
regeling te onderwerpen. Dit wordt bereikt door slechts die rechtspersonen 
in ogenschouw te nemen die aan de heffing van vennootschapsbelasting 
zijn onderworpen. 

In de eerste plaats wordt daarmee bereikt dat over het algemeen 
publiekrechtelijke rechtspersonen alsmede daarmede nauw verwante 
rechtspersonen van de regeling worden uitgesloten. 

Voorts zijn daarmee kerkgenootschappen van de regeling uitgesloten. 
In de derde plaats worden de meeste verenigingen en stichtingen 

uitgezonderd. Het gaat hier om verenigingen en stichtingen die niet een 
onderneming drijven of een daarmede uiterlijk overeenkomende werkzaam-
heid. Tevens worden uitgezonderd alle lichamen die een algemeen belang 
behartigen en die niet commercieel bezig zijn. 

De voorgestelde bepaling bewerkstelligt dat onder meer sportvereni-
gingen en buurt- en clubhuizen in het algemeen van de aansprakelijk-
heidsregeling zijn uitgezonderd. Verenigingen en stichtingen die zich met 
commerciële activiteiten bezighouden zijn echter wel aan de regeling 
onderworpen.» (Vergelijk de toelichting op de nota van wijziging inzake 
de Wet bestuurdersaansprakelijkheid, Kamerstukken II 1981/1982, 
16 530, nr. 8.) 

Er zij nog op gewezen dat ingevolge het vijfde lid onder bestuurder 
mede wordt verstaan de gewezen bestuurder, tijdens wiens bestuur de 
belastingschuld is ontstaan, de beleidsbepaler (degene ten aanzien van 
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wie aannemelijk is dat hij het beleid van het lichaam heeft bepaald of 
mede heeft bepaald als ware hij bestuurder, met uitzondering van de door 
de rechter benoemde bewindvoerder) en de bestuurder van het lichaam 
dat als bestuurder is aan te merken. 

Tweede, derde en vierde lid 

Het voorgestelde stelsel komt op het volgende neer. Het lichaam dat 
niet tot betaling in staat is, dient zich onmiddellijk tot de ontvanger te 
wenden. De ontvanger is bevoegd nadere inlichtingen of overlegging van 
stukken te verlangen. Het kan ook zijn dat de ontvanger van deze be-
voegdheid geen gebruik maakt, bij voorbeeld omdat de financiële 
toestand van het bedrijf al bekend is. Bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur kunnen nadere uitvoeringsvoorschriften worden gegeven. 
Deze uitvoeringsvoorschriften kunnen slechts betrekking hebben op de 
inhoud van de mededeling, de aard en inhoud van de over te leggen 
stukken en de termijnen waarbinnen de mededeling, het verstrekken van 
inlichtingen en de overlegging van stukken dienen te geschieden. 

Deze meldingsregeling dwingt de bestuurder van het lichaam tot actie, 
wanneer het lichaam in betalingsmoeilijkheden komt te verkeren. De 
regeling beoogt te bewerkstelligen dat de ontvanger op een vroeg tijdstip 
op de hoogte geraakt van de moeilijkheden waarin het lichaam verkeert. 
De ontvanger kan zich dan, mede op grond van de overgelegde gegevens 
en de verkregen inlichtingen, beraden op het beleid dat hij ten aanzien 
van het lichaam zal voeren. Voor de onverantwoordelijke bestuurder, de 
misbruiker, tegen wie het artikel zich keert, zal het veelal onmogelijk zijn 
op correcte wijze aan de meldingsplicht te voldoen. De daarbij over te 
leggen gegevens zullen immers slechts kunnen worden verstrekt, 
wanneer een behoorlijke bedrijfsadministratie voorhanden is. De werkelijke 
misbruikers plegen daarover niet te beschikken. 

In verband met het bijzondere karakter van de schulden waarom het 
hier gaat, is het naar onze mening gerechtvaardigd dat het artikel 
dwingend voorschrijft dat de onderneming betalingsonmacht meldt en 
dat aan het al dan niet op juiste wijze voldoen aan die meldingsplicht 
bepaalde consequenties worden verbonden ten aanzien van de aanspra-
kelijkheid van de bestuurders voor die schulden. Aan die aansprakelijkheid 
kan - indien er geen mededeling is geweest - de bestuurder slechts 
ontkomen, indien hij eerst aannemelijk maakt dat het niet aan hem is te 
wijten dat de mededeling niet heeft plaatsgevonden en dat hij daarna zelf 
bewijst dat de niet betaling van de schulden niet aan hem te wijten is. 

Heeft het lichaam de betalingsonmacht op correcte wijze gemeld, met 
overlegging van alle gegevens betreffende de financiële toestand van de 
onderneming, dan zal daardoor in de meeste gevallen ook aannemelijk 
zijn gemaakt, dat de bestuurder geen verwijt treft. De naleving van de 
meldingsplicht heeft evenwel niet op zichzelf al tot gevolg dat bestuurder 
van zijn aansprakelijkheid is bevrijd. Die consequentie zou namelijk 
gemakkelijk tot misbruik kunnen leiden, doordat men ook in gevallen van 
wanbeheer zorgt dat men aan de meldingsplicht kan voldoen en dan de 
persoonlijke aansprakelijkheid ontloopt. Ingevolge het voorgestelde 
systeem kan de ontvanger ook na een correcte melding de bestuurder 
aansprakelijk houden indien aannemelijk is, dat de betalingsonmacht aan 
hem is te wijten. Dat is het geval wanneer de bestuurder onzorgvuldig of 
onverantwoordelijk heeft gehandeld en daardoor de betalingsproblemen 
zijn ontstaan. 

De vervulling van de meldingsplicht is geen voorwaarde voor de 
ontvankelijkheid van het beroep van de bestuurder op het ontbreken van 
verwijtbaarheid, waardoor hij zich van aansprakelijkheid kan bevrijden. Dit 
is evenwel anders, wanneer het niet vervuld zijn van de meldingsplicht 
zelf reeds te wijten is aan de bestuurder. In die gevallen moet van een 
vergaande onzorgvuldigheid worden gesproken, waardoor de bestuurder 
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het recht verliest zich te beroepen op de bevrijdingsgrond. Wij menen dat 
deze sanctie op de naleving van de meldingsplicht wenselijk is, om haar 
de nodige kracht bij te zetten. Indien de melding nagelaten is, moet de 
bestuurder aannemelijk maken dat zulks niet aan zijn nalatigheid is te 
wijten. (Vergelijk de toelichting op het eerste, tweede en derde lid van 
artikel 16d van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, zoals deze is 
opgenomen op blz. 13 en 14 van de memorie van toelichting bij de Wet 
bestuurdersaansprakelijkheid, Kamerstukken II 1980/1981, 16 530, nr. 
3-4.) 

«Evenmin als het mogelijk is de zorgvuldigheidsnorm die in artikel 1401 
van het Burgerlijk Wetboek is gelegen anders dan door rechtspraak en 
rechtsleer concrete inhoud te geven, zo is het onmogelijk om misbruik 
van rechtspersonen anders te duiden dan als onzorgvuldig en onbehoorlijk 
bestuur, waarbij met name de belangen van de schuldeisers zijn verwaar-
loosd. Een zelfde wijze van benadering wordt gevolgd in wetsontwerp 
16 631 \ waar onbehoorlijk bestuur en het daardoor veroorzaakte faillisse-
ment centraal staan bij de benadering van het misbruik van vennootschap-
pen. Ook vanwege de cohesie van het onderhavige artikel met wetsontwerp 
16 631 ligt het dunkt ons voor de hand, dit criterium toe te passen.» 
(Vergelijk blz. 38 van de memorie van antwoord inzake de Wet bestuur-
dersaansprakelijkheid, Kamerstukken II 1981/1982, 16 530, nr. 7.) 

«Aan de aansprakelijkheidsregeling ligt de gedachte ten grondslag dat 
de verjarings- en vervaltermijnen voor de aansprakelijke bestuurder zijn 
gekoppeld aan die van de hoofdschuldenaar. 

Het lijkt ons niet juist, dat voor een aansprakelijk gestelde bestuurder 
andere termijnen zouden gaan gelden dan voor de hoofdschuldenaar, nu 
de aansprakelijkstelling juist geschiedt in verband met een verwijtbaar 
handelen van de betrokken bestuurder.» (Vergelijk blz. 16 en 17 van de 
memorie van toelichting inzake de Wet bestuurdersaansprakelijkheid, 
Kamerstukken II 1980/1981, 16 530, nrs 3-4.) 

«Wel kunnen wij voelen voor een verlichting van de aansprakelijkheidslast 
door een beperking aan te brengen in de tijd gedurende welke het 
onbehoorlijk bestuur van de bestuurder, aan wie de niet-betaling is te 
wijten, relevant is. In wetsontwerp 16 631 wordt in het zesde lid van de 
voorgestelde artikelen 138 en 248 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
voorgesteld, dat de vordering slechts kan worden ingesteld op grond van 
onbehoorlijke taakvervulling in de periode van drie jaar voorafgaande aan 
het faillissement. Een dergelijke beperking is ook in het onderhavige 
artikel aangebracht in die zin, dat ingeval een bestuurder de betalingson-
macht correct heeft gemeld, de ontvanger bij de aansprakelijkstelling van 
de bestuurder zich alleen mag baseren op onbehoorlijk bestuur in een 
periode van drie jaar, voorafgaande aan het tijdstip van de melding.» 
(Vergelijk blz. 44 van de memorie van antwoord inzake de Wet bestuur-
dersaansprakelijkheid, Kamerstukken II 1981/82, 16530, nr. 7). 

Er zij nog op gewezen dat van de in het tweede lid gegeven bevoegdheid 
om nadere bepalingen inzake de meldingsregeling te geven gebruik zal 
worden gemaakt door opneming in het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 
van de inhoud van de artikelen 12a en 12b van het Uitvoeringsbesluit 
loonbelasting 1965 en de artikelen 24c en 24d van het Uitvoeringsbesluit 
omzetbelasting 1968, zoals deze artikelen luiden vanaf 1 januari 1987 
ingevolge het Besluit van 18 november 1986, Stb. 583. 

Vijfde lid 

«In onderdeel a is uitdrukkelijk bepaald dat de gewezen bestuurder 
aansprakelijk blijft voor de belastingschuld die tijdens zijn bestuur is 
ontstaan. Een dergelijke aansprakelijkheid is nodig, omdat anders een 
bestuurder zich aan zijn aansprakelijkheid zou kunnen onttrekken door 
tijdig ontslag te nemen. Bovendien zal een nieuwe bestuurder voor 
bestaande belastingschulden zich in de meeste gevallen gemakkelijk 

1 Wetsontwerp 16 631 betreft het wetsvoor-
stel tot wijziging van de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet 
in verband met de bestrijding van misbruik 
van rechtspersonen, het zogenaamde 
«derde misbruik-ontwerp», dat heeft geleid 
tot de Wet van 16 mei 1 986 (Stb. 275). 
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kunnen disculperen. Het is dus redelijk dat verhaal op de gewezen 
bestuurder mogelijk blijft. Een gewezen bestuurder kan echter niet meer 
aan de ontvanger mededeling doen dat het lichaam niet tot betaling in 
staat is. Het is dus niet juist dat hij bij niet-melding eerst aannemelijk zou 
moeten maken dat het niet aan hem te wijten is dat het lichaam de 
betalingsmoeilijkheden niet gemeld heeft. Derhalve is in het zesde lid 
bepaald dat de tweede volzin van het vierde lid niet van toepassing is op 
de gewezen bestuurder. De gewezen bestuurder kan zich dus altijd 
trachten te disculperen, ook als er geen mededeling van de betalings-
moeilijkheden is gedaan. 

In onderdeel b is de «beleidsbepaler» onder de werking van de regeling 
gebracht. Met name is hierbij gedacht aan de situatie dat een bestuurder, 
nu hij met zijn eigen vermogen aansprakelijk wordt, een (minder kapitaal-
krachtige) ander in zijn plaats als formele bestuurder laat optreden, terwijl 
hij zelf de touwtjes in handen blijft houden. 

Onder beleidsbepalers moeten voorts worden gerekend grootaandeel-
houders of anderen die in de vennootschap een machtspositie bekleden 
en onder omstandigheden als feitelijke bestuurders kunnen worden 
beschouwd. Uit de toevoeging «als ware hij bestuurder» blijkt dat de 
enkele omstandigheid dat iemand het beleid van het lichaam mede heeft 
bepaald niet reeds grond is voor aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid 
berust hierop dat de persoon in kwestie zich daadwerkelijk als bestuurder 
heeft gedragen. Zo zal een commissaris die binnen de grenzen van zijn 
wettelijke en statutaire bevoegdheden gehandeld heeft, niet als feitelijk 
bestuurder kunnen worden aangemerkt. Ook zijn niet aansprakelijk de 
externe beleidsbepalers, zoals banken die bij kredietverlening bepaalde 
voorwaarden betreffende het beleid in de vennootschap kunnen stellen of 
bedrijfskundige adviseurs, wier adviezen op het te voeren beleid van 
grote invloed kunnen zijn. Men kan niet stellen dat dezen als bestuurders 
het beleid bepalen of mede-bepalen. De bestuurders hebben immers met 
de voorwaarden van de bank ingestemd of hebben het advies van de 
bedrijfskundige overgenomen en uitgevoerd. De verantwoordelijkheid 
daarvoor en voor het overeenkomstig die voorwaarden of adviezen 
gevoerde beleid blijft uitsluitend bij hen. 

Ten aanzien van de door de rechter benoemde bewindvoerder hebben 
wij het nodig geoordeeld een uitzondering te maken (zie de slotzinsnede). 
Ook al behoeft de bestuurder de medewerking, machtiging of bijstand 
van de bewindvoerder, de positie van de bewindvoerder is toch niet gelijk 
aan die van een bestuurder. Het zou onredelijk zijn hem dezelfde risico's 
te laten dragen als de bestuurders. Zou deze uitzondering niet worden 
gemaakt, dan zouden waarschijnlijk weinigen bereid zijn zich een benoe-
ming tot bewindvoerder te laten welgevallen.» (Vergelijk de toelichting op 
artikel 16d, vijfde lid, onderdelen a en b, van de Coördinatiewet Sociale 
Verzekering, zoals deze is opgenomen op blz. 18/19 van de memorie van 
toelichting inzake de Wet bestuurdersaansprakelijkheid, Kamerstukken II 
1980/(1, 16 530, nrs. 3-4.) 

«In onderdeel c is bepaald dat indien een lichaam bestuurder is, ieder 
van de bestuurders van dat lichaam als bestuurder van het belastingplich-
tige lichaam wordt aangemerkt. Beoogd wordt hiermee te voorkomen dat 
de bestuurdersaansprakelijkheid beperkt blijft tot het vermogen van een 
rechtspersoon indien deze rechtspersoon als bestuurder optreedt. Door 
de rechtspersoonlijkheid van de bestuurder-rechtspersoon wordt heenge-
keken en ieder van de bestuurders van deze rechtspersoon is naast de 
rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk. 

Voor het geval de bestuurder van de bestuurder-rechtspersoon zelf een 
rechtspersoon is, worden die rechtspersoon en de bestuurders daarvan 
mede als bestuurders van het lichaam dat in gebreke is aangemerkt. 
Hetzelfde is het geval als die bestuurder weer een rechtspersoon is, enz. 

Dit lid is ook van toepassing op rechtspersonen die bestuurder zijn van 
niet-rechtspersonen, zoals bij voorbeeld de BV die (beherend) vennote is 
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van een commanditaire vennootschap of van een vennootschap onder 
firma (vergelijk artikel 34, eerste lid, onderdeel a en derde lid van het 
wetsvoorstel). Zie de vragen van de Tweede-Kamerleden Salomons en 
Haas-Berger, Handelingen II 1978/1979, blz. 3005 en 3006. 

Herhaalde malen is vanuit het parlement aangedrongen op maatregelen 
tegen de constructies van met elkaar verbonden rechtspersonen die te 
zamen een onderneming uitoefenen. Gewezen kan worden op de vragen 
van de Tweede-Kamerleden Patijn en Jansen, Handelingen II 1977/1978, 
nr. 1085, blz. 2173 en 2174 en de interpellatie-De Graaf, Handelingen II 
1978/1979, blz. 3166. Het voorgestelde onderdeel c heeft tot gevolg, dat 
indien een moedervennootschap als aandeelhoudster het beleid van de 
dochtervennootschap heeft bepaald als ware zij bestuurder, die moeder-
vennootschap en haar bestuurders aansprakelijk zijn voor de belasting-
schulden van de dochtervennootschap. Zie onderdeel b, hiervoor, waarin 
de zogenaamde beleidsbepaler met een bestuurder wordt gelijkgesteld.» 
(Vergelijk toelichting op artikel 16c, tweede lid, van de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering, zoals deze is opgenomen op blz. 13 van de memorie 
van toelichting inzake de Wet bestuurdersaansprakelijkheid, Kamerstukken 
II 1980/81, 16 530, nrs. 3-4). 

Zesde lid 

Zie de toelichting bij vijfde lid, onderdeel a. 

Zevende lid 

«De bepaling van het zevende lid is nodig om te voorkomen dat een 
bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor de betaling van belasting die 
het lichaam niet als werkgever, maar als hoofdelijke aansprakelijke 
verschuldigd is. Met name is hierbij gedacht aan de hoofdelijke aanspra-
kelijkheid op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid.» (Vergelijk de 
toelichting op artikel 16d, negende lid, van de Coördinatiewet Sociale 
Verzekering, zoals deze is opgenomen op blz. 20 van de memorie van 
toelichting inzake de Wet bestuurdersaansprakelijkheid, Kamerstukken II 
1980/81, 16 530 nrs. 3-4). 

Achtste lid 

«De bepaling beoogt het mogelijk te maken dat kan worden doorgegre-
pen naar het vermogen van een aansprakelijke bestuurder dat hij door 
bepaalde (juridische) constructies heeft veilig gesteld om de verhaalsmo-
gelijkheden op hem/haar zo gering mogelijk te maken. De bepaling toont 
veel gelijkenis met de zogenaamde paulianabepalingen (1377 B.W.; 42 
e.v. Faillissementswet). Er zijn wel verschillen. 

Zo is het bewijs van wetenschap van benadeling bij de schuldenaar als 
bij degene met wie hij handelde niet vereist. Degene die de nietigheid 
inroept hoeft slechts aannemelijk te maken dat het de bestuurder er om 
begonnen was de mogelijkheid tot verhaal op zijn vermogen te verminderen. 

Derden te goeder trouw worden beschermd door de laatste volzin van 
de bepaling. Gelet op het specifieke burgerrechtelijke karakter van de 
bepaling, zal het oordeel over de toepassing, bij de burgerlijke rechter 
liggen.» (Vergelijk de toelichting op het bij amendement ingevoegde elfde 
lid van artikel 16d Coördinatiewet Sociale Verzekering in het kader van de 
Wet bestuurdersaansprakelijkheid, Kamerstukken II 1984/85, 16 530, nr. 
16.) 

