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Rechtsbescherming 

Regels, regels, regels 

 

 - toegang tot het recht 

 - tijdig toegang 

 - voorspelbaar toegang 

 



HR 12 augustus 2016 

3.6 […] Het onderdeel faalt. Het gevorderde verbod van invordering is 
gebaseerd op art. 17 Iw 1990 (verzet tegen de tenuitvoerlegging van een 
dwangbevel). Voor het verlenen van uitstel van betaling kent de 
Invorderingswet een afzonderlijke regeling (art. 25 Iw 1990), bij 
toepassing waarvan de belastingrechter de bevoegde rechter is. Het 
verlenen van uitstel van betaling door de burgerlijke rechter in het kader 
van een verzet tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel zou het 
stelsel van de Invorderingswet onaanvaardbaar doorkruisen.  

https://www.navigator.nl/document/openCitation/ iddc2bc9f3fa9cd814dd5fed21c50f32ca?idp=LegalIntelligence
https://www.navigator.nl/document/openCitation/ id8791615e3b512a9d83fc1c99ef7a6bb2?idp=LegalIntelligence


Prinsjesdag 2016 

Fiscale vereenvoudigingswet 2017: 
 

ARTIKEL XIII  

De Invorderingswet 1990 wordt als volgt gewijzigd: […] 

C Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd: 

Het eerste en tweede lid komen te luiden:  

1. De ontvanger kan onder door hem te stellen voorwaarden aan een 
belastingschuldige voor een bepaalde tijd bij voor bezwaar vatbare 
beschikking uitstel van betaling verlenen. Gedurende het uitstel vangt de 
dwanginvordering niet aan, dan wel wordt deze geschorst. Het uitstel kan 
tussentijds bij voor bezwaar vatbare beschikking worden beëindigd.  

2. Op het bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie inzake de 
beschikking, bedoeld in het eerste lid, is hoofdstuk V van de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing.  



De ontvanger: 



De Directeur: 

. 



De website: 

. 



HR 2 december 2016 

2.5. De Rechtbank is bij haar hiervoor onder 2.4 weergegeven oordeel 
uitgegaan van een juiste opvatting omtrent de bevoegdheid van de 
burgerlijke rechter ingeval van een afwijzende beslissing op een 
kwijtscheldingsverzoek als bedoeld in artikel 26 van de IW, afgezien van 
de – hier niet aan de orde zijnde – uitzonderingen bedoeld in artikel 1b, 
lid 2, van de Uitvoeringsregeling IW. Anders dan de Hoge Raad heeft 
overwogen in onderdeel 3.6 van zijn arrest van 12 augustus 2016, nr. 
15/01496, ECLI:NL:HR:2016:1928, BNB 2016/220, geldt hetzelfde ten 
aanzien van beslissingen op een verzoek tot het verlenen van uitstel van 
betaling als bedoeld in artikel 25 van de IW. 



De website: 

. 

http://www.jaeger.nl/


De volgende arresten nemen wij niet tot uitgangspunt: 

1. Arrest 1 

 
2.  Arrest 1 

 
3.  Arrest 1 

 
  4.  Arrest 1 

 



5. Arrest 1 

 



6. Arrest 1 

 



7. Arrest 1 

 



8. Arrest 1 



9. Arrest 1 



ACTL vrijdag 

• Rechtsbescherming 

 Gillissen, EHRM 15/03/2016, nr. 39966/09 

 Korošec, EHRM 08/10/2015, nr. 77212/12 

 

• Noot Alexander NTFR 2016/1291 
 

    (‘Geleend’ van Barkhuysen, NJB): Nederlandse veroordeling 
Gillissen (ECLI:CE:ECHR:2016:0315JUD003996609). Een 
aansporing voor een actieve opstelling van rechters. Het louter 
verwijzen door de rechter naar de mogelijkheid van partijen 
om zelf met getuigen te komen, lijkt onder omstandigheden 
onvoldoende in het licht van artikel 6, lid 1, EVRM. In ieder 
geval geldt hier een serieuze motiveringsplicht. 



Getuigenverhoren 

Voorwaardelijk aanbod 
 

3.3.4. … In het onderhavige geval heeft het Hof door middel van de … 
uitnodigingen voor de zittingen … belanghebbende gewezen op de 
mogelijkheid getuigen mee te brengen of bij aangetekende brief of 
deurwaardersexploit op te roepen. In het algemeen voldoet een 
uitnodiging met een zodanige mededeling … 

 

Tenzij niet kan worden tegengeworpen 

 

Een zodanig geval doet zich bijvoorbeeld voor als ter zitting nieuw licht 
valt op de noodzaak tot het leveren van bewijs. 
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 Gillissen, EHRM 15/03/2016, nr. 39966/09 
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    (‘Geleend’ van Barkhuysen, NJB): In de zaak Korošec tegen 
Slovenië (ECLI:CE:ECHR:2015:1008JUD007721212) 
constateert het Hof een schending van het door artikel 6, lid 1, 
EVRM beschermde vereiste van ‘equality of arms’, omdat de 
rechter een advies van een onder de verantwoordelijkheid van 
een bestuursorgaan werkzame medische deskundige volgt en 
het verzoek van betrokkene om een onafhankelijke deskundige 
te benoemen afwijst. 