Artikel 38 

Artikel 38, eerste lid, bevat hoofdelijke aansprakelijkheidsregels voor 
de loonbelasting en de omzetbelasting die is verschuldigd door een 
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belastingschuldige die niet in Nederland woont of is gevestigd, alsmede 
voor de loonbelasting waarvoor deze op grond van artikel 36 (ketenaan-
sprakelijkheid) aansprakelijk is. Voor de hier bedoelde belastingen wordt 
de leider van de vaste inrichting2 hier te lande, de hier te lande wonende 
of gevestigde vaste vertegenwoordiger2 of degene die de leiding van de 
hier te lande verrichte werkzaamheden heeft, aansprakelijk gesteld. De 
ratio voor deze aansprakelijkstelling is gelegen in de veelal bestaande 
nauwe relatie tussen de genoemde personen en lichamen en de in het 
buitenland wonende of gevestigde belastingschuldige c.q. aansprakelijke, 
op grond waarvan er van mag worden uitgegaan dat zij invloed (hadden) 
kunnen uitoefenen op de betaling van de belastingschulden. De werk-
zaamheden ter zake waarvan de loonbelasting en de omzetbelasting zijn 
verschuldigd, zijn immers onder de verantwoordelijkheid dan wel met 
medeweten van de hier aansprakelijk gestelde personen of lichamen 
verricht. 

Ook wijzen wij erop dat zonder een bepaling als die vervat in onderdeel 
c, van het eerste lid, de regeling van de ketenaansprakelijkheid van artikel 
36 een lacune zou vertonen. Door deze bepaling wordt namelijk voorkomen 
dat Nederlandse aannemers hun bedrijf zouden gaan uitoefenen door 
middel van een in het buitenland gevestigd lichaam teneinde aan de 
aansprakelijkstelling op grond van artikel 36 voor de door hun onderaan-
nemer verschuldigde belasting te ontkomen. 

Wat de loonbelasting betreft komen de bepalingen overeen met de in 
artikel 32, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 
1987) opgenomen aansprakelijkheidsbepalingen. 

Het tweede lid bevat een disculpatiemogelijkheid. Voor zover wordt 
bewezen dat het niet betalen van de verschuldigde belasting door de 
inhoudingsplichtige, de ondernemer of de aannemer niet verweten kan 
worden aan de aansprakelijke, vervalt de aansprakelijkheid. Deze discul-
patiemogelijkheid, die niet in de thans vigerende loonbelastingbepalingen 
voorkomt, neemt de pijn weg die in sommige situaties zou kunnen 
ontstaan, als gevolg van het feit dat de aan de aansprakelijkstelling ten 
grondslag liggende gedachte (niet-betaling kan verweten worden aan de 
aansprakelijke, gelet op zijn relatie tot de belastingschuldige) niet in alle 
gevallen juist blijkt te zijn. 

Hoewel er verschillen zijn tussen de aansprakelijkheidsregeling van 
artikel 38 en die van artikel 34, eerste lid, onderdeel b, - zo heeft artikel 
38 niet alleen betrekking op door lichamen verschuldigde belasting, maar 
ook op door natuurlijke personen verschuldigde belasting, en ziet artikel 
38 niet alleen op de leider van de vaste inrichting of de vaste vertegen-
woordiger, maar ook op degene die de leiding heeft van de werkzaamhe-
den - zouden zich - zonder nadere regeling - situaties kunnen voordoen 
waarin beide aansprakelijkheidsregelingen zouden kunnen worden 
toegepast. Door de formulering van de aanhef van artikel 38 is duidelijk 
dat alsdan eerst bezien moet worden in hoeverre artikel 34, eerste lid, 
onderdeel b, toepassing kan vinden, voordat een beroep kan worden 
gedaan op artikel 38. 

Artikel 39 

1 Voor de inhoud van de begrippen «vaste 
inrichting» en «vaste vertegenwoordiger» 
kan worden verwezen naar de desbetreffende 
begrippen zoals die gelden voor de loonbe-
lasting en de omzetbelasting. 

De in artikel 39 opgenomen hoofdelijke aansprakelijkheidsbepalingen 
betreffen de loonbelasting en de kansspelbelasting die ten onrechte niet 
is ingehouden van een werknemer of een belastingplichtige. Deze 
bepalingen zijn ontleend aan artikel 32, onderdeel d, van de Wet op de 
loonbelasting 1964, en artikel 10, onderdeel c, van de Wet op de kans-
spelbelasting (beide tekst 1987). De rechtsgrond voor deze aansprakelijk-
stelling is gelegen in het feit dat de werknemer c.q. de belastingplichtige 
in deze gevallen verantwoordelijk kan worden gehouden voor de belasting 
die hij, via inhouding, zou moeten dragen doch in feite niet heeft gedragen. 
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Uitgangspunt daarbij is dat de werknemer c.q. de belastingplichtige weet 
of moet weten dat ten onrechte inhouding achterwege is gebleven, daar 
hij het bruto-bedrag van het loon c.q. de prijs in handen krijgt. Bovendien 
is hij ook degene die de belasting uiteindelijk moet dragen. De inhoudings-
plichtige kan de belasting immers op hem verhalen. Indien de tot uit-
gangspunt genomen situatie zich in feite niet voordoet - de werknemer 
c.q. de belastingplichtige heeft een netto-bedrag in handen gekregen 
- dan wordt aan de aansprakelijkheid ingevolge artikel 39, eerste lid, 
onderdelen a en b, niet toegekomen. Er is dan namelijk geen sprake van 
«ten onrechte niet ingehouden loonbelasting c.q. kansspelbelasting» 
maar van ten onrechte niet afgedragen loonbelasting c.q. kansspelbelasting 
of een daarmee gelijk te stellen situatie. De Hoge Raad stelt blijkens het 
arrest van 22 juli 1981, BNB 1981/305 namelijk met gevallen waarin 
werkelijk belasting is ingehouden gelijk de gevallen waarin de inhoudings-
plichtige niet voldoet aan zijn verplichting tot inhouding, doch de werkne-
mer (c.q. de belastingplichtige) te dien aanzien te goeder trouw is, dat wil 
zeggen: meende en ook bij inachtneming van de door hem, gelet op de 
omstandigheden te betrachten zorgvuldigheid redelijkerwijze mocht 
menen dat de inhoudingsplichtige aan zijn verplichting tot inhouding zou 
voldoen. Deze jurisprudentie zal worden geëerbiedigd bij de uitvoering 
van dit artikel. 

In artikel 39, tweede lid, is voorts een disculpatiemogelijkheid opgeno-
men voor de werknemer c.q. de belastingplichtige die weet c.q. redelij-
kerwijs moet weten dat ten onrechte geen inhouding van belasting plaats 
heeft. Deze werknemer c.q. belastingplichtige is niet aansprakelijk indien 
hij de inspecteur omtrent de nalatigheid van de inhoudingsplichtige op de 
hoogte stelt voordat hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de 
inspecteur reeds op het spoor van de nalatigheid van de inhoudingsplichtige 
was of zou komen. De vorenbedoelde disculpatiemogelijkheid leidt 
overigens niet ertoe dat de werknemer c.q. belastingplichtige de desbe-
treffende loonbelasting c.q. kansspelbelasting dan ook niet meer behoeft 
te dragen. Als de inhoudingsplichtige de desbetreffende naheffingsaanslag 
voldoet kan hij de belasting ook in deze situatie op de werknemer c.q. de 
belastingplichtige verhalen. Het feitelijke belang voor de werknemer of de 
belastingplichtige van de melding van de nalatigheid van de inhoudings-
plichtige aan de inspecteur is dan gelegen in het ontlopen van de aan-
sprakelijkheid voor de verhogingen, renten en kosten. In dit verband zij 
ook gewezen op de bepaling van artikel 33, tweede lid. Ingevolge deze 
bepaling kan de werknemer c.q. de belastingplichtige bij aansprakelijk-
heidstelling voor de hoofdschuld door de fiscus - d.w.z. wanneer hij niet 
gemeld heeft dat de inhoudingsplichtige nalatig is geweest - weliswaar 
ook de verhogingen, renten en kosten ontlopen, maar dan moet het 
belopen van die verhogingen enz. niet aan de werknemer c.q. de belas-
tingplichtige zijn te wijten. 

Artikel 40 

Het eerste lid van artikel 40 bevat de regeling dat ingeval sprake is van 
een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, de dochtermaat-
schappijen voor de door de moedermaatschappij verschuldigde vennoot-
schapsbelasting hoofdelijk aansprakelijk zijn. 

Het instituut van de fiscale eenheid - opgenomen in artikel 15 van de 
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - houdt in dat indien alle 
aandelen van een dochtermaatschappij in het bezit zijn van een moeder-
maatschappij vennootschapsbelasting wordt geheven alsof de dochter-
maatschappij in de de moedermaatschappij is opgegaan. 

Voordat een verzoek om als fiscale eenheid te worden erkend wordt 
gehonoreerd moeten bepaalde door de Minister van Financiën te stellen 
voorwaarden worden aanvaard. Deze voorwaarden zijn opgenomen in een 
ministeriële regeling van 20 november 1986, welke is gepubliceerd in de 
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Staatscourant van die datum, nr. 225. De negende (standaard)voorwaarde 
houdt in dat en de moedermaatschappij en de dochtermaatschappijen 
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door de combinatie verschuldigde 
vennootschapsbelasting. Het eerste lid van artikel 40 bevat deze negende 
standaardvoorwaarde, zij het dat de bepaling redactioneel enigszins is 
gewijzigd. 

De gewijzigde formulering leidt overigens niet tot een wijziging in de 
toepassing van de standaardvoorwaarde. Ter illustratie kan van de 
toepassing het volgende voorbeeld worden gegeven: 

Voeging: 

1. B.V.A is opgericht in 1990 met een boekjaar dat gelijk is aan het 
kalenderjaar. B.V.A verwerft op 30 september 1993 alle aandelen van 
B.V.B welke vennootschap op die datum werd opgericht. Per 30 september 
1993 wordt B.V.B geacht voor de heffing van de vennootschapsbelasting 
te zijn opgegaan in de B.V.A. 

Aansprakelijkheid per 31 december 1993: 
B.V.A: 
- Voor materiële belastingschulden van B.V.A over de jaren tot en met 

1992. 
- Voor materiële belastingschulden van de fiscale eenheid A/B over 

het gehele jaar 1993. 
B.V.B: 
- Voor materiële belastingschulden van de fiscale eenheid A/B over 

het gehele jaar 1993. 
- Geen aansprakelijkheid voor navorderingsaanslagen ter zake van 

materiële belastingschulden van B.V.A over de jaren 1990, 1991 en 
1992. 

- Indien B.V.A haar boekjaar 1993 wijzigt in een kort boekjaar lopend 
van 1 januari 1993 tot 30 september 1993: niet aansprakelijk voor 
navorderingsaanslagen ter zake van materiële belastingschulden van 
B.V.A over de jaren 1990, 1991, 1992 en het korte boekjaar 1993 lopend 
van 1 januari 1993 tot 30 september 1993. 

2. B.V.A is opgericht in 1990 met een boekjaar dat gelijk is aan het 
kalenderjaar. Sinds 1 januari 1991 is B.V.A met B.V.C in een fiscale 
eenheid verenigd. 

B.V.A verwerft op 30 september 1993 alle aandelen van B.V.B. Per 1 
januari 1994 wordt een fiscale eenheid aangegaan tussen de fiscale 
eenheid A/C en B.V.B. 

Aansprakelijkheid per 31 december 1994: 
B.V.A: 
- Voor materiële belastingschulden van B.V.A over 1990. 
- Voor materiële belastingschulden van de fiscale eenheid A/C over de 

jaren 1991, 1992 en 1993. 
- Voor materiële belastingschulden van de fiscale eenheid A/B/C over 

1994. 
B.V.C: 
- Voor materiële belastingschulden van B.V.C over de jaren tot en met 

1990. 
- Voor materiële belastingschulden van de fiscale eenheid A/C over de 

jaren 1991, 1992 en 1993. 
- Voor materiële belastingschulden van de fiscale eenheid A/B/C over 

het jaar 1994. 
B.V.B: 
- Voor materiële belastingschulden van B.V.B over de jaren tot en met 

1993. 
- Voor materiële belastingschulden van de fiscale eenheid A/B/C over 

het jaar 1994. 
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Splitsing: 

1. B.V.A is sinds 1990 in een fiscale eenheid verenigd met B.V.B en 
B.V.C. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Op 30 september 1993 wordt niet langer aan de voorwaarden voor de 
toepassing van artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting 
1969 voldaan doordat B.V.A (tezamen met B.V.B) niet meer in het bezit is 
van minstens 99% van de aandelen van B.V.C. 

B.V.B en B.V.C hebben tussen 1 januari 1993 en 30 september 1993 
gedesinvesteerd ten gevolge waarvan desinvesteringsbetalingen verschul-
digd zijn ten bedrage van X respectievelijk Y. 

De aan de fiscale eenheid A/B/C opgelegde voorlopige aanslag 
vennootschapsbelasting is per 30 september 1993 nog niet betaald. 

Aansprakelijkheid per 31 december 1993: 
B.V.A: 
- Voor materiële belastingschulden van B.V.A over de jaren tot en met 

1989. 
- Voor materiële belastingschulden van de fiscale eenheid A/B/C over 

de jaren 1990, 1991 en 1992. 
- Voor materiële belastingschulden van de fiscale eenheid A/B 

(derhalve exclusief de desinvesteringsbetaling Y) over het jaar 1993. 
B.V.B: 
- Voor materiële belastingschulden van B.V.B over de jaren tot en met 

1989. 
- Voor materiële belastingschulden van de fiscale eenheid A/B/C over 

de jaren 1990, 1991 en 1992. 
- Voor materiële belastingschulden van de fiscale eenheid A/B 

(derhalve exclusief de desinvesteringsbetaling Y) over het jaar 1993. 
B.V.C: 
- Voor materiële belastingschulden van B.V.C over de jaren tot en met 

1989. 
- Voor materiële belastingschulden van de fiscale eenheid A/B/C over 

de jaren 1990, 1991 en 1992. 
- Voor materiële belastingschulden van B.V.C (derhalve exclusief de 

desinvesteringsbetaling X ter zake van de desinvesteringen van B.V.B in 
1993) over het jaar 1993. 

Het tweede lid bevat een speciale verrekeningsregel ingevolge welke 
binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting een teruggaaf 
of vermindering van vennootschapsbelasting die aan de moedermaat-
schappij wordt verleend, niet alleen kan worden verrekend met de door 
de moedermaatschappij verschuldigde rijksbelastingen maar ook met een 
nog openstaande schuld op een aan de dochtermaatschappij opgelegde 
aanslag inzake enige andere rijksbelasting. Zulks voor zover die verminde-
ring of teruggaaf zonder toepassing van de fiscale eenheid aan de 
dochtermaatschappij zou zijn verleend. De regeling houdt dus een 
uitbreiding in van de verrekeningsbepaling van artikel 25. Zonder een 
dergelijke bepaling zou het, doordat de fiscale eenheid slechts voor de 
vennootschapsbelasting geldt, mogelijk zijn dat een vermindering van 
vennootschapsbelasting aan de moedermaatschappij verleend moet 
worden, terwijl tegelijkertijd duidelijk is dat schulden van de dochter, bij 
voorbeeld loon- of omzetbelasting, niet of niet geheel ingevorderd 
kunnen worden. Naar aanleiding van opmerkingen van de Algemene 
Rekenkamer over een door die kamer gesignaleerd geval waarin zich een 
dergelijke situatie voordeed, is door de eerste ondergetekende opgemerkt 
dat deze kwestie in het kader van de herziening van de Wet op de 
invordering 1845 zou kunnen worden meegenomen (Kamerstukken II 
1980/81, 16 116, nr. 23, blz. 4). Met de regeling in het onderhavige 
tweede lid wordt aan deze toezegging voldaan. 
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Artikel 41 

3 Een op de voet van artikel 8 van de Wet op 
de vennootschapsbelasting 1969 in samen-
hang met artikel 14 van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 gevormde reserve 
van bij vervreemding van een bedrijfsmiddel 
behaalde boekwinst, met het oog op de 
vervanging - binnen afzienbare tijd - van het 
vervreemde bedrijfsmiddel. 

In artikel 41 is een aansprakelijkheidsbepaling opgenomen die specifiek 
is gericht tegen misbruik op het terrein van de vennootschapsbelasting. 
De aanleiding voor opneming van deze bepaling is gelegen in het misbruik 
met zogenaamde «vervangingsreserve-B.V.'s». Dit misbruik houdt in dat 
de aandelen in een B.V. met - veelal alleen - een vervangingsreserve3 

worden verkocht aan een derde (veelal een buitenlander) die de B.V. 
vervolgens leeghaalt. Voor de door de B.V. verschuldigde vennootschaps-
belasting over de stakingswinst (i.c. veelal die vervangingsreserve) zijn 
alsdan geen verhaalsmogelijkheden meer, waardoor de invordering 
illusoir wordt. 

Zoals in antwoord op kamervragen over deze kwestie is meegedeeld 
zou worden nagegaan of in de invorderingssfeer wettelijke maatregelen 
zouden kunnen worden voorgesteld die het geconstateerde misbruik 
zouden tegengaan (Kamerstukken II 1983/84, Aanhangsel, nr. 721). Wij 
menen dat het onderhavige artikel een goede mogelijkheid biedt om het 
misbruik te voorkomen. Er zij daarbij op gewezen dat de bepaling zich 
niet alleen richt tegen misbruik van vervangingsreserve-B.V.'s; de opzet is 
zodanig dat alle vervreemdingen van aandelen die behoren tot een pakket 
van enige omvang in een vennootschap welke binnen vier jaren na de 
vervreemding wordt «leeggehaald» in beginsel door dit artikel worden 
bestreken; voor de vennootschapsbelasting die de vennootschap ten tijde 
van het «leeghalen» verschuldigd is, is degene die in de afgelopen vier 
jaren aandelen van een pakket in die vennootschap heeft vervreemd, 
aansprakelijk, indien hij wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat de 
vennootschap zou worden «leeggehaald». 

Deze aansprakelijkheidsregel is opgenomen in het eerste lid van artikel 
4 1 . In de eerste volzin is de regeling opgenomen die geldt voor het geval 
de vervreemder een natuurlijk persoon is. Aangezien niet elke vervreemding 
van aandelen behoeft te worden getroffen maar alleen die welke een 
enigszins substantiële omvang kan hebben, is voor de omschrijving van 
de vervreemders die wij op het oog hebben, aangesloten bij hen die een 
zogenaamd aanmerkelijk belang bezitten. Ingevolge artikel 39 van de Wet 
op de Inkomstenbelasting 1964 is daarvan sprake indien de belasting-
plichtige in de loop van de laatste vijf jaren, al dan niet te zamen met zijn 
echtgenoot en zijn bloed- en aanverwanten in de rechte linie en in de 
tweede graad van de zijlinie, voor ten minste een derde gedeelte, en, al 
dan niet te zamen met zijn echtgenoot, voor meer dan 7 percent van het 
nominaal gestorte kapitaal onmiddellijk of middellijk aandeelhouder is 
geweest. Er zij op gewezen dat ook een aanmerkelijk belang op grond van 
artikel 40, derde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (het 
zogenaamde fictieve aanmerkelijk belang in het kader van een fusie) 
onder de werking van de omschrijving valt, daar heel algemeen wordt 
gesproken over een aanmerkelijk belang in de zin van de wet. Voor de 
omschrijving van de vennootschap waarin de aandelen worden gehouden 
is aangesloten bij de omschrijving die in het kader van de aanmerkelijk-
belangregeling geldt. Het «geheel of nagenoeg geheel» staken van de 
onderneming is een feitelijk gebeuren; een formele liquidatie is derhalve 
niet vereist. De aansprakelijkheid geldt, als is voldaan aan het hierna te 
bespreken vereiste van wetenschap van kwade bedoelingen bij de 
(opvolgende) koper(s), voor een gedeelte van de door de vennootschap 
verschuldigde vennootschapsbelasting over het jaar van staking en de 
daaraan voorafgaande jaren. Op de omvang van het gedeelte wordt 
hierna, bij de toelichting op het vierde lid, ingegaan. Wat de omvang van 
de belastingschuld betreft, zij erop gewezen dat de aansprakelijkheid niet 
alleen geldt voor de belasting over de stakingswinst, maar ook voor de 
belasting die de vennootschap over de uit anderen hoofde en reeds 
eerder gemaakte winst is verschuldigd en die nog niet is voldaan: voor 
alle nog openstaande vennootschapsbelastingschulden is de verkoper 
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van de tot een aanmerkelijk-belang behorende aandelen aansprakelijk. 
Voorwaarde daarbij is dat de verkoper op het moment van de verkoop 
wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat nadien de bezittingen van de 
vennootschap zouden worden verduisterd of, met andere woorden, dat 
de vennootschap zou worden leeggehaald zonder dat de vennootschaps-
belasting zou worden voldaan. Het begrip «verduisteren» heeft dezelfde 
betekenis als die in artikel 10, eerste lid, onderdeel b. Deze term houdt, 
zoals reeds bij bedoeld artikel is opgemerkt, in dat goederen worden 
weggemaakt waardoor de verhaalbaarheid van de schuld in gevaar wordt 
gebracht. In dit verband willen wij erop wijzen dat door de gebruikte 
formulering een relatief zware bewijslast op de ontvanger wordt gelegd. 
Er moeten duidelijke indicaties zijn dat de verkoper wist of redelijkerwijs 
behoorde te weten dat verduistering zou plaatsvinden. Er zal dan ook 
door de ontvanger aannemelijk dienen te worden gemaakt dat die 
wetenschap bij de verkoper aanwezig was, dan wel dat deze wetenschap, 
blijkens de omstandigheden, bij hem aanwezig had moeten zijn. Deze 
relatief zware bewijslast achten wij noodzakelijk teneinde te voorkomen 
dat vervreemding van aandelen al te zeer bemoeilijkt zou worden door de 
dreiging van een aansprakelijkheidstelling. 

Tevens wijzen wij erop dat de tekst zodanig is geformuleerd dat bij het 
leeghalen van een vennootschap elke vervreemding van aandelen in die 
vennootschap die in de vier voorafgaande jaren heeft plaatsgevonden, 
onder de regeling valt, zodat, indien zich meerdere vervreemdingen in die 
periode hebben voorgedaan in beginsel elke vervreemder aansprakelijk 
gesteld kan worden. Zulks achten wij noodzakelijk teneinde te voorkomen 
dat aan de werking van de bepaling zou kunnen worden ontkomen door 
een stroman tussen te schuiven die geen verhaalsmogelijkheid biedt. Het 
feit dat de op de ontvanger rustende bewijslast om «kwade trouw» bij de 
(opvolgende) verkopers aannemelijk te maken, die op zichzelf al zwaar is, 
zwaarder zal worden naar mate er tussen de oorspronkelijke vervreemder 
en degene die de bezittingen van de vennootschap heeft verduisterd, 
meer vervreemders zijn opgetreden, vormt naar ons oordeel een voldoende 
waarborg tegen «overkill». De tweede volzin bevat de bepaling dat de 
eerste volzin evenzeer geldt als de verkoper niet een natuurlijke persoon 
maar een lichaam is. Aangezien het aansluiten bij het aanmerkelijk-be-
langcriterium ten aanzien van een lichaam niet mogelijk is, is gekozen 
voor aansluiting bij het criterium voor een deelneming in de zin van de 
vennootschapsbelasting. Ingevolge artikel 13, zesde lid, van de Wet op 
de vennootschapsbelasting 1969, is van een deelneming sprake indien 
een lichaam voor ten minste vijf percent van het nominaal gestorte 
kapitaal van de vennootschap aandeelhouder is. Indien aandelen van zo'n 
deelneming worden vervreemd en de verkrijger - of zijn opvolgers - halen 
daarna de vennootschap leeg geldt dezelfde aansprakelijkheid voor het 
lichaam dat de aandelen verkocht heeft als voor de natuurlijke persoon 
die aandelen heeft verkocht. 

Het tweede lid bevat een bepaling om het ontgaan van de aansprake-
lijkheidsregel tegen te gaan. Wanneer de aanmerkelijk-belanghouder, c.q. 
het deelnemende lichaam een lichaam zou «tussenschuiven», waardoor 
geen direct belang of directe deelneming in de vennootschap meer 
aanwezig zou zijn, zou aan de werking van de bepaling kunnen worden 
ontkomen, terwijl in wezen geen andere situatie is ontstaan. Derhalve is 
het tweede lid opgenomen waardoor het beoogde effect van het tussen-
geschoven lichaam wordt voorkomen. Voor de omschrijving van het 
begrip tussengeschoven lichaam hebben wij aansluiting gezocht bij de 
omschrijving die in het wetsvoorstel herziening deelnemingsvrijstelling4 

ter zake wordt voorgesteld in artikel 13b, vijfde lid, onderdeel b, van de 
Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Indien een dergelijk lichaam 
een belang heeft van een derde of meer in de desbetreffende vennootschap 
wordt de vervreemding van tot een aanmerkelijk belang dan wel een 

' Kamerstukken il 1986/87,19968, nr. 2, deelneming behorende aandelen in dat lichaam gelijkgesteld met de 
gewijzigd bij nr. vervreemding van dergelijke aandelen in de bedoelde vennootschap. 
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Overigens werkt deze bepaling ook in situaties waarin geen sprake is 
van «tussenschuiven» van lichamen maar waarin wel sprake is van 
middellijk aandeelhouderschap, zoals indien de aandelen in een holding 
worden vervreemd en de onderliggende werkmaatschappij wordt 
«leeggehaald». 

Het derde lid geeft de nadere bepaling van het gedeelte van de belas-
tingschuld waarvoor de aansprakelijkheid geldt. Voor de bepaling daarvan 
wordt een band gelegd met de gerechtigdheid tot het vermogen in een 
fictieve situatie, te weten de situatie waarin op het moment van vervreem-
den de vennootschap zou zijn ontbonden. Het gedeelte van het vermogen 
waarop alsdan ingevolge de vervreemde aandelen aanspraak zou kunnen 
worden gemaakt, is bepalend voor de omvang van de aansprakelijkheid. 
Ter illustratie kan het volgende voorbeeld worden gegeven. In jaar t 
vervreemden de twee aanmerkelijk-belanghouders A en B hun aandelen 
in de vennootschap X aan koper C. In jaar t + 2 vervreemdt deze de 
aandelen aan D. In jaar t + 3 laat D de vennootschap X haar activiteiten 
beëindigen en wordt de onderneming dus gestaakt. De vennootschap 
voldoet echter niet de door haar verschuldigde vennootschapsbelasting 
(over de stakingswinst) terwijl er ook nog twee oudere aanslagen ven-
nootschapsbelasting open staan (over de jaren t-1 en t). Inmiddels heeft 
D de vennootschap leeggehaald, zodat de ontvanger geen verhaalsmoge-
lijkheden heeft op het vermogen van de vennootschap voor de nog 
openstaande belastingschulden. Indien de aansprakelijkstelling van D (op 
grond van artikel 34, eerste lid, onderdeel c, als - feitelijk - vereffenaar 
aansprakelijk voor alle rijksbelastingen van het lichaam) geen soelaas 
biedt, kan op grond van het onderhavige artikel, indien de «kwade trouw» 
bij hen door de ontvanger aannemelijk wordt gemaakt, niet alleen C (als 
laatste vervreemder) maar kunnen ook A en B worden aangesproken voor 
de vennootschapsbelastingschuld. Gesteld dat A en B ieder voor de helft 
gerechtigd zouden zijn tot het vermogen, indien op het moment waarop 
zij hun aandelen hebben vervreemd de vennootschap zou zijn ontbonden, 
geldt in dat geval dat zij ieder voor de helft aansprakelijk zijn voor alle 
openstaande vennootschapsbelastingschulden van de leeggehaalde 
vennootschap. Aldus wordt bereikt dat indien er meerdere belanghebben-
den zijn die hun aandelen hebben vervreemd, zij ieder naar evenredigheid 
van hun belang bij het vennootschapsvermogen aansprakelijk zijn voor de 
nog openstaande vennootschapsbelastingschulden. 

Artikel 42 

In artikel 42 zijn de bepalingen opgenomen die thans voorkomen in 
artikel 27, onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 
en artikel 12, onderdeel b, van de Wet op de dividendbelasting 1965. 

In het eerste lid wordt de aansprakelijkheid bepaald voor de verschul-
digde vennootschapsbelasting en dividendbelasting in het geval het 
lichaam dat die belastingen verschuldigd is, zijn feitelijke werkzaamheden 
naar het buitenland verplaatst en daardoor voor de heffing van vennoot-
schapsbelasting en dividendbelasting niet langer in Nederland gevestigd 
zou zijn. Ten opzichte van de huidige bepalingen is de redactie mede in 
zoverre gewijzigd dat duidelijk is dat het om verplaatsing van de feitelijke 
zetel gaat en niet om verplaatsing van de statutaire zetel; dat laatste is 
overigens slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, bedoeld in de 
Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen. In de onderhavige 
bepaling gaat het om de aansprakelijkheid van degene die verantwoordelijk 
is voor de verplaatsing van de feitelijke werkzaamheden; dit zal doorgaans 
de bestuurder zijn. 

Het tweede lid bevat een disculpatiemogelijkheid voor de aansprakelijk 
gestelde die bewijst dat het niet voldaan zijn van de belasting niet aan 
hem is te wijten. 
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Artikel 43 

Dit artikel is een redactioneel aangepaste, maar inhoudelijk ongewijzigde 
versie van artikel 18, tweede lid, van de Wet op belastingen van rechts-
verkeer (tekst 1987). Het artikel bepaalt dat in gevallen waarin op grond 
van artikel 18, eerste lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer is 
bepaald dat verschuldigde overdrachtsbelasting - geheven ter zake van 
de verkrijging van binnen het Rijk gelegen onroerende goederen of van 
zakelijke rechten daarop - moet worden voldaan ter gelegenheid van de 
aanbieding ter registratie van de akte die door de notaris ter zake is 
opgemaakt, die notaris daarvoor hoofdelijk aansprakelijk is. De strekking 
van de bepaling is de notaris ervoor zorg te laten dragen dat de over-
drachtsbelasting daadwerkelijk wordt voldaan bij de registratie van de 
akte; op die manier blijkt de doelstelling van de bepaling van artikel 18, 
eerste lid, van de Wet belastingen van rechtsverkeer - te weten het 
heffen van overdrachtsbelasting zonder dat een aangifte behoeft te 
worden gedaan - ook daadwerkelijk geëffectueerd te kunnen worden. 

Artikel 44 

Het eerste lid van artikel 44 regelt de hoofdelijke aansprakelijkheid van 
de personen en lichamen die ingevolge artikel 7, vierde lid, van de Wet 
op de omzetbelasting 1968 te zamen als fiscale eenheid worden aange-
merkt. Deze bepaling houdt in dat als natuurlijke personen of lichamen in 
de zin van de AWR in financieel, organisatorisch en economisch opzicht 
zodanig zijn verweven dat zij een eenheid vormen, zij voor de omzetbelas-
ting als één ondernemer (en dus één belastingplichtige en belastingschul-
dige) worden aangemerkt. Zie in dit verband ook wetsvoorstel 20030 
houdende wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, onderdeel G; 
te zijner tijd zal worden voorzien in een bepaling ter zake van deze 
samenloop. De fiscale eenheid voor de omzetbelasting creëert een 
nieuwe, in het civiele recht niet bestaande figuur. Voor erkenning als 
fiscale eenheid voor de omzetbelasting is geen verzoek nodig. De 
feitelijke omstandigheid van het financiële, organisatorische en economi-
sche verband leidt tot een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. 

Indien aan zo'n fiscale eenheid (de belastingschuldige) een naheffings-
aanslag in de omzetbelasting wordt opgelegd en deze wordt niet betaald, 
wordt de ontvanger die wil invorderen bij de belastingschuldige gecon-
fronteerd met het feit dat de fiscale eenheid die niet als een eenheid in 
civiel-juridische zin bestaat, geen verhaalsmogelijkheid biedt: er is 
immers geen (afgescheiden) vermogen. Ingevolge deze bepaling is het 
mogelijk de gehele belastingschuld te verhalen op elk van de personen of 
lichamen die de fiscale eenheid vormen. 

Het tweede lid vormt de tegenhanger van het eerste lid en heeft als 
strekking dat wanneer het de ontvanger niet duidelijk is hoe hij een 
vermindering of een teruggaaf omzetbelasting die de fiscale eenheid 
toekomt, ook daadwerkelijk aan deze eenheid ten goede kan laten komen, 
hij die vermindering of die teruggaaf kan uitbetalen aan één van de 
personen of lichamen die deel uitmaken van de fiscale eenheid. Hoewel 
het uitgangspunt bij een (terug)betaling natuurlijk zal zijn de (terug)betaling 
ten goede te laten komen aan degene aan wie deze toekomt, kan het 
voorkomen dat niet duidelijk is wie dit is. Dit kan het geval zijn bij een 
teruggaaf op een negatieve aangifte die ten behoeve van de fiscale 
eenheid door één van de onderdelen wordt gedaan en ook bij een 
vermindering van een naheffingsaanslag ten laste van de fiscale eenheid 
die per kas is betaald. Alsdan is een nadere bepaling als de onderhavige 
noodzakelijk, om te bereiken dat de (terug)betaling toch kan plaats 
vinden, zonder dat naderhand geageerd kan worden tegen de ontvanger 
dat hij de terugbetaling heeft doen toekomen aan een van de fiscale 
eenheid deel uitmakende persoon aan wie de (terug)betaling niet toekomt. 
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Ook in de gevallen waarin een van de natuurlijke personen of lichamen 
die de fiscale eenheid vormen, een belastingaanslag inzake enige door 
hem verschuldigde rijksbelasting heeft openstaan, kan ingevolge het 
tweede lid van artikel 44 in samenhang met artikel 25 die openstaande 
schuld worden verrekend met de teruggaaf omzetbelasting die de fiscale 
eenheid als zodanig toekomt. Ook door deze verrekening wordt dan 
bevrijdend betaald. 

Artikel 45 

De in artikel 45 opgenomen aansprakelijkheidsbepaling ziet op de 
gevallen waarin met toepassing van artikel 5 van de Wet op de inkom-
stenbelasting 1964 aangelegenheden van een derde zijn toegerekend aan 
de belastingplichtige. 

Met ingang van 1985 kan een viertal situaties worden onderscheiden 
waarin op grond van artikel 5 aan een belastingplichtige aangelegenheden 
van een derde worden toegerekend. Het gaat daarbij in de eerste plaats 
om gevallen waarin ingevolge bedoeld artikel 5, eerste tot en met zesde 
lid, inkomensbestanddelen van de ene echtgenoot worden toegerekend 
aan de andere echtgenoot. In de tweede plaats betreft het de situaties 
waarin de door een ongehuwde genoten inkomsten als zijn bedoeld in 
artikel 22, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 ter zake van het verrichten van werkzaamheden in de onderneming 
van een andere ongehuwde met wie hij een gezamenlijke huishouding 
voert bij deze laatste als winst uit onderneming in aanmerking worden 
genomen. In de derde plaats kunnen worden genoemd situaties waarin 
krachtens wettelijk vruchtgenot aan een kind ontleende inkomensbestand-
delen op grond van artikel 5, negende lid, van de Wet op de inkomsten-
belasting 1964 bij het kind zelf in aanmerking worden genomen. In de 
vierde plaats ten slotte gaat het om de gevallen waarin ingevolge artikel 
5, tiende lid, inkomensbestanddelen van een kind jonger dan 18 jaar 
worden toegerekend aan de ouder die het gezag over dat kind uitoefent. 

Aangezien door deze toerekening de belasting over de toegerekende 
inkomensbestanddelen komt te rusten op een ander dan degene die deze 
belasting eigenlijk zou moeten dragen, bepaalt artikel 45 dat de laatstbe-
doelde aansprakelijk is voor de door de ander verschuldigde belasting 
over die toegerekende bestanddelen. Deze aansprakelijkheid geldt, zoals 
in artikel 33, eerste lid, is bepaald, onverminderd het bepaalde met 
betrekking tot de aansprakelijkheid in enige andere wettelijke regeling. 
Met name met betrekking tot de aansprakelijkheid van echtgenoten voor 
belastingschulden kan hier op dergelijke andere regelingen worden 
gewezen. Uit het tussen echtgenoten geldende huwelijksgoederenrecht 
kan namelijk ook een civielrechtelijke aansprakelijkheid voortvloeien. Zo 
geldt in geval van gemeenschap van goederen dat belastingschulden die 
als gemeenschapschulden zijn aan te merken kunnen worden verhaald op 
zowel de goederen van de gemeenschap als op de eigen goederen van de 
echtgenoot op wie de belastingschuld rust (artikel 95, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek). Ook voor niet in de gemeenschap vallende schulden 
van de ene echtgenoot geldt dat deze kunnen worden verhaald op de 
gemeenschapsgoederen, tenzij de andere echtgenoot eigen goederen 
van de eerstgenoemde echtgenoot aanwijst die voldoende verhaal bieden 
(artikel 96, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek). Voorts geldt dat na 
ontbinding van de gemeenschap ieder van de echtgenoten voor het 
geheel aansprakelijk blijft voor de gemeenschapsschulden waarvoor hij 
voordien aansprakelijk was (artikel 102, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek). Op deze civielrechtelijke bepalingen kan derhalve ook een 
aansprakelijkheidstelling van de ene echtgenoot voor belastingschulden 
van de andere echtgenoot worden gegrond. Willen echtgenoten zulks 
uitsluiten dan dienen zij dienaangaande huwelijkse voorwaarden aan te 
gaan. Alsdan biedt civielrechtelijk alleen het privé-vermogen van de 
belastingschuldige echtgenoot verhaal voor zijn eigen belastingschuld. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 588, nr. 3 109 



De onderhavige fiscaalrechtelijke aansprakelijkheidsregel van artikel 45 
kan daarop dan weer een inbreuk maken. 

Voor de bepaling van de omvang van het gedeelte van de totale 
belasting dat betrekking heeft op de toegerekende inkomensbestanddelen 
en waarvoor de fiscaalrechtelijke aansprakelijkheid bestaat, wordt in de 
tweede volzin van artikel 45 een berekeningsregel gegeven. Deze 
berekeningsregel houdt in dat eerst wordt bepaald het bedrag aan 
belasting dat verschuldigd is zonder toepassing van hoofdstuk VA van de 
Wet op de inkomstenbelasting 1964 (verminderingen en vermeerderingen 
van belasting in verband met investeringen). Vervolgens wordt bezien 
welke verhouding bestaat tussen enerzijds het totaal van de toegerekende 
inkomensbestanddelen dat bij het vaststellen van de belastingschuld in 
aanmerking is genomen, en anderzijds het totale inkomen - dus met 
inbegrip van de toegerekende inkomensbestanddelen - dat tot de 
belastingschuld heeft geleid (dit is het inkomen vóór verrekening van 
verliezen). Deze verhouding bepaalt ook de omvang van de belastingschuld 
waarvoor degene wiens inkomensbestanddelen aan een ander zijn 
toegerekend, aansprakelijk kan worden gesteld. Ter illustratie wordt het 
volgende voorbeeld gegeven: 

Voorbeeld 

Inkomen man f 50000 (waaronder f 5000 inko-
mensbestanddelen van de 
vrouw) 

Verlies vorig jaar f 10000 

Belastbaar inkomen f 40000 

Belasting (stel) f 5 000 
Desinvesteringsbetaling f 100000 

Verschuldigde belasting f 1 0 5 000 

Op grond van artikel 45 is de vrouw aansprakelijk voor 5000/50000 x 
f 5000 = f 500. Dit voorbeeld geeft tevens duidelijk aan dat door het niet 
meenemen van zowel de verliezen als de vermindering en vermeerde-
ring van belasting in verband met de WIR voorkomen wordt dat 
dientengevolge de omvang van de aansprakelijkheid op ongewenste wijze 
zou worden beïnvloed. 

Volledigheidshalve zij nog vermeld dat de omvang van het belastingbe-
drag waarvoor iemand op de voet van artikel 45 aansprakelijk kan worden 
gesteld, uitsluitend wordt bepaald door het bedrag van diens inkomens-
bestanddelen die op de voet van artikel 5 van de Wet op de inkomstenbe-
lasting 1964 in het inkomen van de ander is begrepen. Dit blijkt met 
name uit de bewoordingen het «inkomen dat tot de belastingschuld heeft 
geleid». Indien derhalve degene naast inkomensbestanddelen die in het 
inkomen van een ander zijn begrepen, ook nog andere inkomensbestand-
delen heeft genoten, dan blijven die andere inkomensbestanddelen 
- waarvoor hij in beginsel zelfstandig in de heffing van de inkomstenbe-
lasting wordt betrokken - buiten beschouwing bij de bepaling van het 
belastingbedrag waarvoor de aansprakelijkheid ingevolge artikel 45 geldt. 

Artikel 46 

Het eerste lid van artikel 46 ziet op de situatie waarin met toepassing 
van artikel 5 van de Wet op de vermogensbelasting 1964 belasting is 
geheven. De in dit lid opgenomen regeling dat de echtgenoot wiens 
vermogensbestanddelen zijn toegerekend aan de andere echtgenoot 
aansprakelijk is voor de daarover verschuldigde vermogensbelasting, 
komt naar ratio en opzet overeen met de in artikel 45 opgenomen 
aansprakelijkheidsregel voor de inkomstenbelasting in gevallen waarin 
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inkomensbestanddelen van de ene echtgenoot zijn toegerekend aan de 
andere echtgenoot. 

In het tweede lid is een regeling getroffen voor situaties waarin een 
ouder het wettelijke vruchtgenot heeft van (een gedeelte van) het 
vermogen van een minderjarig kind. Krachtens artikel 21 van de Wet op 
de vermogensbelasting 1964 is de ouder die het wettelijke vruchtgenot 
heeft verplicht de vermogensbelasting te dragen. In verband daarmee 
wordt in het tweede lid van artikel 46 bepaalt dat de ouder aansprakelijk 
is voor de door het kind verschuldigde vermogensbelasting voor zover hij 
het wettelijke vruchtgenot over het desbetreffende vermogen heeft. 
Daarmee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de ontvanger teneinde de 
verschuldigde vermogensbelasting in te vorderen executoriaal beslag 
moet leggen op het vermogen van het kind. 

Artikel 47 

De aansprakelijkheidsbepalingen van artikel 47 zijn ontleend aan die 
van artikel 60 van de Successiewet 1956. 

Het eerste lid regelt de partiële aansprakelijkheid van ieder van de 
erfgenamen voor het door en bij het overlijden van de erflater door 
legatarissen verschuldigde recht van successie. De bepaling strekt ertoe 
de heffing van successierecht over legaten zeker te stellen. Door de 
beperking tot successierecht dat door en bij het overlijden is verschuldigd, 
vindt de bepaling geen toepassing indien een aanslag wordt opgelegd 
naar aanleiding van een verkrijging van een legaat bij vervulling van een 
aan het legaat verbonden voorwaarde. Alsdan is alleen de verkrijger 
aanspreekbaar voor het verschuldigde successierecht. 

De in het eerste lid opgenomen aansprakelijkheidsregeling gaat minder 
ver dan die in het huidige artikel 60, eerste lid, van de Successiewet 
1956. Ingevolge die bepaling heeft de inspecteur namelijk de keuze een 
erfgenaam aansprakelijk te stellen hetzij voor het op zijn eigen verkrijging 
verschuldigde recht, hetzij naar evenredigheid van zijn erfdeel voor al het 
door en bij het overlijden van de erflater verschuldigde recht. Wij vinden 
deze aansprakelijkheid - althans wat de mede-erfgenamen betreft - te ver 
gaan, mede omdat zij ook geldt bij verkrijgingen krachtens de zogenoemde 
fictiebepalingen, waardoor de totale verkrijging in fiscale zin groter kan 
zijn dan de verkrijging in burgerrechtelijke zin. In het voorgestelde artikel 
47, eerste lid, is de aansprakelijkheid beperkt tot een evenredig deel van 
het door legatarissen verschuldigde recht. 

Handhaving van deze aansprakelijkheid hangt samen met het feit dat in 
de praktijk legatarissen veelal geen afzonderlijke aangifte plegen te doen. 
In artikel 38 van de Successiewet 1956 is dan ook een aangifteplicht van 
erfgenamen opgenomen voor verkrijgingen door niet-erfgenamen. De 
erfgenamen dienen op grond van dat artikel in hun aangifte alle gegevens 
te verstrekken welke van belang kunnen zijn voor de heffing van het recht 
van successie ten laste van deze legatarissen. Nu de fiscus in dezen 
afgaat op de aangifte van de erfgenamen, komt het ons redelijk voor de 
erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor het door legatarissen 
verschuldigde recht. 

Het tweede lid bevat een gelijkluidende regeling als artikel 60, tweede 
lid, van de Successiewet 1956. Het betreft een hoofdelijke aansprakelijk-
heidsregel voor de erfgenamen met betrekking tot het successierecht dat 
door in het buitenland wonende verkrijgers is verschuldigd (tweede lid, 
onderdeel a) en met betrekking tot het recht van overgang (tweede lid, 
onderdeel b). De ratio van de aansprakelijkheidsregel voor het door in het 
buitenland verblijvende verkrijgers verschuldigde successierecht is de 
voldoening daarvan zeker te stellen, aangezien verhaal op die verkrijgers 
zelf veelal niet mogelijk zal zijn. Daar de erfgenamen die hier te lande 
verblijven als regel de afwikkeling van de nalatenschap zullen verzorgen, 
kunnen zij ervoor zorg dragen dat uitbetalingen aan buitenlandse erf-
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genamen, legatarissen enz. eerst zal geschieden wanneer het daarover 
verschuldigde successierecht zal zijn voldaan. Onderdeel b, van het 
tweede lid, strekt ertoe de positie van de fiscus bij de invordering van het 
recht van overgang te versterken. Met name in de situatie waarin de 
verkrijger niet hier te lande woont terwijl er wel binnenlandse erfgenamen 
ter zake van diezelfde nalatenschap zijn, zal deze bepaling ertoe kunnen 
bijdragen dat het recht van overgang zal worden betaald. 

In het derde lid is de hoofdelijke aansprakelijkheid voor het schenkings-
recht geregeld: in alle gevallen is de schenker hoofdelijk aansprakelijk 
voor het door de begiftigde verschuldigde schenkingsrecht. Deze bepaling 
- die overeenkomt met artikel 60, derde lid, van de Successiewet 1956 -
strekt tot zekerheid dat het verschuldigde schenkingsrecht ook inderdaad 
zal worden voldaan. 

Artikel 48 

Krachtens artikel 72, eerste lid, van de Successiewet 1956 zijn uitvoer-
ders van uiterste wilsbeschikkingen in gevallen waarin alle erfgenamen in 
het buitenland wonen verplicht om aan de aan de erfgenamen opgelegde 
verplichtingen te voldoen. In andere gevallen zijn zij bevoegd om aangifte 
te doen, als gevolg waarvan zij, op grond van genoemd artikel, eveneens 
verplicht zijn om aan de aan de erfgenamen opgelegde verplichtingen te 
voldoen. 

In de gevallen waarin die verplichtingen op hen rusten op grond van het 
feit dat alle erfgenamen in het buitenland wonen, ligt het voor de hand 
dat voor de uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen een zelfde 
aansprakelijkheid geldt als die welke geldt voor erfgenamen in gevallen 
waarin buitenlandse verkrijgers successierecht zijn verschuldigd (zie het 
tweede lid, onderdeel a, van artikel 47). Ook in gevallen waarin uitvoerders 
van uiterste wilsbeschikkingen van hun bevoegdheid om aangifte te doen 
gebruik maken, en zij daarmee de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling 
van de nalatenschap op zich nemen, achten wij een aansprakelijkheidsre-
geling om het voldoen van successierecht zeker te stellen, op haar plaats. 

Ter informatie van de uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen zal van 
de onderhavige aansprakelijkheidsbepaling in de toelichting op het 
aangiftebiljet successierecht melding worden gemaakt. 

Artikel 49 

Artikel 49 is ontleend aan artikel 6, tweede lid, van de Invorderingswet 
1845, artikel 32a, tiende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en 
artikel 41 b, tiende lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

In artikel 49 zijn drie beperkingen van de civielrechtelijke aansprakelijk-
heid opgenomen. 

Volgens het civiele recht zijn erfgenamen die de nalatenschap hebben 
aanvaard, gehouden de schulden van die nalatenschap te voldoen en wel 
naar rato van hun aandeel in hetgeen zij uit de nalatenschap ontvangen 
(zie de artikelen 1146 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek). Deze 
aansprakelijkheid voor schulden van de erflater zou ertoe kunnen leiden 
dat ook schulden die pas na het aanvaarden van de erfenis zijn ontstaan 
- behoudens in het geval waarin de erfenis onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving is aanvaard - op de erfgenamen zouden kunnen 
worden verhaald. Dit kan zelfs zo ver gaan dat een erfgenaam ter zake 
van die schulden meer moet voldoen dan hetgeen hij uit de erfenis heeft 
ontvangen. Wij achten dit niet gewenst, voor zover het belastingschulden 
betreft. Als regel behoeven erfgenamen immers bij het aanvaarden van 
een erfenis geen rekening te houden met na het overlijden van de erflater 
opgekomen schulden. Vandaar dat in artikel 49, eerste lid, onderdeel a, 
de bepaling is opgenomen dat voor navorderings- en naheffingsaanslagen 
die zijn vastgesteld na het overlijden van de belastingschuldige-erflater de 
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aansprakelijkheid van een erfgenaam wordt beperkt tot het beloop van 
zijn erfdeel en van de hem toekomende legaten, een en ander naar de 
waarde in het economische verkeer op het tijdstip van het overlijden. 

Voorts zijn wij op grond van de evenvermelde overweging van oordeel 
dat de aansprakelijkheid van erfgenamen ook beperkt moet zijn in het 
geval waarin de ontvanger op de voet van artikel 50 de erflater na diens 
overlijden aansprakelijk stelt voor belastingschulden van een derde. 
Ingevolge het eerste lid, onderdeel b, van artikel 49 ziet deze beperking 
op aansprakelijkheidsschulden zoals die komen vast te staan na het 
overlijden van de erflater. Ook met betrekking tot aansprakelijkheidsschul-
den ter zake van belastingen wordt de aansprakelijkheid van een erfgenaam 
beperkt tot het beloop van zijn erfdeel en van de hem toekomende 
legaten, eveneens naar de waarde die daaraan in het economische 
verkeer moet worden toegekend op het tijdstip van het overlijden. Deze 
bepaling houdt dus voor erfgenamen van aansprakelijk gestelden een 
algemene beperking in die in alle gevallen geldt en niet zoals thans het 
geval is alleen met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid. 

In het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid geldt thans een 
aparte regeling die verder gaat dan de onder het eerste lid, onderdeel b, 
opgenomen regeling; in artikel 32a, tiende lid, van de Wet op de loonbe-
lasting is bepaald dat de aansprakelijkheid voor erfgenamen van de 
bestuurder is beperkt tot bedragen waarvoor hij bij zijn leven aansprakelijk 
is gesteld. Voor aansprakelijkstellingen ingevolge de bestuurdersaanspra-
kelijkheid die plaatsvinden na het overlijden van de bestuurder zijn 
erfgenamen dus in het geheel niet aansprakelijk. Deze beperking is 
overgenomen in het tweede lid van artikel 49. Betreft het een belasting-
schuld waarvoor de erflater voor diens overlijden aansprakelijk is gesteld 
maar waarvan het bedrag van de aansprakelijkheid na het overlijden 
wordt vastgesteld, dan is zoals hiervoren is opgemerkt de aansprakelijkheid 
van de erfgenamen, op grond van onderdeel b van het eerste lid, beperkt 
tot het beloop van hun erfdeel. 

De bepaling in de tussenzin in de aanhef van artikel 49 dat de waarde 
van het erfdeel of van het legaat wordt gesteld op de waarde in het 
economische verkeer op het tijdstip van het overlijden van de erflater, 
strekt ertoe dat de aansprakelijkheid van een erfgenaam wordt beperkt tot 
het bedrag waarmee deze in werkelijkheid is gebaat. Door dit waar-
deringsvoorschrift worden de fictiebepalingen voor de waardering voor 
het recht van successie op de voet van artikel 21 van de Successiewet 
1956 derhalve uitgeschakeld. 

Artikel 50 

De bepalingen van de tweede afdeling van hoofdstuk VI zijn alle nieuw 
en geven aan op welke wijze een materiële aansprakelijkheid voor een 
belastingschuld wordt omgezet in een formele aansprakelijkstelling. 

Het eerste lid van artikel 50 bepaalt dat aansprakelijkstelling geschiedt 
door de ontvanger. Om te voorkomen dat de aansprakelijkstelling zou 
plaatsvinden voordat vaststaat of degene die in eerste instantie de 
betaling van de desbetreffende belastingaanslag verschuldigd is, bepaalt 
het eerste lid voorts dat de aansprakelijkstelling niet plaatsvindt voor het 
tijdstip waarop de belastingschuldige zelf in gebreke is. 

Dit is het geval wanneer de betaling nog niet heeft plaatsgevonden op 
het moment dat de belastingaanslag invorderbaar wordt. Dit laatste zal 
veelal het geval zijn nadat de betalingstermijn van artikel 9 is verstreken; 
het is echter op grond van artikel 10 ook mogelijk dat in een aantal 
situaties de belastingaanslag terstond invorderbaar is. De ontvanger 
deelt, aldus het tweede lid, aan degene die hij aansprakelijk stelt door 
middel van een gedagtekende kennisgeving het bedrag mede waarvoor 
hij aansprakelijk stelt. De kennisgeving wordt door de ontvanger ter post 
bezorgd als een poststuk met ontvangstbevestiging. Uit deze formulering 
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vloeit tevens voort dat het hier een schriftelijke kennisgeving betreft. Deze 
kennisgeving bevat het bedrag waarvoor de betrokkene aansprakelijk 
wordt gesteld en de grond waarop de aansprakelijkheid berust. Dit laatste 
houdt in dat melding wordt gemaakt van de bepalingen - hetzij die uit de 
eerste afdeling van het onderhavige hoofdstuk, hetzij die uit andere 
wettelijke regelingen - ingevolge welke de aansprakelijkheid bestaat. 

Krachtens het derde lid van artikel 51 heeft degene die door de 
ontvanger aansprakelijk wordt gesteld de mogelijkheid deze aansprake-
lijkstelling te betwisten. Deze betwisting dient binnen twee maanden na 
de dagtekening van de kennisgeving van de aansprakelijkstelling plaats te 
vinden en geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling aan de 
ontvanger. Deze mededeling dient een met redenen omklede betwisting 
te behelzen. De betwisting kan bij voorbeeld zijn gebaseerd op het 
ontbreken van aansprakelijkheid en op een disculpatiegrond. Zou de 
aansprakelijk gestelde volstaan met de blote mededeling dat hij niet 
aansprakelijk is, dan stelt, zo schrijft de tweede volzin van het derde lid 
voor, de ontvanger de betrokkene in de gelegenheid zijn betwisting 
alsnog te motiveren; de ontvanger dient de betrokkene hiervoor een 
redelijke termijn toe te kennen. Wat een redelijke termijn is, hangt af van 
de omstandigheden in de desbetreffende situatie; in het algemeen zal 
sprake zijn van enkele dagen. 

Opgemerkt zij dat de ontvanger niet de bevoegdheid heeft een 
betwisting als onvoldoende gemotiveerd ter zijde te leggen. Indien de 
betwisting - ook na verzoek - in het geheel niet gemotiveerd is, kan de 
ontvanger op grond van het vijfde lid tot invordering overgaan; in alle 
andere gevallen waarin de ontvanger de betwisting onjuist acht, volgt een 
dagvaarding voor de burgerlijke rechter, ingevolge het vierde lid (zie 
hierna). 

De betwisting kan, aldus de derde volzin van het derde lid, niet betrekking 
hebben op de hoogte van de belastingaanslag waarvoor de betrokkene 
aansprakelijk wordt gesteld. De reden van deze bepaling is gelegen in de 
omstandigheid dat de belastingschuldige steeds en de aansprakelijk 
gestelde in een aantal gevallen door middel van een in artikel 51 voorziene 
bezwaar- en beroepsprocedure, de belastingschuld kan aanvechten. 

Het vierde lid bepaalt welke handelingen de ontvanger dient te verrichten 
indien de aansprakelijk gestelde de aansprakelijkstelling betwist. De 
ontvanger dient, indien hij de aansprakelijkstelling wil doorzetten, de 
aansprakelijk gestelde te dagvaarden voor de burgerlijke rechter. Deze 
civiele procedure kan, afhankelijk van het in de dagvaarding gevraagde, 
leiden tot een declaratoir vonnis, waarin uitsluitend het bestaan van de 
aansprakelijkheid wordt bevestigd of ontkend, dan wel tot een condem-
natoir vonnis, waarin bij gebleken materiële aansprakelijkheid tevens het 
bedrag wordt vastgesteld waarvoor de aansprakelijkheid bestaat. De 
vraag aan welke soort vonnis de ontvanger behoefte heeft, dient te 
worden beantwoord afhankelijk van de omstandigheid of de aansprakelijk 
gestelde tevens op grond van artikel 51 tegen de desbetreffende belas-
tingaanslag bezwaar en/of beroep instelt. Is dat laatste het geval, dan kan 
de ontvanger volstaan met te vragen om een declaratoir vonnis. Procedeert 
de aansprakelijk gestelde niet tegen de belastingaanslag zelve, dan zal de 
ontvanger in zijn dagvaarding op een condemnatoir vonnis aansturen. Een 
en ander is voor het verloop van de procedure ook in zoverre van belang, 
dat hier de problematiek van de absolute competentie van de rechter een 
rol speelt. Procedures die leiden tot een declaratoir vonnis worden 
gevoerd voor de rechtbank, evenals procedures die leiden tot een 
condemnatoir vonnis indien de vordering meer bedraagt dan f 5000, 
voor een vordering van f5000 of minder is de kantonrechter bevoegd 
(artikel 38 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie). Om te bereiken 
dat de ontvanger weet aan welke soort vonnis hij in het desbetreffende 
geval behoefte heeft, wacht hij met de dagvaarding totdat vaststaat of 
door de aansprakelijk gestelde op de voet van artikel 51 tijdig een 
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bezwaarschrift is ingediend tegen de belastingaanslag waarvoor hij 
aansprakelijk is gesteld. Blijkt dit het geval te zijn, dan ontstaat een 
samenloop van procedures. Deze wordt in artikel 5 1 , vierde lid, aldus 
voorkomen dat de inspecteur wacht met het doen van een uitspraak op 
het bezwaarschrift totdat de procedure voor de civiele rechter is afgerond. 

De ontvanger kan na het verstrijken van de bezwaartermijn tot dagvaar-
ding overgaan. Is niet een bezwaarschrift ingediend, dan vraagt hij om 
een condemnatoir vonnis en dagvaardt hij de aansprakelijk gestelde, 
afhankelijk van het bedrag waarvoor hij deze aansprakelijk heeft gesteld 
hetzij voor de kantonrechter, hetzij voor de rechtbank. Dit laatste doet hij 
tevens in die gevallen dat wel een bezwaarschrift is ingediend, zij het ter 
verkrijging van een declaratoir vonnis; het bedrag van de aansprakelijkheid 
volgt uit de fiscale procedure. 

Opgemerkt zij dat met het voeren van de civiele procedure enige tijd 
gemoeid kan zijn, zeker indien deze nog moet worden gevolgd door een 
fiscale procedure over de hoogte van het bedrag. In die gevallen dat snel 
handelen van de ontvanger is vereist, omdat de verhaalsobjecten onder 
de aansprakelijk gestelde dreigen te verdwijnen, is deze bevoegd tot het 
leggen van conservatoir beslag; zie verder artikel 52. 

De civiele procedure wordt gevoerd volgens de bepalingen van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

In het vijfde lid wordt bepaald dat de ontvanger tot invordering kan 
overgaan indien de aansprakelijkheid niet of niet tijdig wordt betwist. Het 
bedrag waarvoor de betrokkene aansprakelijk is gesteld, is invorderbaar 
nadat de termijn waarbinnen de betwisting had moeten plaatsvinden is 
verstreken, dat wil zeggen twee maanden na de dagtekening van de 
kennisgeving. 

Artikel 51 

In artikel 51 is voor een aantal situaties waarin iemand aansprakelijk is 
gesteld voor een belastingaanslag, de mogelijkheid geopend om tegen 
die aanslag zelf in bezwaar te komen bij de inspecteur die die aanslag 
heeft vastgesteld, dan wel in beroep te gaan bij de rechter tot wiens 
rechtsgebied de standplaats van de betrokken inspecteur behoort. Het 
uitgangspunt van deze opzet is dat in gevallen waarin de aansprakelijk 
gestelde niet de mogelijkheid heeft gehad de oorspronkelijke belasting 
aanslag rechtens aan te vechten bij de inspecteur, respectievelijk de 
belastingrechter, het gerechtvaardigd is deze mogelijkheid alsnog te 
openen (uiteraard alleen als zulks niet in strijd is met het ne-bis-in-idem-
beginsel; vergelijk het vijfde lid van het onderhavige artikel). Het betreft 
hier in de eerste plaats de naheffingsaanslagen in de loon- en de omzet-
belasting waarvoor iemand aansprakelijk is gesteld ingevolge artikel 35 
(de aansprakelijkheid voor zogenaamde «inleners»), of artikel 37 (bestuur-
dersaansprakelijkheid) en de naheffingsaanslagen in de loonbelasting 
waarvoor iemand aansprakelijk is gesteld ingevolge artikel 36 (de 
ketenaansprakelijkheid). Ingevolge het eerste lid van artikel 51 kan 
degene, voor zover deze aansprakelijk is gesteld, tegen die naheffings-
aanslagen in bezwaar komen bij de inspecteur die de naheffingsaanslag 
heeft vastgesteld. De woorden in het eerste lid «voor zover hij daarvoor 
aansprakelijk is gesteld» houden verband met de specifieke aansprakelijk-
stelling op grond van artikel 36 van dit voorstel. Ingevolge dat artikel 
wordt de aansprakelijkheid beperkt tot de loonbelasting die een onder-
aannemer is verschuldigd ter zake van een bepaald werk. Aangezien een 
naheffingsaanslag die aan de onderaannemer wordt opgelegd zeer wel 
ook loonbelasting ter zake van ander werk kan betreffen, zal de aannemer 
slechts voor een deel aansprakelijk worden gesteld. De aannemer behoeft 
geen mogelijkheid te hebben tegen de totale aanslag - ook al zijn daarin 
met betrekking tot ander werk mogelijk onjuiste bedragen in aanmerking 
genomen - bezwaar te maken daar een eventuele vermindering van die 
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naheffingsaanslag geen invloed heeft op het bedrag waarvoor hij aanspra-
kelijk wordt gesteld. Door de woorden «voor zover» op te nemen wordt 
bereikt dat de aansprakelijk gestelde alleen met betrekking tot onjuistheden 
in de naheffingsaanslag die hem betreffen in bezwaar kan komen. 

Het tweede lid van artikel 51 bevat voor twee andere situaties nog een 
mogelijkheid voor een aansprakelijk gestelde om tegen de oorspronkelijke 
belastingschuld op te komen. Het gaat hierbij om aanslag en navorde-
ringsaanslagen in de inkomstenbelasting voor een gedeelte waarvan op 
grond van artikel 45 van dit voorstel een derde (echtgenoot, ouder, kind 
of degene met wie de belastingplichtige een gezamenlijke huishouding 
voert) aansprakelijk wordt gesteld, en om zulke aanslagen in de vermo-
gensbelasting voor een gedeelte waarvan de echtgenoot van de belas-
tingschuldige aansprakelijk wordt gesteld op grond van artikel 46, eerste 
lid, van dit voorstel. Het gaat hier dus om belastingschulden van de 
belastingschuldige die voortvloeien uit de toerekening van inkomens- of 
vermogensbestanddelen van derden aan de belastingschuldige. Het is in 
zulke gevallen naar ons oordeel gewenst dat bedoelde personen, zodra zij 
aansprakelijk worden gesteld en dus belang krijgen bij de aanslag, de 
mogelijkheid krijgen om die aanslag aan te vechten. Hoewel het hier in 
beide gevallen om een partiële aansprakelijkheid gaat, worden toch 
bezwaar en beroep tegen de gehele aanslag mogelijk gemaakt, daar de 
aansprakelijkheid mede is gerelateerd aan de totale belastingschuld. 

Onderdeel a van het tweede lid van artikel 51 ziet zowel op aanslagen 
waarvoor de aansprakelijkheid wordt ingeroepen als op aanslagen 
waarmee een voorlopige aanslag waarvoor de aansprakelijkheid is 
ingeroepen, is verrekend. Aangezien tegen een voorlopige aanslag geen 
rechtsmiddelen openstaan dient de aansprakelijk gestelde met betrekking 
tot voorlopige aanslagen dezelfde mogelijkheid als de belastingplichtige 
te hebben om tegen de definitieve aanslag - waarvoor hij niet aansprakelijk 
is gesteld, doch waarmee de voorlopige aanslag waarvoor hij wel 
aansprakelijk is gesteld, is verrekend - in bezwaar te komen, en wel bij de 
inspecteur die de definitieve aanslag heeft vastgesteld. Zo nodig kan later 
beroep bij de belastingrechter worden ingesteld. 

Onderdeel b van het tweede lid van artikel 51 ziet op de navorderings-
aanslagen in de inkomsten - en de vermogensbelasting en bepaalt dat de 
aansprakelijk gestelde (de echtgenoot, de ouder, het kind of degene met 
wie de belastingplichtige een gezamenlijke huishouding voert) tegen die 
aanslag in beroep kan komen bij de rechter tot wiens rechtsgebied de 
standplaats behoort van de inspecteur die de navorderingsaanslag heeft 
vastgesteld. Deze laatste omschrijving is, de nadere precisering van de 
inspecteur buiten beschouwing latend, ontleend aan de bepalingen in de 
AWR inzake het beroep (vergelijk artikel 26 AWR). 

Het derde lid bevat de formele bepalingen die gelden in de gevallen 
waarin een aansprakelijk gestelde in bezwaar of beroep komt tegen een 
belastingaanslag waarvoor hij aansprakelijk is gesteld. De eerste volzin 
van het derde lid geeft aan de termijn die voor het indienen van een 
bezwaarschrift, onderscheidenlijk het instellen van beroep in acht moet 
worden genomen. Deze termijn beloopt twee maanden gerekend vanaf 
de dagtekening van de kennisgeving van de aansprakelijkstelling. Met 
deze termijn is aangesloten bij de bezwaar- en beroepstermijn van de 
AWR (vergelijk de artikelen 23 en 26 AWR). Voor de gevallen waarin een 
aansprakelijkstelling plaatsvindt voor een voorlopige aanslag op een 
moment waarop de definitieve aanslag nog niet is vastgesteld, is in de 
eerste volzin van het derde lid nog bepaald dat de termijn van twee 
maanden in zulke gevallen niet vanaf de dagtekening van de kennisgeving, 
maar vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet betreffende die definitieve 
aanslag - waarmee de voorlopige wordt verrekend - begint te lopen. 

In zulke gevallen zal aan de aansprakelijk gestelde uiteraard kenbaar 
gemaakt moeten worden wanneer de definitieve aanslag wordt opgelegd 
en wanneer derhalve zijn bezwaartermijn een aanvang neemt. De ontvanger 
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zal daartoe de aansprakelijk gestelde door middel van een kopie van het 
aanslagbiljet betreffende de definitieve aanslag op de hoogte stellen. 

Eveneens zal de aansprakelijk gestelde desgewenst in alle gevallen op 
de hoogte worden gesteld van de gegevens van de aanslag waarvoor hij 
aansprakelijk is gesteld, voor zover zulks nodig is om in bezwaar of 
beroep te kunnen komen. 

De tweede volzin van het derde lid verklaart de bepalingen inzake 
bezwaar en beroep, die zijn opgenomen in Hoofdstuk V van de AWR, van 
overeenkomstige toepassing met betrekking tot het in artikel 51 van dit 
voorstel geregelde bezwaar en beroep dat door een aansprakelijk 
gestelde kan worden ingesteld. Hoofdstuk V van de AWR geeft regels 
voor de inspecteur, de belastingplichtige en de rechter waaraan in deze 
procedures moet worden voldaan. Als voorbeelden van de in hoofdstuk V 
van de AWR geregelde onderwerpen kunnen worden genoemd: 

- het recht van de degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, om 
alvorens de inspecteur een uitspraak doet te worden gehoord (artikel 25, 
tweede lid, AWR); 

- de mogelijkheid om tegen een uitspraak van de inspecteur op een 
bezwaarschrift in beroep te gaan bij de belastingrechter (artikel 26, eerste 
lid, AWR); 

- de mogelijkheid van de zogenaamde «versnelde procedure» waarbij 
rechtstreeks beroep op de belastingrechter wordt ingesteld en alsdan de 
bezwaarfase wordt overgeslagen (artikel 26, derde lid, AWR); 

- de vormvereisten van een beroepschrift (artikel 28 AWR). 

Wij zijn ons ervan bewust dat het in theorie mogelijk is dat er samenloop 
van bezwaar- en beroepsprocedures ter zake van dezelfde belastingaanslag 
kan ontstaan, doordat zowel de belastingschuldige als de aansprakelijk 
gestelde bevoegd is die belastingaanslag te betwisten. In de praktijk 
achten wij echter zo'n samenloop niet erg waarschijnlijk. Het zal, in de 
toch al relatief weinig gevallen waarin op de aansprakelijkheidsbepalingen 
een beroep wordt gedaan, eerder uitzondering dan regel zijn dat de 
aansprakelijk gestelde de aanslag zal aanvechten. In de gevallen waarin 
dat wel zou gebeuren, zal, wanneer ter zake nog een bezwaar- of be-
roepsmogelijkheid voor de belastingschuldige zelf openstaat, deze 
procedure en de door de aansprakelijk gestelde aangespannen procedure 
gevoegd kunnen worden, zodat wordt voorkomen dat het geschil tweemaal 
behandeld wordt. Wij zien derhalve geen reden om de rechtsgang voor 
de aansprakelijk gestelde te bemoeilijken door de mogelijkheid van 
samenloop van procedures uitdrukkelijk uit te sluiten. 

De samenloop die wij wel zoveel mogelijk willen voorkomen is die van 
de onderhavige procedure met de civiele procedure waarin de betwisting 
van de aansprakelijkheid aan de orde is. Daartoe bepaalt het vierde lid dat 
de inspecteur geen uitspraak op het bezwaarschrift doet voordat het 
vonnis waartoe de procedure leidt kracht van gewijsde heeft verkregen. 
Gekozen is dus voor voorrang van de civiele procedure (bestaat de 
aansprakelijkheid) boven de fiscale (zo ja, voor welk bedrag). Opgemerkt 
zij dat geen voorziening is getroffen voor het geval dat sprake is van een 
aansprakelijkstelling voor een navorderingsaanslag. Daartegen is geen 
bezwaar mogelijk, doch slechts het instellen van beroep. Een dergelijke 
voorziening zou een gecompliceerde regeling in de Wet administratieve 
rechtspraak belastingzaken vereisen, die wij gelet op het zeer geringe 
aantal gevallen niet opportuun achten. 

Voorts achten wij het gerechtvaardigd om een tweede procedure uit te 
sluiten indien in die procedure feiten en omstandigheden aan de orde 
worden gesteld, waarover in een eerdere procedure reeds een onherroe-
pelijke rechterlijke uitspraak is gewezen. Aan deze mening ligt het 
ne-bis-in-idem-beginsel ten grondslag. Een en ander is bepaald in het 
vijfde lid van artikel 51 . Zodra derhalve van een dergelijke rechterlijke 
uitspraak sprake is vervalt de mogelijkheid om opnieuw bezwaar en 
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beroep in te stellen. Wij wijzen er nog op dat de verbodsbepaling van het 
vijfde lid alleen geldt met betrekking tot de feiten en omstandigheden ter 
zake waarvan een rechterlijke uitspraak is gewezen. Het gaat dus om 
feiten of omstandigheden die blijken uit die uitspraak, zodat duidelijk is 
dat de rechter zich daarover heeft uitgelaten. Zaken die ter zitting naar 
voren zijn gebracht en/of in de gedingstukken zijn opgenomen, maar 
waarover de rechter zich niet heeft uitgelaten vallen hier dus niet onder. 
Voor zover andere feiten en omstandigheden die voor de vaststelling van 
de belastingaanslag van belang zijn geweest, in geding worden gebracht 
en die niet eerder ter beslissing aan de belastingrechter zijn voorgelegd 
of waarover die rechter geen onherroepelijke uitspraak heeft gewezen, 
blijft te dien aanzien bezwaar en beroep wel mogelijk. 

Artikel 52 

Artikel 52 bevat een aantal bepalingen voor het geval de ontvanger, 
nadat hij het daartoe vereiste rechterlijke verlof heeft verkregen, conser-
vatoir beslag heeft gelegd tot verhaal van de belastingaanslag ten laste 
van degene die aansprakelijk is of wordt gesteld. 

Met het bepaalde in het eerste lid dat geen eis tot van-waarde-verklaring 
behoeft te worden ingesteld, wordt vooruitgelopen op het komende 
beslagrecht (Wet van 7 mei 1986, Stb. 295; Invoeringswet Boeken 3-6 
nieuw Burgerlijk Wetboek, eerste gedeelte). Op grond van de thans 
geldende bepalingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zou 
de ontvanger op straffe van verval van het beslag gehouden zijn binnen 
acht dagen na het leggen van het beslag een eis tot van-waarde-verklaring 
van het beslag in te stellen, hetgeen naar ons oordeel de rechtsgang 
onnodig zou verzwaren. Het moeten instellen van een eis tot van-waarde-
verklaring zou namelijk in verband met de systematiek van deze afdeling 
van het wetsvoorstel tot praktische bezwaren leiden. De termijn waarbinnen 
de eis tot van-waarde-verklaring moet zijn ingesteld kan verstrijken 
voordat de in artikel 50, derde lid, gestelde termijn van twee maanden 
waarbinnen betwisting van de aansprakelijkheid kan plaatsvinden eindigt. 
De ontvanger zou dan met betrekking tot de eis tot van-waarde-verklaring 
tot dagvaarding moeten overgaan terwijl de termijn voor betwisting van 
de aansprakelijkheid nog openstaat; wordt na die dagvaarding de 
aansprakelijkheid nog betwist, dan zou dit betekenen dat een tweede 
dagvaarding moet worden uitgebracht. Zelfs indien binnen de termijn 
waarin de eis tot van-waarde-verklaring moet worden ingesteld de 
aansprakelijkheid reeds is betwist, zou het voor de ontvanger onzeker zijn 
of hij de eis tot van-waarde-verkaring in dezelfde dagvaarding kan 
combineren met een vordering tot betaling van het verschuldigde bedrag. 
Het is immers mogelijk dat de aansprakelijk gestelde op grond van artikel 
51 tevens bezwaar aantekent tegen de aanslag zelf, in welk geval de 
dagvaarding, zoals toegelicht bii artikel 50, moet zijn ingericht op het 
vragen van een declaratoire uitspraak. Ook ingeval de aansprakelijk 
gestelde zijn aansprakelijkheid niet betwist en er mitsdien ook geen 
procedure krachtens artikel 50, vierde lid, behoeft te worden gevoerd zou 
een van-waarde-verklaringsprocedure de rechtsgang onnodig verzwaren. 
Voldoet de aansprakelijk gestelde in dat geval namelijk niet binnen de 
gestelde termijn aan zijn betalingsverplichting (artikel 50, vijfde lid), dan 
kan de ontvanger krachtens artikel 53, eerste lid, zichzelf in de vorm van 
een dwangbevel een executoriale titel verschaffen waardoor het conser-
vatoire beslag overgaat in een executoriaal beslag (artikel 52, derde lid). 

Met betrekking tot het eerste lid zij ten slotte nog vermeld dat het 
vereiste van een rechterlijk verlof voor het leggen van een conservatoir 
beslag voldoende waarborgen biedt dat niet lichtvaardig tot beslaglegging 
zal worden overgegaan. 

In het tweede lid is bepaald wanneer een conservatoir beslag vervalt. 
De eerste volzin heeft betrekking op de situatie dat aan beslaglegging een 
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kennisgeving van aansprakelijkheid is voorafgegaan. Is de aansprakelijk 
gestelde bovendien gedagvaard op grond van artikel 50, vierde lid, en is 
na die dagvaarding conservatoir beslag gelegd, dan kan de ontvanger de 
uitslag van die procedure afwachten. Het conservatoir beslag kan dan op 
grond van het derde lid van artikel 52 overgaan in een executoriaal 
beslag. 

Is op het tijdstip van de beslaglegging de aansprakelijk gestelde 
evenwel nog niet gedagvaard dan dient de ontvanger op straffe van verval 
van het beslag tot dagvaarding van de aansprakelijk gestelde over te gaan 
binnen vier maanden na de datum van de kennisgeving van de aansprake-
lijkstelling. In deze termijn is derhalve begrepen de periode van twee 
maanden bedoeld in artikel 50, derde lid, gedurende welke de aansprakelijk 
gestelde zijn aansprakelijkheid kan betwisten. Na verloop van die termijn 
heeft de ontvanger zekerheid of de aansprakelijkheid al dan niet wordt 
betwist. Ingeval van betwisting resteert de ontvanger nog een termijn van 
twee maanden om tot dagvaarding over te gaan. Wordt de aansprakelijk-
heid niet betwist en voldoet de aansprakelijk gestelde binnen de in artikel 
50, vijfde lid, gestelde termijn aan zijn betalingsverplichting dan dient het 
beslag te worden opgeheven. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan zal 
de ontvanger krachtens het eerste lid van artikel 53 een dwangbevel 
kunnen uitvaardigen waardoor het conservatoir beslag overgaat in een 
executoriaal beslag. Ingevolge de tweede volzin vervalt het beslag indien 
de vordering van de ontvanger in de aanhangig gemaakte procedure 
wordt afgewezen en de uitspraak ter zake in kracht van gewijsde is 
gegaan. 

De derde volzin heeft betrekking op de situatie dat het conservatoir 
beslag is gelegd voordat tot aansprakelijkstelling is overgegaan. Een 
dergelijke situatie zou zich kunnen voordoen ingeval de belastingschuldige 
weliswaar nog niet in gebreke is met de betaling van zijn belastingschuld, 
(vergelijk artikel 50, eerste lid), maar de ontvanger ziet aankomen dat de 
inning van de belastingschuld alleen door middel van aansprakelijkstelling 
zal kunnen worden gerealiseerd. In zo'n situatie vervalt het beslag indien 
niet binnen drie maanden na het tijdstip van de beslaglegging aansprake-
lijkstelling plaatsvindt. Bij die termijn is rekening gehouden met de 
termijnen van de invorderbaarheid van de aanslag jegens de belasting-
schuldige (vergelijk artikel 9). Heeft de ontvanger conservatoir beslag 
gelegd omdat hij er vanuit kon gaan dat de belastingschuldige de aanslag 
niet zou voldoen, dan dient hij binnen de gestelde termijn alsnog tot 
aansprakelijkstelling over te gaan. In bijzondere omstandigheden kan de 
ontvanger verlenging van de termijn verzoeken aan de president die het 
verlof tot het leggen van het beslag heeft verleend. 

Aangezien het voor degene onder wie een conservatoir derdenbeslag 
gelegd is niet altijd duidelijk zal zijn of dat beslag op een van de voormelde 
gronden van rechtswege is vervallen, bepaalt de laatste volzin van artikel 
52, tweede lid, dat de ontvanger de derde-beslagene daarvan schriftelijk 
in kennis stelt. 

Het derde lid van artikel 52 bepaalt wanneer het conservatoir beslag 
overgaat in een executoriaal beslag. De ontvanger kan een executoriale 
titel verkrijgen doordat in een procedure omtrent de aansprakelijkheid 
een condemnatoir vonnis wordt gewezen dan wel een declaratoir vonnis 
gevolgd door een dwangbevel. Een executoriale titel in de vorm van een 
dwangbevel kan, zoals eerder toegelicht, eveneens worden verkregen 
doordat de ontvanger, ingeval de aansprakelijkheid niet wordt betwist, 
doch niet tijdig wordt betaald, een dwangbevel uitvaardigt jegens de 
aansprakelijk gestelde. De executoriale titel dient te worden betekend aan 
de aansprakelijk gestelde en, voor het geval het conservatoir beslag 
onder een derde is gelegd, mede aan die derde. 

Het bepaalde in het vierde lid houdt verband met het derdenbeslag. 
Doordat de van-waarde-verklaringsprocedure niet behoeft te worden 
gevoerd, is bepaald dat de executoriale titel (condemnatoir vonnis of 
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dwangbevel) geldt als het vonnis waarbij het conservatoir beslag van 
waarde is verklaard. De desbetreffende titel kan derhalve aan de derde 
worden betekend met het oog op de zogenoemde verklaringsprocedure. 

Artikel 53 

In het eerste lid van artikel 53 is bepaald op welke wijze de invordering 
verloopt indien de aansprakelijk gestelde de aansprakelijkheid niet of niet 
tijdig betwist en niet binnen de in artikel 50 voorgeschreven termijn 
betaalt. De voor deze invordering van belang zijnde materiële inhoud van 
de procedure sluit aan bij de inhoud van het in hoofdstuk III bepaalde met 
betrekking tot de dwanginvordering bij belastingschuldigen. 

In de eerste volzin van het eerste lid van artikel 53 is de bevoegdheid 
van de ontvanger opgenomen om bij in gebreke blijven van de aansprakelijk 
gestelde binnen de in de kennisgeving gestelde termijn te betalen, de 
dwanginvordering te laten aanvangen door middel van het uitvaardigen 
van een dwangbevel. Wellicht ten overvloede zij nog opgemerkt dat het 
daarbij moet gaan om een niet betwiste aansprakelijkheid. Doordat in de 
tweede volzin van het eerste lid van artikel 53 wordt bepaald dat de 
artikelen 11, 12, 13, 14, en 15 van dit voorstel van overeenkomstige 
toepassing zijn, wordt bereikt dat het dwangbevel dat jegens een aan-
sprakelijke wordt uitgevaardigd niet verschilt van een dwangbevel dat 
jegens een belastingschuldige wordt uitgevaardigd. De voorafgaande 
aanmaning (artikel 11), strekking en inhoud van het dwangbevel (artikel 
12), wijze van betekening (artikel 13) en wijze van tenuitvoerlegging 
(artikel 14) zijn in beide gevallen identiek. Eveneens is de gelijkstelling 
van het ter post bezorgen van het dwangbevel met bevel tot betaling met 
het betekenen daarvan (artikel 15) mogelijk met betrekking tot dwangbe-
velen jegens aansprakelijk gestelden. 

In het tweede lid van artikel 53 wordt, op dezelfde wijze als in het 
eerste lid met betrekking tot de niet betalende aanprakelijk gestelde die 
niet (tijdig) tot betwisting overgaat, ten aanzien van de aansprakelijk 
gestelde van wie in de civiele procedure van artikel 50, vierde lid, 
uitsluitend de aansprakelijkheid is vastgesteld, bepaalt dat invordering 
geschiedt bij dwangbevel. Het declaratoire vonnis waartoe deze procedure 
heeft geleid is namelijk niet een executoriale titel op grond waarvan de 
ontvanger tot invordering kan overgaan. Een dwangbevel is dus noodza-
kelijk. Voorts wordt in die gevallen, evenals in het eerste lid, bereikt dat 
een jegens de aansprakelijk gestelde uitgevaardigd dwangbevel niet 
verschilt van een dwangbevel dat jegens een belastingschuldige wordt 
uitgevaardigd. 

Geen bepaling is voorzien voor de gevallen dat de betwisting tot een 
condemnatoir vonnis heeft geleid. Een zodanige bepaling is ook niet 
nodig aangezien een dergelijk vonnis de ontvanger een executoriale titel 
verschaft. 

Evenmin is expliciet geregeld de situatie dat de civiele procedure in het 
geheel niet van de grond dan wel vroegtijdig tot een einde komt omdat de 
betwisting wordt ingetrokken. Alsdan moet worden aangenomen dat 
geen betwisting heeft plaatsgevonden. Voor de verdere invordering wordt 
dan door de ontvanger geopereerd volgens het eerste lid. 

Ingevolge het derde lid van artikel 53 wordt aan een aansprakelijk 
gestelde dezelfde mogelijkheid geboden om in verzet te komen tegen een 
dwangbevel als die welke ingevolge artikel 18 aan een belastingschuldige 
wordt geboden. De wijze waarop dit verzet plaatsvindt is in beide 
gevallen dezelfde, zij het dat aan de uitgesloten verzetsgronden in artikel 
18, derde lid, er ten aanzien van aansprakelijk gestelden twee worden 
toegevoegd. In de eerste plaats is bepaald dat het verzet niet uitsluitend 
kan zijn gegrond op het verweer dat de kennisgeving van aansprakelijk-
stelling niet is ontvangen. Deze uitsluiting is nodig om, evenals in de in 
artikel 18 genoemde gevallen, te voorkomen dat weinig serieuze verzets-
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acties plaatsvinden waardoor onnodige vertraging bij de tenuitvoerlegging 
van het dwangbevel zou ontstaan. In de tweede plaats zijn met het oog 
op het ne-bis-in-idem-beginsel als verzetsgrond uitgesloten feiten en 
omstandigheden die in de betwistingsprocedure aan de orde zijn gesteld, 
dan wel in een dergelijke procedure aan de orde hadden kunnen worden 
gesteld. 

Wellicht ten overvloede zij hierbij opgemerkt dat deze bepaling 
uiteraard niet de (theoretische) mogelijkheid opent voor de belastingschul-
dige om in verzet te komen tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel 
jegens de aansprakelijk gestelde (of omgekeerd). In de verzetsprocedure 
van een aansprakelijk gestelde speelt de belastingschuldige geen rol, 
evenmin als in een verzetsprocedure van de belastingschuldige de 
aansprakelijk gestelde een rol kan spelen. 

Het vierde lid van artikel 53 verklaart de artikelen 19 en 20 van over-
eenkomstige toepassing ten aanzien van de aansprakelijk gestelde. De 
strekking van deze bepaling is dat de belastingdeurwaarder een aanspra-
kelijk gestelde in geval van beslag op roerend goed als bewaarder van zijn 
eigen goederen kan aanwijzen (artikel 19) en dat de ontvanger tegen een 
derde een vordering kan doen om de schulden van een aansprakelijk 
gestelde in verband met diens aansprakelijkstelling ter zake te betalen uit 
de met name genoemde betalingen die die derde aan de aansprakelijk 
gestelde verschuldigd is, dan wel uit huren of pachten die die derde aan 
de aansprakelijk gestelde verschuldigd is of uit gelden of penningen die 
die derde ten behoeve van de aansprakelijk gestelde onder zich heeft 
(artikel 20). Voor de inhoud en de betekenis van de hier genoemde 
maatregelen wordt verwezen naar de toelichting op de artikelen 19 en 
20. 

Opgemerkt wordt nog dat artikel 21 inzake de toepassing van lijfsdwang 
hier niet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. Gelet op het 
verstrekkende karaktervan de lijfsdwang als invorderingsmiddel hebben 
wij gemeend dat dit middel ten aanzien van aansprakelijk gestelden niet 
toegepast behoort te worden. Dit laat onverkort de mogelijkheid om 
bestuurders enz. van een lichaam rechtstreeks op grond van artikel 21 
met lijfsdwang te benaderen. 

Artikel 54 

Artikel 54 geeft een regeling inzake de toepassing van de bijzondere 
bepalingen van hoofdstuk IV ten aanzien van aansprakelijk gestelden. Het 
eerste lid bepaalt dat de bepalingen van de eerste en de tweede afdeling 
van dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing zijn. Dientengevolge 
bestaat de mogelijkheid voor de ontvanger om voor de door hem te innen 
aansprakelijkheidsschulden bij voorrang verhaal te nemen op alle roerende 
en onroerende goederen van de aansprakelijk gestelde (vergelijk artikel 
22), om ter zake het bodemrecht uit te oefenen (vergelijk artikel 23, 
derde lid) en om aansprakelijkheidsschulden te verrekenen met aan de 
aansprakelijk gestelde uit te betalen bedragen ter zake van rijks- en 
andere belastingen (vergelijk artikel 25). 

De rechten en bevoegdheden van de ontvanger hangen samen met het 
bijzondere karakter van de belastingschuld en dienen naar ons oordeel 
ook jegens een aansprakelijk gestelde geldend te kunnen worden gemaakt. 
Er kan in dit verband nog worden gewezen op het feit dat zonder de 
mogelijkheid van verrekening, bij aansprakelijk gestelden bepaalde 
aansprakelijkheidsregels zelve aan belang zouden inboeten. Te denken 
valt aan de in artikel 44, eerste lid, geregelde aansprakelijkheid voor de 
omzetbelasting die verschuldigd is door een fiscale eenheid voor de 
omzetbelasting. Door de in dat artikel geregelde aansprakelijkheid in 
samenhang met het in het eerste lid van artikel 54 bepaalde met betrekking 
tot de toepassing van de verrekeningsbepaling van artikel 25, is het 
mogelijk dat een omzetbelastingschuld van zo'n fiscale eenheid wordt 
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verrekend met een teruggaaf of vermindering van bij voorbeeld vennoot-
schapsbelasting die aan één van de tot die fiscale eenheid behorende 
lichamen toekomt. Het derde lid van artikel 25 is uitdrukkelijk uitgesloten 
van overeenkomstige toepassing omdat daaraan in dit verband geen 
behoefte bestaat. 

Het tweede lid van artikel 54 verklaart artikel 26 van overeenkomstige 
toepassing; dit houdt in dat een aansprakelijk gestelde evenals een 
belastingschuldige uitstel van betaling kan krijgen voor de betaling van 
zijn schuld. 

Het derde lid geeft voor de aansprakelijk gestelde een regeling welke 
grote overeenkomst vertoont met die van de kwijtschelding van de 
belastingschuldige ingevolge artikel 27. Rechtstreekse toepassing van dit 
artikel indien een aansprakelijk gestelde niet in staat zou zijn een aanspra-
kelijkheidsschuld anders dan met buitengewoon bezwaar te voldoen zou 
ertoe leiden dat de oorspronkelijke schuld tenietgaat, waardoor de 
invordering ten laste van andere aansprakelijken of de belastingschuldige 
zelf niet meer mogelijk zou zijn, hetgeen uiteraard niet de bedoeling is. In 
zo'n situatie kan de aansprakelijk gestelde wel geheel of gedeeltelijk door 
de ontvanger van zijn betalingsverplichting worden ontslagen, waarna de 
ontvanger - zo mogelijk - bij een andere aansprakelijke verhaal kan 
trachten uit te oefenen. De bij ministeriële regeling te stellen regels ter 
zake zullen uiteraard zo veel mogelijk overeenkomen met de ingevolge 
artikel 27 te geven regels voor kwijtschelding van (persoonlijke) belas-
tingschulden. 

Opgemerkt zij dat met betrekking tot het overblijvende artikel van de 
derde afdeling van hoofdstuk IV (artikel 28 inzake verjaring) alsmede met 
betrekking tot hoofdstuk V (inzake de invorderingsrente) geen bepalingen 
zijn opgenomen. 

Wat de verjaring betreft behoeft geen bepaling inzake de toepassing bij 
aansprakelijkstelling te worden opgenomen daar de aansprakelijkheids-
schuld ziet op de schuld die ingevolge de belastingaanslag bestaat; 
derhalve heeft de verjaringsregel voor de dwanginvordering en de 
verrekening met betrekking tot die belastingaanslag ook automatisch 
gevolgen voor de aansprakelijkheidsschuld. 

Voor alle duidelijkheid zij nog opgemerkt dat ingeval een aansprakelijk 
gestelde uitstel van betaling heeft, of indien zich ten aanzien van hem een 
van de andere omstandigheden voordoet waardoor - indien deze omstan-
digheden zich ten aanzien van de belastingschuldige zouden voordoen -
ingevolge artikel 28, tweede lid, de verjaringstermijn wordt verlengd, 
zulks niet leidt tot verlenging van de verjaringstermijn. Om verlenging van 
de verjaringstermijn te bereiken dient de ontvanger alsdan aan de 
belastingschuldige een dwangbevel te betekenen. Deze wijze van het 
verlengen van de verjaringstermijn heeft het voordeel boven een «auto-
matische» verlenging - welke bereikt zou kunnen worden door in artikel 
54 artikel 28 van overeenkomstige toepassing te verklaren - dat niet 
buiten de belastingschuldige om de verjaringstermijn van diens belasting-
schuld zou kunnen worden verlengd 

Aangaande de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk V inzake de 
zogenaamde invorderingsrente, kan het volgende worden opgemerkt. 
Aangezien invorderingsrente is verschuldigd indien een belastingaanslag 
niet of niet geheel is voldaan binnen de daarvoor gestelde termijn, is het 
niet nodig om in geval van aansprakelijkstelling de regeling van de 
invorderingsrente van overeenkomstige toepassing te verklaren. Voor de 
vraag of en zo ja in hoeverre een aansprakelijke ook voor de ter zake van 
het niet tijdig betaald zijn van de belastingschuld verschuldigde invorde-
ringsrente aansprakelijk kan worden gesteld zij verwezen naar artikel 33, 
tweede lid en de toelichting daarop. 
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Artikel 55 

De in artikel 55 opgenomen bepaling strekt ertoe de aansprakelijk 
gestelde die een belastingaanslag van de belastingschuldige geheel of 
gedeeltelijk heeft betaald, in de gelegenheid te stellen zijn vordering 
dienaangaande te verhalen op de belastingschuldige. De bepaling ziet op 
de situaties waarin een belastingaanslag van een belastingschuldige 
- waarop door een aansprakelijk gestelde is betaald - wordt verminderd 
en er uit dien hoofde uitbetaling van het bedrag van de vermindering 
moet plaatsvinden. Aangezien als regel alleen kan worden uitbetaald aan 
de belastingschuldige zelf zou, indien de aansprakelijk gestelde nog geen 
verhaal op de belastingschuldige heeft kunnen uitoefenen, de vreemde 
situatie ontstaan dat er geld wordt uitbetaald op een belastingaanslag 
aan degene die deze aanslag niet heeft voldaan, terwijl degene die die 
aanslag wel heeft betaald buiten beeld blijft. Om dit te voorkomen schrijft 
artikel 55 voor dat de ontvanger alvorens tot uitbetaling over te gaan 
eerst de aansprakelijk gestelde die op een belastingaanslag heeft betaald 
van zijn voornemen tot uitbetaling van een bedrag ter zake van een 
vermindering van diezelfde aanslag op de hoogte stelt. Aangezien in het 
geval waarin een aansprakelijk gestelde heeft betaald op een voorlopige 
aanslag van de belastingschuldige deze ook belang kan hebben bij een 
latere vermindering van de definitieve aanslag waarmee de voorlopige is 
verrekend, wordt deze ook ingelicht omtrent de vermindering van die 
definitieve aanslag. Alsdan zijn er twee mogelijkheden denkbaar. In het 
ene geval bestaat er tussen de belastingschuldige en de aansprakelijk 
gestelde geen verschil van mening over de vraag of de aansprakelijk 
gestelde reeds verhaal op de belastingschuldige heeft uitgeoefend, in 
welk geval de belastingschuldige aan de ontvanger kan meedelen dat 
deze de uitbetaling aan de aansprakelijk gestelde kan doen. In het andere 
geval waarin partijen daaromtrent van mening verschillen, kan de aan-
sprakelijk gestelde, als hij daar aanleiding toe ziet, derdenbeslag onder de 
ontvanger leggen op het bedrag van de vermindering dat formeel aan de 
belastingschuldige zou moeten worden uitbetaald. In de door de aanspra-
kelijk gestelde tegen de belastingschuldige aangespannen civiele proce-
dure zal bij de van-waarde-verklaring dan worden uitgemaakt of de 
vordering van de aansprakelijk gestelde op de belastingschuldige 
deugdelijk is. 

Indien dat het geval is, zal de ontvanger het bedrag van de vermindering 
uitbetalen aan de aansprakelijk gestelde. 

Wordt er door de aansprakelijk gestelde geen derdenbeslag onder de 
ontvanger gelegd, dan zal de ontvanger overgaan tot uitbetaling aan de 
belastingschuldige. 

In de gevallen waarin er nog een belastingaanslag van de belasting-
schuldige openstaat, waarmee de ontvanger het uit te betalen bedrag van 
de vermindering zou kunnen verrekenen op grond van artikel 25, geldt 
evenzeer dat de ontvanger van zijn voornemen tot een dergelijke verreke 
ning mededeling doet aan de aansprakelijk gestelde. Ook in deze situatie 
zal de ontvanger het bedrag van de vermindering uitbetalen aan de 
aansprakelijk gestelde, mits de belastingschuldige en de aansprakelijk 
gestelde daaromtrent niet van mening verschillen. Verschillen belasting-
schuldige en aansprakelijk gestelde wel van mening over het antwoord op 
de vraag of verhaal heeft plaatsgevonden, dan zal de ontvanger tot 
verrekening met de nog openstaande belastingaanslag overgaan. 
Daarmee wordt voorkomen dat de belastingschuldige en de aansprakelijk 
gestelde hun verschil van mening beslechten door onder de ontvanger 
derdenbeslag te leggen, terwijl er nog een belastingvordering op de 
belastingschuldige openstaat. Door verrekening op de voet van artikel 25 
gaat de schuld van de ontvanger aan de belastingschuldige teniet en zijn 
er dus geen gelden meer onder de ontvanger waarop derdenbeslag kan 
worden gelegd. 
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Teneinde te voorkomen dat van alle uitbetalingen aan de belastingschul-
dige of verrekeningen met diens openstaande belastingaanslagen ter 
zake van een belastingaanslag waarop door een aansprakelijk gestelde is 
betaald, aan die aansprakelijk gestelde mededeling moet worden gedaan, 
is de regeling beperkt tot uitbetalingen en verrekeningen die het gevolg 
zijn van een vermindering van de belastingaanslag waarvoor deze 
aansprakelijk is gesteld. Daardoor wordt bereikt dat slechts in de situaties 
waarin een aansprakelijk gestelde een belastingschuld heeft voldaan die 
achteraf niet (geheel) blijkt te hebben bestaan, een mededeling door de 
ontvanger gedaan moet worden. Zo is een mededeling vereist indien een 
aanslag die is voldaan door de aansprakelijk gestelde door middel van 
een carry-back-beschikking wordt verminderd, terwijl in het geval waarin 
de belastingschuldige op een andere belastingaanslag een vermindering 
krijgt, de aansprakelijk gestelde van de uitbetaling of de verrekening van 
het bedrag betreffende die belastingaanslag, geen mededeling krijgt. De 
tweede volzin van artikel 55 is opgenomen met het oog op de situatie 
waarin een aansprakelijk gestelde betalingen heeft gedaan op een 
voorlopige aanslag van de belastingschuldige, terwijl de daarna volgende 
definitieve aanslag - na verrekening van die voorlopige aanslag op de 
voet van artikel 15 van de AWR - resulteert in een terug te geven bedrag. 
De tweede volzin van artikel 55 bepaalt alsdan dat deze teruggave voor 
de toepassing van de eerste volzin wordt aangemerkt als een vermindering 
op die voorlopige aanslag. Dit houdt in dat de ontvanger, indien zich een 
situatie voordoet als waarop de tweede volzin van artikel 55 ziet, aan de 
aansprakelijk gestelde mededeling moet doen van zijn voornemen tot 
uitbetaling van het terug te geven bedrag aan de belastingschuldige, dan 
wel van verrekening van dat bedrag. 

Artikel 56 

Artikel 56 is ontleend aan artikel 32e, tweede, derde en vierde lid, en 
32f, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en 
artikel 41 f, tweede, derde en vierde lid, en artikel 41 g, tweede, derde en 
vierde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

Wij achten het voor de aansprakelijkheidsregelingen die zijn opgenomen 
in artikel 36 (ketenaansprakelijkheid) en in artikel 37 (bestuurdersaanspra-
kelijkheid), gewenst de in de voor 1987 geldende regelingen opgenomen 
bepalingen inzake de mogelijkheid van verhaal door een betaald hebbende 
hoofdelijk aansprakelijk gestelde op mede-aansprakelijken in het wets-
voorstel op te nemen. Zoals ook destijds bij het wetsvoorstel dat heeft 
geleid tot de wet ketenaansprakelijkheid (Wet van 4 juni 1981, Stb. 370) 
en het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de wet bestuurdersaansprakelijk-
heid (Wet van 21 mei 1986, Stb. 276) naar voren is gebracht, is een 
uitdrukkelijk wettelijke regeling uit een oogpunt van rechtszekerheid in 
dezen gewenst. 

De in het eerste lid van artikel 56 opgenomen verhaalsregeling houdt in 
dat waar verhaal door de ingevolge artikel 36 of artikel 37 betaald 
hebbende aansprakelijk gestelde op de belastingschuldige zelve niet of 
niet geheel mogelijk is en waar er op grond van het desbetreffende artikel 
meerdere hoofdelijk aansprakelijken zijn aan te wijzen een onverhaald 
gebleven bedrag door alle op grond van het artikel hoofdelijk aansprake-
lijken te zamen en in beginsel voor gelijke delen behoort te worden 
gedragen. Deze regeling is ontleend aan artikel 32e, tweede lid, van de 
Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 1987), waar het onderlinge verhaal 
voor bestuurders is geregeld. Deze laatste regeling komt in hoge mate 
overeen met de in artikel 32f van diezelfde wet (tekst 1987) neergelegde 
verhaalsregeling voor «ketenaansprakelijken», zij het dat in laatstgenoemd 
artikel ook is opgenomen de mogelijkheid dat de hoofdelijk aansprakelijken 
bijdragen naar evenredigheid indien het aandeel in het totaal van het uit 
te voeren werk van ieder van de hoofdelijk aansprakelijken kan worden 
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vastgesteld. In deze mogelijkheid is in artikel 56, eerste lid, voorzien door 
de slotzinsnede van de eerste volzin. 

In het tweede lid is een voorziening getroffen om te bereiken dat 
een ieder die heeft bijgedragen met betrekking tot de betaling van een 
belastingschuld het recht heeft het bijgedragene van de belastingschul-
dige terug te vorderen. Door deze bepaling wordt bereikt dat - naast de 
aan de ontvanger betaald hebbende aansprakelijke die een rechtstreeks 
verhaalsrecht op de belastingschuldige heeft - ook de bijgedragen 
hebbende aansprakelijke - die zulk een rechtstreeks verhaalsrecht niet 
heeft - zich tot de belastingschuldige kan wenden om schadeloosstelling. 

Het derde lid geeft aan dat de voorgeschreven bijdrage- en regresregeling 
regelend recht is, waarvan partijen bij overeenkomst kunnen afwijken, 
indien zij de voorkeur zouden geven aan een andere bijdrage- en regres-
regeling. 

Artikel 57 

Artikel 57 is ontleend aan artikel 32g van de Wet op de loonbelasting 
1964 en artikel 41 h van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

In artikel 57 is het verhaal geregeld voor het geval voor een zelfde 
schuld zowel inleners (op grond van artikel 35) of (onder)aannemers (op 
grond van artikel 36) als bestuurders (op grond van artikel 37) hoofdelijk 
aansprakelijk zijn. Alsdan is ingevolge het eerste lid voor aangesproken en 
betaald hebbende inleners en (onder)aannemers verhaal mogelijk op de 
bestuurders van het inhoudingsplichtige lichaam. Anderzijds heeft de 
bestuurder die betaald heeft, geen verhaal op een inlener of een (on-
der)aannemer. De reden hiervoor is dat wij van mening zijn dat een 
bestuurder zijn aansprakelijkheid niet moet kunnen afwentelen op een 
inlener of (onder)aannemer. 

Als een bestuurder betaald heeft aan een inlener of (onder)aannemer 
op grond van het eerste lid,dan heeft deze bestuurder ingevolge het 
tweede lid verhaal op de medebestuurders overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 56: deze bestuurder wordt immers geacht de betaling op grond 
van het eerste lid te hebben voldaan als aansprakelijk gestelde ingevolge 
artikel 37, in welk geval artikel 56 van toepassing is voor het onderlinge 
verhaal. 

Ook van dit artikel kan worden afgeweken als partijen een ander 
soortige verhaals- of regresregeling wenselijk achten: zie het derde lid 
van artikel 56. 

Artikel 58 

Artikel 58 is nieuw. 
Het is tot nu toe niet geheel duidelijk of subrogatie met betrekking tot 

belastingschulden mogelijk is. Een dergelijke subrogatie zou er bij 
voorbeeld toe leiden dat degene die in verband met zijn hoofdelijke 
aansprakelijkheid de belastingschuld van een derde heeft betaald, wat zijn 
rechten bij verhaal op de hoofdschuldenaar betreft, in de plaats treedt 
van de ontvanger. Op grond van de jurisprudentie kan worden aangenomen 
dat subrogatie niet mogelijk is, behoudens waar het gaat om het voorrecht 
van de ontvanger. Gelet op de ouderdom van deze jurisprudentie (HR van 
23 december 1926, NJ 1927, blz. 213 e.v. en Hof's-Gravenhage van 24 
oktober 1929, NJ 1930, blz. 253) menen wij, zoals ook bij eerdere 
gelegenheid is aangegeven (Kamerstukken II 1983/84, 16 530, nr. 12), 
dat het de voorkeur heeft de subrogatie in de wet zelf te regelen. Wij 
stellen voor dat deze subrogatie toepassing vindt voor de aansprakelijke 
die de belastingschuld van een derde heeft betaald, dan wel in de 
belasting heeft bijgedragen. De subrogatie dient onzes inziens - in de lijn 
van de genoemde jurisprudentie - beperkt te zijn tot het voorrecht dat de 
ontvanger heeft. De andere rechten van de ontvanger - zoals bij voorbeeld 
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het recht van parate executie - komen naar onze opvatting niet voor 
subrogatie in aanmerking. 

Hoofdstuk VII. Verplichtingen ten behoeve van de invordering 

Zoals in hoofdstuk III van het algemene deel van deze memorie uiteen 
is gezet achten wij het noodzakelijk dat de ontvanger een door middel van 
strafbepalingen gesanctioneerde bevoegdheid krijgt om gegevens en 
inlichtingen en inzage van boeken en bescheiden te verlangen welke voor 
de invordering van belang kunnen zijn. Daartoe zijn in hoofdstuk VII van 
dit voorstel bepalingen opgenomen inzake de verplichtingen tot het 
verstrekken van informatie ten behoeve van de invordering, terwijl in 
hoofdstuk VIII de strafrechtelijke bepalingen zijn opgenomen voor het 
geval aan de informatieplicht niet zou worden voldaan. Bij de vormgeving 
van de regeling met betrekking tot de informatieplicht is conform het 
regeringsstandpunt inzake het Heroverwegingsrapport (zie ook het 
algemene deel van deze memorie) zo nauw mogelijk aangesloten bij de 
bepalingen die gelden inzake de verplichtingen ter zake van de heffing 
van de rijksbelastingen ingevolge afdeling 2 van hoofdstuk VIII van de 
AWR. Voor de strafbepalingen van hoofdstuk VIII van dit wetsvoorstel 
hebben model gestaan de strafbepalingen zoals die zijn opgenomen in 
afdeling 1 en afdeling 2 van hoofdstuk IX van de AWR. 

Artikel 59 

De in artikel 59 neergelegde verplichting om gegevens en inlichtingen 
te verschaffen en om boeken en andere bescheiden ter inzage te verstrekken 
indien zulks voor de invordering te zijnen aanzien van belang kan zijn, is 
nagenoeg gelijkluidend aan de in artikel 47, eerste lid, van de AWR 
neergelegde informatieverplichting; zij geldt niet alleen voor de belasting-
schuldige, ten aanzien van wie wordt ingevorderd, maar ook voor een 
aansprakelijk gestelde bij wie een aansprakelijkheidsschuld wordt 
ingevorderd. Hoewel de invordering van het bedrag dat in de kennisgeving 
van aansprakelijkstelling is genoemd betrekking heeft op de belastingschuld 
van een ander, is niettemin sprake van invordering ten aanzien van de 
aansprakelijk gestelde. Zie omtrent de verplichting informatie te verstrekken 
ten behoeve van de invordering van derden de toelichting op artikel 60 
van dit voorstel. 

De omschrijving van de verplichting om bepaalde informatie te ver-
schaffen is ruim: het gaat om de verstrekking van gegevens en inlichtingen 
c.q. de inzage in boeken en bescheiden die van belang kunnen zijn voor 
de invordering. Meer concreet kan worden gedacht aan gegevens en 
inlichtingen die de ontvanger de mogelijkheid zouden kunnen bieden om 
op effectieve wijze verhaal te kunnen nemen op goederen van de belas-
tingschuldige die zich elders bevinden en aan kennisneming van boeken 
en bescheiden waaruit de vermogenspositie van de belastingschuldige 
blijkt, of aan kennisneming van een lijst met debiteuren zodat verhaal 
zeker kan worden gesteld door derdenbeslag te leggen onder die debiteu-
ren. 

Artikel 60 

In artikel 60, eerste lid, is neergelegd de informatieplicht voor personen 
en lichamen die een bedrijf of een beroep uitoefenen om boeken en 
bescheiden die op dat bedrijf of beroep betrekking hebben en die voor de 
invordering ten aanzien van derden van belang kunnen zijn, ter inzage te 
verstrekken. Deze bepaling komt overeen met het eerste lid van artikel 
49. Wat onder lichamen moet worden verstaan is gedefinieerd in artikel 
2, eerste lid, onderdeel c, van de AWR. 
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Het tweede lid bevat de informatieplicht voor lichamen, andere dan 
bedoeld in het eerste lid, om boeken en bescheiden ter inzage te verstrekken 
indien dat voor de invordering ten aanzien van derden van belang kan zijn. 
Deze bepaling komt overeen met het tweede lid van artikel 49 van de 
AWR. De in het onderhavige artikel opgenomen uitzondering voor 
lichamen als bedoeld in artikel 56 van de AWR, is ontleend aan het vierde 
lid van artikel 49 van de AWR. Voor de hier bedoelde lichamen bevat het 
vierde lid van artikel 60 van dit voorstel een speciale bepaling. 

Voor de in het eerste en het tweede lid bedoelde personen en lichamen 
geldt, naast de inzageverplichting, ingevolge het derde lid ook een 
verplichting gegevens en inlichtingen te verstrekken die voor de invordering 
ten aanzien van derden van belang kunnen zijn. Deze bepaling komt 
nagenoeg overeen met het derde lid van artikel 49 van de AWR. 

Het vierde lid van artikel 60, dat artikel 56 van de AWR van toepassing 
verklaart, strekt ertoe om voor (semi-)overheidsdiensten de verplichting 
vast te leggen dat zij kosteloos, al dan niet bij algemene maatregel van 
bestuur nader te bepalen, inlichtingen verstrekken die voor de uitvoering 
van de invorderingswet worden gevraagd. 

Artikel 61 

De in het eerste lid van artikel 61 opgenomen bepaling, die is ontleend 
aan artikel 49a van de AWR, strekt ertoe om frustratie van het inzagerecht 
te voorkomen. Frustratie zou namelijk mogelijk zijn door de bewering dat 
de boeken en bescheiden waarvan inzage wordt gevorderd zich bij een 
derde bevinden die niet verplicht is deze in te laten zien. Door uitdrukkelijk 
te bepalen dat de inzageverplichting onverminderd voor de derde geldt 
kan derhalve door onderbrenging van boeken en bescheiden bij een 
derde niet worden bereikt dat het inzagerecht wordt gefrustreerd. 
Opgemerkt zij dat indien in het kader van de hierbedoelde inzageverplich-
ting boeken of andere bescheiden door de derde aan de ontvanger ter 
beschikking zouden worden gesteld, deze - ter bescherming van een 
eventueel retentierecht van de derde ten opzichte van de belastingschul-
dige - aan hem zullen worden geretourneerd. 

Om te voorkomen dat zonder medeweten van de belanghebbende zijn 
boeken en bescheiden zouden worden ingezien, is in het tweede lid 
voorgeschreven dat de ontvanger degene wiens boeken en bescheiden bij 
een derde worden ingezien, daarvan in kennis stelt. 

Artikel 62 

Artikel 62 is ontleend aan artikel 50 van de AWR. 
Het eerste lid van artikel 62 bepaalt dat de gegevens en inlichtingen 

- bedoeld in de artikelen 59 en 60 - binnen een door de ontvanger te 
stellen redelijke termijn dienen te worden verstrekt en dat de inzage in 
boeken en andere bescheiden - eveneens bedoeld in de artikelen 59 en 
60 - eveneens binnen een door de ontvanger te stellen redelijke termijn 
dient te geschieden. Wat onder een redelijke termijn wordt verstaan, 
hangt van enkele factoren af. Wat de gegevens en inlichtingen betreft is 
in de eerste plaats van belang de aard daarvan. Met betrekking tot in een 
kluis bij een derde opgeslagen gegevens is de situatie anders dan bij 
voorhanden gegevens. In de tweede plaats is de persoon van wie de 
gegevens of inlichtingen worden gevorderd van belang. Indien de 
ontvanger in een bepaalde situatie het sterke vermoeden heeft dat 
verhaalsobjecten zullen verdwijnen, kan hij verlangen dat de gegevens en 
inlichtingen op zeer korte termijn en zelfs terstond moeten worden 
verstrekt; de term «binnen een redelijke termijn» biedt naar ons oordeel 
daartoe de ruimte. Bij het ter inzage verstrekken van boeken en andere 
bescheiden zal doorgaans een termijn van enkele dagen tot een adequaat 
resultaat kunnen leiden. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 588, nr. 3 127 



Het tweede lid bevat een nadere uitwerking van de wijze waarop 
gevorderde gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt; namelijk 
duidelijk, stellig en zonder voorbehoud en, naar keuze van de ontvanger, 
schriftelijk dan wel mondeling. 

De in het derde lid neergelegde verplichting om toe te laten dat van ter 
inzage verstrekte boeken en bescheiden afschriften en uittreksels worden 
gemaakt strekt ertoe om in gevallen waarin behoefte bestaat aan het 
vastleggen van gegevens die uit de boeken blijken, dit ook mogelijk te 
maken, zonder dat de belastingschuldige of de derde die inzage verstrekt, 
daar protest tegen kan aantekenen. 

Artikel 63 

De in het eerste lid van artikel 63 opgenomen bepaling - welke is 
ontleend aan artikel 52 van de AWR - houdt in dat de informatieverplich-
tingen welke ingevolge de voorgaande artikelen jegens de ontvanger 
gelden, evenzeer gelden jegens een functionaris van de rijksbelastingdienst 
die niet de functie van ontvanger heeft, maar die wel in het kader van de 
hem opgedragen taak een beroep doet op de toepassing van deze 
artikelen; hierbij kan bij voorbeeld worden gedacht aan de belastingdeur-
waarder die in het kader van beslaglegging behoefte kan hebben om van 
de belastingschuldige bepaalde informatie te vernemen. 

In het tweede lid wordt bepaald dat een beroep door de belastingschul-
dige op een geheimhoudingsverplichting - ook al is deze bij de wet 
opgelegd - niet zal worden geaccepteerd als motivering voor een 
weigering om (volledig) te voldoen aan de verplichting om informatie te 
verschaffen c.q. om boeken en bescheiden te laten inzien, voor zover 
deze informatie etc. van belang kan zijn voor de invordering te zijnen 
aanzien. Wij merken in dit verband op dat het hierbij met name gaat om 
gegevens, inlichtingen, boeken en bescheiden betreffende de financiële 
administratie van de belastingschuldige of de aansprakelijk gestelde zelf. 
Wij achten het niet juist dat de verstrekking en het verlenen van inzage 
daarvan zou kunnen worden geweigerd met een beroep op het beroeps-
geheim. 

De ontvanger heeft alleen belang bij die informatie en stukken, die hem 
een inzicht verschaffen in de financiële positie van de belastingschuldige 
of de aansprakelijk gestelde. Doorgaans blijken dan ook de financiële 
gegevens en de beroepsvertrouwelijke te zijn gescheiden. Mocht het 
desondanks toch onvermijdelijk zijn dat de ontvanger gegevens met een 
privacy-karakter onder ogen krijgt, dan is hij op grond van artikel 68, 
eerste lid, van dit voorstel gehouden tot geheimhouding daarvan. 

Een beroep op een geheimhoudingsplicht kan - ingevolge het derde 
lid - alleen worden gehonoreerd indien op grond van de artikelen 60 en 62 
gevraagde informatie enz. van belang kan zijn voor de invordering ten 
aanzien van derden. Alsdan kan een beperkte groep personen (bedienaren 
van de godsdienst, notarissen, advocaten, procureurs, geneeskundigen 
en apothekers) een beroep doen op de geheimhoudingsverplichting die 
zij als zodanig hebben. 

De regeling van beide leden komt overeen met hetgeen met betrekking 
tot deze zaken is geregeld in artikel 53 van de AWR. 

Artikel 64 

De in artikel 64 opgenomen bepaling dat degene van wie inzage in 
boeken of bescheiden is gevorderd geacht wordt die boeken en bescheiden 
ook in zijn bezit te hebben, tenzij het tegendeel aannemelijk is gemaakt, 
moet worden gezien in samenhang met de sanctiebepaling bij het niet 
voldoen aan de inzageverplichting. Zij beoogt te voorkomen dat men niet 
zonder sanctie aan de verplichting kan ontkomen door eenvoudigweg te 
stellen dat men de gevorderde boeken en bescheiden niet in zijn bezit 
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heeft. Slechts als de betrokkene aannemelijk maakt dat de boeken en 
bescheiden niet in zijn bezit zijn vindt de fictie geen toepassing. Er zij op 
gewezen dat, door het ontbreken van een verwijzing naar artikel 61 in het 
onderhavige artikel, de fictie niet kan worden ingeroepen indien de derde 
beweert de boeken en bescheiden niet in zijn bezit te hebben. Zulks is 
overigens niet anders dan hetgeen geldt ingevolge artikel 55 van de AWR 
aan welk artikel de onderhavige bepaling is ontleend. 

Hoofdstuk VIII. Strafrechtelijke bepalingen 

Dit hoofdstuk bevat de sancties op het niet, onjuist of onvolledig 
nakomen van de in hoofdstuk VII opgenomen informatieverplichtingen. 
Evenals de informatieverplichtingen ten behoeve van de invordering zijn 
ontleend aan de overeenkomstige bepalingen van de AWR, is dat ook het 
geval met de strafrechtelijke bepalingen. De verdeling van strafbare 
feiten in overtredingen en misdrijven, de strafmaat, het achterwege laten 
van strafvervolging e.d. zijn globaal gelijk aan die van de AWR (artikelen 
65, 66 en 67). 

Artikel 65 

Artikel 65 bevat de strafrechtelijke sancties op het niet op de voorge-
schreven wijze nakomen van de verplichtingen die ten behoeve van de 
invordering aan iemand zijn opgelegd. Het eerste en het tweede lid 
bevatten de delictsomschrijving alsmede de strafmaat. De formulering 
van deze bepalingen alsmede de hoogte van de op te leggen straf zijn 
ontleend aan artikel 68, eerste en tweede lid, van de AWR. 

De in het eerste en tweede lid gehanteerde omschrijving van de 
geldboeten, te weten geldboete van de derde c.q. de vierde categorie, 
berust op artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht; gelet op het vierde 
lid van dat artikel is het mogelijk om, indien het eerste lid van toepassing 
is, een geldboete van maximaal f 10000 (geldboete van de derde 
categorie) op te leggen terwijl, indien het tweede lid van toepassing is, 
een geldboete van ten hoogste f25 000 (geldboete van de vierde categorie) 
kan worden opgelegd. 

Het derde lid bevat de benoeming van de strafbare feiten als overtreding 
of misdrijf. Deze indeling - die overeenkomt met die van artikel 72 van de 
AWR - is onder andere van belang voor de strafbaarheid van medeplicb-
tigheid aan een strafbaar feit (artikel 48 en 52 Wetboek van Strafrecht) 
en voor de verjaring van de mogelijkheid van strafvervolging (artikel 70 
Wetboek van Strafrecht). 

Artikel 66 

Artikel 66, dat is ontleend aan artikel 68, derde lid, van de AWR, strekt 
ertoe om degene die binnen de door de ontvanger gestelde termijn in het 
geheel geen, onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen heeft 
verstrekt en op grond van artikel 65 derhalve schuldig is aan de overtreding 
c.q. het misdrijf dat in dat artikel is omschreven, de mogelijkheid te 
bieden strafvervolging te voorkomen, door alsnog (juiste en volledige) 
informatie te verstrekken. Voorwaarde daarbij is in de eerste plaats dat de 
betrokkene zulks doet uit vrije wil en niet omdat hij weet of redelijkerwijs 
moet vermoeden dat degenen die met de opsporing van de strafbare 
feiten zijn belast (de «gewone» opsporingsambtenaren genoemd in artikel 
141 van het Wetboek van Strafrecht alsmede de ambtenaren van de 
rijksbelastingdienst) op de hoogte zijn of binnenkort zullen komen van het 
strafbare feit. In de tweede plaats geldt als voorwaarde voor het niet 
instellen van strafvervolging in de bedoelde gevallen, dat het niet tijdig 
verstrekken van de gevraagde inlichtingen of gegevens niet tot gevolg 
heeft dat de belastingschuld slechts tot een lager bedrag kon worden 
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verhaald dan mogelijk zou zijn geweest ingeval de gevraagde inlichtingen 
of gegevens wel tijdig zouden zijn verstrekt. 

Artikel 67 

Artikel 67 strekt ertoe om de algemene bepalingen van strafrecht en 
van strafvordering zoals deze voorkomen in hoofdstuk IX, afdeling 2 en 
afdeling 3, van de AWR van overeenkomstige toepassing te verklaren met 
betrekking tot de opsporing van en de vervolging inzake de in artikel 65 
strafbaar gestelde feiten. De uitzondering van artikel 72 AWR vindt plaats 
omdat de inhoud van dat artikel reeds is opgenomen in het derde lid van 
artikel 65 van dit wetsvoorstel. 

Hoofdstuk IX. Aanvullende regelingen 

In dit hoofdstuk worden vier onderwerpen van uiteenlopend karakter 
geregeld. 

In de eerste plaats is dat de geheimhoudingsverplichting die voor 
iedereen geldt die werkzaam is bij de uitvoering van de Invorderingswet. 
De gegevens betreffende personen en hun omstandigheden die daarbij of 
in verband daarmee aan het licht komen, mogen niet verder bekend 
worden gemaakt dan nuttig is voor de uitvoering van de Invorderingswet 
of voor de heffing van enige rijksbelasting. De Minister van Financiën is 
bevoegd ontheffing van deze geheimhoudingsverplichting te verlenen 
(artikel 68). 

Voorts is een doelmatigheidsbepaling opgenomen met betrekking tot 
de verzending en de betekening van stukken betreffende de invordering 
van de rechten van successie, van overgang en van schenking in de 
gevallen waarin de adressen van de erfgenamen, c.q. de begiftigden niet 
zonder meer bekend zijn (artikel 69). 

Vervolgens is een bepaling opgenomen, ingevolge welke de Minister 
van Financiën bevoegd is bij ministeriële regeling nadere (administratief-
technische) regels ter uitvoering van de Invorderingswet te stellen (artikel 
70). 

Ten slotte bevat dit hoofdstuk een zogenaamde horizonbepaling die de 
geldigheid van het fiscale voorrecht en het fiscale bodemrecht in de tijd 
beperkt (artikel 71). 

Artikel 68 

De in het eerste lid van artikel 68 opgenomen geheimhoudingsverplich-
ting, ontleend aan artikel 67 van de AWR, geldt met betrekking tot de 
wetenschap die iemand, dus niet alleen de ambtenaren van de rijksbelas-
tingdienst, opdoet in het kader van de uitvoering van de Invorderingswet. 
Deze wetenschap mag worden gebruikt in de invorderingssfeer alsmede 
in de heffingssfeer, doch daarbuiten niet, behoudens de wettelijke 
uitzonderingen (artikel 162 Wetboek van Strafvordering) en de uitzondering 
van het tweede lid. Het tweede lid geeft de Minister van Financiën de 
bevoegdheid de geheimhoudingsverplichting op te heffen. Op grond van 
deze bevoegdheid zal de geheimhoudingverplichting kunnen worden 
opgeheven in gevallen waarin het belang van de geheimhouding niet 
opweegt tegen een ander belang. 

Het beleid aangaande de in artikel 67, tweede lid, van de AWR opgeno-
men bevoegdheid van de Minister van Financiën om ontheffing van de 
geheimhoudingsverplichting te verlenen is wat betreft de heffing vastgelegd 
in de - openbare - instructie Informatie Verstrekking, een beschikking van 
de Staatssecretaris van Financiën van 16 december 1982, nr. 582-26319 
(Vakstudie Nieuws, jaargang 1983, blz. 391, punt 2), laatstelijk gewijzigd 
bij beschikking van 8 december 1987, nr. 587-20974. In die instructie is 
zeer gedetailleerd voorgeschreven onder welke omstandigheden en op 
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welke wijze aan met name genoemde personen en instanties informatie 
mag worden verschaft. Het in de genoemde instructie vastgelegde beleid 
geldt ook met betrekking tot de ontheffingsbevoegdheid van de minister, 
die is opgenomen in het tweede lid van artikel 68 van dit voorstel. Op 
grond van de instructie is zowel de inspecteur als de ontvanger bevoegd 
tot het verstrekken van inlichtingen in de daarin omschreven situaties. 

Artikel 69 

In artikel 69 is een specifiek op de invordering van de rechten van 
successie, van overgang en van schenking gerichte bepaling opgenomen. 
In gevallen waarin sprake is van meer dan een erfgenaam is de uitvoering 
ermee gediend, dat indien de werkelijke woonplaats van de erfgenamen 
niet of slechts met zeer veel moeite is te achterhalen, de stukken met 
betrekking tot de invordering van het successierecht gezonden c.q. 
betekend kunnen worden aan de ingevolge artikel 43 van de Successiewet 
1956 in de aangifte gekozen woonplaats. Deze bepaling opent daartoe de 
mogelijkheid, naast de mogelijkheid om de stukken te zenden c.q. te 
betekenen aan de werkelijke woonplaats. 

Artikel 70 

De in artikel 70 opgenomen bevoegdheid van de Minister van Financiën 
opent de mogelijkheid om nadere regels ter uitvoering van de lnvorde-
ringswet te geven. Deze voorschriften kunnen worden gegeven door 
middel van ministeriële regelingen (met name wanneer ook werking naar 
buiten is beoogd) of door middel van aanschrijvingen (met name wanneer 
het betreft interne aangelegenheden). 

De bepaling - die overeenkomt met de delegatiebepaling van artikel 62 
van de AWR - strekt ertoe vast te leggen dat de minister voorschriften 
mag geven in het kader van een administratief-technische uitwerking van 
in de wet neergelegde bepalingen. De bepaling geeft niet de bevoegdheid 
om een ministeriële regeling uit te vaardigen met het oog op bij voorbeeld 
een nadere normstelling. 

Artikel 71 

Zoals wij in het algemene deel van deze memorie al aangaven achten 
wij het gewenst de bepalingen omtrent de positie van de belastingschuld 
in de rangorderegeling en het fiscale bodemrecht te koppelen aan een 
horizonbepaling. De procedure die wij voor ogen hebben is deze bepalingen 
ten principale te bezien in het kader van de totstandkoming van Boek 3 
van het nieuw Burgerlijk Wetboek, bij welke gelegenheid de gehele 
problematiek van de voorrechten zal worden geregeld. Dit artikel voorziet 
er voorts in dat, mocht blijken dat deze materie in andere dan de zoeven 
bedoelde wetgeving zou kunnen worden geregeld en een wetsvoorstel 
voor deze vervangende wetgeving bij het parlement is ingediend, de 
desbetreffende bepalingen in dit voorstel van kracht blijven tot de datum 
waarop de vervangende wetgeving in werking treedt. Zou daarentegen in 
Boek 3 van het nieuw Burgerlijk Wetboek noch in andere wetgeving de 
materie op bevredigende wijze kunnen worden geregeld, dan dient, 
indien Boek 3 van het nieuw Burgerlijk Wetboek in werking treedt, de 
werking van artikel 22 en artikel 23, derde lid, bij wet te worden verlengd, 
echter niet voor een langere termijn dan één jaar. 

Artikel 72 

Zoals in de inleiding van deze memorie reeds is opgemerkt zal er een 
afzonderlijke invoeringswet worden voorgesteld, waarin alle wijzigingen 
die door invoering van de Invorderingswet noodzakelijk worden, zullen 
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worden opgenomen. In dat wetsvoorstel zullen voorts overgangsbepalingen 
worden opgenomen voor de invordering van belastingaanslagen die voor 
de inwerkingtreding van deze wet zijn vastgesteld. Tevens zal in dat 
wetsvoorstel het tijdstip van inwerkingtreding - het streven is gericht op 
1 januari 1989 - worden aangegeven. 

Artikel 73 

Dit artikel bevat de citeertitel van de onderhavige wet: Invorderingswet 
1989. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
H. E. Koning 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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art. 1 art 
art 

art. 2 art 
art. 3 art 
art. 4 art 
art. 5 art 
art. 6 art 
art. 7 art 
art. 8 art 
art. 9 art. 

BIJLAGE Hieronder zijn opgenomen de artikelen van het wetsvoorstel (kolom 1) 
en de corresponderende artikelen van de Invorderingswet 1845 en van 
andere wetten (kolom 2). Indien in kolom 2 niets is vermeld, bevat het 
desbetreffende artikel in kolom 1 een zelfstandige bepaling. 

1, eerste lid, AWR, art. 62 Succ 1956, art. 54 BRV, 
40 OB 1968, art. 18 MRB 1966 
2 AWR 
1 Inv 1845 
20, eerste lid, Inv 1845 
3 AWR 
21 Inv 1845 
3 en 4 Inv 1845 
2, eerste lid, en 5, eerste lid, Inv 1845 
8 Inv 1845, art. 65a IB 1964, art. 19a VB 1964, art. 

26 Vpb 1969, art. 59 Succ 1956, art. 31 LB 1964, art. 
41 OB 1968, art. 11 Div 1965, art. 55 BRV, art. 19 
MRB 1966, art. 9 Kansspelbel 

art. 10 art. 9 Inv 1845 
art. 11 art. 13 Inv 1845 
art. 12 art. 14 Inv 1845 
art. 13, eerste 
lid art. 14, tweede lid, Inv 1845 
art. 13, tweede 
lid art. 20, tweede lid, Inv 1845 
art. 14 art. 14, tweede lid, Inv 1845 
art. 15 
art. 16 art. 14bis Inv 1845 
art. 17 art. 14ter Inv 1845 
art. 18 art. 15 Inv 1845 
art. 19 art. 15quarter Inv 1845 
art. 20 art. 7 en 7bis Inv 1845 
art. 21 art. 14, eerste lid, en 15bis Inv 1845 
art. 22 art. 12, eerste lid, onderdeel B, en tweede lid, Inv 1845 
art. 23 art. 16 Inv 1845 
art. 24 art. 22 VB 1964 
art. 25 
art. 26, eerste 
en tweede lid art. 17, tweede lid, Inv 1845, art. 65, eerste lid, 

onderdeel b, Succ 1956 
art. 26, derde 
lid art. 59a en 65, eerste lid, onderdeel a, Succ 1956 
art. 27 art. 17, eerste lid, Inv 1845 
art. 28 art. 11 Inv 1845, art. 65, tweede lid, Succ 1956 
art. 29 art. 18 Inv 1845 
art. 30 art. 18a Inv 1845 
art. 31 art. 18b Inv 1845 
art. 32 art. 18c Inv 1845 
art. 33 
art. 34, eerste 
lid art. 27, onderdelen a en c, Vpb 1969, art. 12, onderdeel 

a, Div 1965, art. 10, onderdeel a, Kansspelbel, art. 32, 
eerste lid, onderdelen a en d, LB 1964, art. 41a, eerste 
lid, onderdeel a, OB 1968 

art. 34, tweede 
lid 
art. 34, derde 
lid art. 32, tweede lid, LB 1964 en art. 41 a, tweede lid, OB 

1968 
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art. 34, vierde 
lid 
art. 35 

art. 36 
art. 37 
art. 38 
art. 39 

art. 27, onderdeel c, Vpb 1969 
art. 32b, eerste lid, onderdelen a en d, LB 1964, art. 
41 c, tweede en derde lid, OB 1968 
art. 32c en 32d LB 1964, art. 41 d en 41e OB 1968 
art. 32a LB 1964, art. 41b OB 1968 
art. 32, eerste lid, onderdeel a, LB 1964 
art. 32, eerste lid, onderdeel c, LB 1964, art. 10, 
onderdeel c, Kansspeibel 

art. 40 negende standaardvoorwaarde van de op art. 15 Vpb 
1969 gebaseerde ministeriële regeling van 20 november 
1986, Stcrt. 225 

art. 41 
art. 42 art. 27, onderdeel b, Vpb 1969, art. 12, onderdeel b, Div 

art. 43 art. 18, tweede lid, BRV 
art. 44 
art. 45 art. 66 IB 1964 
art. 46 art. 20 en 21 VB 1964 
art. 47 art. 60 Succ 1956 
art. 48 art. 72, eerste lid, Succ 1956 
art. 49 art. 6, tweede lid, Inv 1845, art. 32a, tiende lid, LB 

1964, art. 41 b, tiende lid, OB 1968 
art. 50 art. 32a, zevende lid, en 32d, tweede lid, LB 1964, art. 

41 b, zevende lid, en 41e, tweede lid, OB 1968 
art. 51 art. 32a, achtste lid, LB 1964, art. 41b, achtste lid, OB 

1968 
art. 52 
art. 53 
art. 54 
art. 55 
art. 56 art. 32e, tweede, derde en vierde lid, en 32f, tweede, 

derde en vierde lid, LB 1964, art. 41f, tweede, derde en 
vierde lid, en art. 41 g, tweede, derde en vierde lid, OB 
1968 

art. 57 art. 32g LB 1964, art. 4 
art. 58 -
art. 59 art. 47 AWR 
art. 60 art. 49 AWR 
art. 61 art. 49a AWR 
art. 62 art. 50 AWR 
art. 63 art. 52 en 53 AWR 
art. 64 art. 55 AWR 
art. 65, eerste 
en tweede lid art. 68, eerste en tweec 
art. 65, derde 
lid art. 72 AWR 
art. 66 art. 68, derde lid, AWR 
art. 67 art. 73 t/m 88 AWR 
art. 68 art. 67 AWR 
art. 69 -
art. 70 art. 62 AWR 
art. 71 -
art. 72 -
art. 73 -

AWR 
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