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• Actualiteiten invordering

• Korte introductie

• Uitstel van betaling

• Verzetprocedure

• Bodemrecht/meldingsplicht

• Vereenvoudigd derdenbeslag

• Nieuwe aansprakelijkheidsbepaling

Inhoudsopgave



3

• De belastinginspecteur stelt het bedrag van de 
belasting vast (heffing) en de ontvanger vordert 
dit bedrag (belastingschuld) in

• Wet- en regelgeving

→ Invorderingswet 1990

→ Burgerlijke rechtsvordering (vanwege open 
systeem)

→ Algemene wet bestuursrecht (titel 4.4)

→ Leidraad Invordering

→ Handboek instructie Invordering en 
Belastingdeurwaarders

Korte introductie
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• Artikel 25 Invorderingswet

• Belangrijkste categorieën:

→ Uitstel van betaling ivm bezwaar/beroep/hoger beroep/cassatie

→ Uitstel van betaling ivm liquiditeitsproblemen

• Waarom belangrijk: hangende verzoek handelen als ware uitstel 
verleend

• Afwijzing: beroep bij de directeur (administratief beroep)

Uitstel van betaling
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• Artikel 12 Invorderingswet (executoriale titel (dwangbevel)  -> 
executoriaal beslag

• Artikel 17 Invorderingswet verzetprocedure tegen executoriaal 
beslag

→ Met een verzetdagvaarding bij de civiele rechter (let op! KEI)

→ Schorsende werking tov dwangbevel en tenuitvoerlegging

→ Rijksadvocaat wordt aan de zijde van de Belastingdienst aan de 
procedure toegevoegd

→ Duur procedure: al snel 6 tot 12 maanden

Verzetprocedure (huidig)



Verzetprocedure (vanaf 01-01-2018)
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• Belastingplan 2018, overige fiscale maatregelen 2018, wetsvoorstel 34786, art. XXI, onder A

→ Per 1 januari 2018 vervalt de schorsende werking van de verzetdagvaarding

→ Evaluatieverplichting na 3 jaar (amendement 11)

• Wat nu?

→ Civiel kort geding?

→ Administratief beroep bij de directeur?

→ Civiele bodemprocedure?

→ Fiscale voorlopige voorziening (schorsing werking aanslag)?

→ Middellange termijn: fiscale rechter bevoegd in gewone uitstelbeslissingen (Fiscale vereenvoudigingswet 
2017, wetsvoorstel 34554, nr. 3)
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Bodemrecht

Artikel 22 Invorderingswet
• bodemrecht maakt het de ontvanger 

mogelijk zich te verhalen op 
roerende zaken van een derde op de 
bodem van de belastingschuldige

• beslag op roerende zaken op bodem

• Zakelijke belastingschulden (niet 
VPB/IB)

• Beleidsmatig: reële eigendom wordt 
ontzien



Meldingsregeling (huidig)
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• Artikel 22 bis Invorderingswet 

→ meldingsregeling per 1 januari 2013 ingevoerd

→ eigenaar/pandhouder van een roerende zaak op bodem

→ melding geschiedt door formulier te downloaden, in te vullen en per post toe te zenden

→ wachttijd na melding 4 weken

• Meldingsregeling voorkomt bijvoorbeeld dat eigenaar/pandhouder roerende zaken kan afvoeren van 
bodem waardoor bodembeslag niet meer mogelijk is

• Sanctie bij niet melden: het vergoeden van de executiewaarde van goederen (art. 22 bis, lid 10, IW)

• Uit evaluatie blijkt: er wordt weinig gemeld, dus…….



Meldingsregeling (waarschijnlijk vanaf 01-01-2018)

9

• Meldingsregeling voor belastingschuldige zelf

→ Richt zich op alle voorgenomen handelingen van de belastingschuldige zelf waardoor bodembeslag door 
ontvanger niet meer mogelijk is

→ Als belastingschuldige zelf roerende zaken afvoert van bodem en deze verkoopt, moet dat ook op 
voorhand worden gemeld bij ontvanger

→ Wachttijd 4 weken

→ Geen meldingsplicht als eigenaar/pandhouder al bij ontvanger heeft gemeld

• Sanctie: executiewaarde afdragen aan ontvanger

• Tegenbewijs: pandhouder/eigenaar mag bewijs leveren dat executiewaarde niet bij hem is terechtgekomen 
als belastingschuldige niet heeft gemeld (dan geen ‘afdrachtplicht’)
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Artikel 19 Invorderingswet
• Bijzondere bevoegdheid voor ontvanger

→ Gewone brief i.p.v. betekeningen/verklaringen

→ Betekenen dwangbevel met bevel tot betalen noodzakelijk

• Van oudsher voor beslag op uitkering, loon, pensioen, lijfrente, 
voor vordering onder huurder of pachter op huurpenningen of 
pacht, onder notaris, curator, onder houder van penningen

• Vanaf 2009 ook voor vordering onder bank (bankvordering)

→ Voor kleine vorderingen tot € 500 bij natuurlijke personen

→ Blokkeren banksaldo voor belastingschulden van max € 1000

→ Ook bestedingsruimte betaalrekening wordt geraakt (niet bij 
spaarrekening)

→ Loopt via systeem automatische incasso bij de bank

• Rekening houden met beslagvrije voet

Vereenvoudigd derdenbeslag



Vereenvoudigd derdenbeslag (n.n.t.b.)
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• Uitbreiding vordering onder ‘iedere derde’

• Wens om vordering onder ‘iedere derde’ in toekomst volledig geautomatiseerd af te wikkelen

• Rekening houden met beslagvrije voet

• Dit laatste is nu nog een ‘dingetje’. Eerst per KB regeling dat gewaarborgd is dat vordering van de 
ontvanger de beslagvrije voet respecteert. Pas daarna wordt deze bepaling daadwerkelijk ingevoerd
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Artikel 42d Invorderingswet

Hoofdelijk aansprakelijk is voor de omzetbelasting 
die verschuldigd is ter zake van de levering van een 
zaak: de pandhouder, de hypotheekhouder of de 
executant die zich heeft verhaald op het door de 
koper betaalde bedrag, voor zover dat betrekking 
heeft op de ter zake van de levering verschuldigde 
omzetbelasting. De eerste volzin is niet van 
toepassing ingeval de pandhouder, onderscheidenlijk 
de hypotheekhouder, onderscheidenlijk de 
executant, niet wist en ook niet behoorde te weten 
dat de omzetbelasting niet of niet volledig door de 
belastingschuldige is of zal worden voldaan.

(Belastingplan 2018, 24785, artikel XI)

Nieuwe 
aansprakelijkheidsbepaling



Schenk- en erfbelasting
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- Schenking bij wijziging huwelijksvermogensregime: afgeschoten

- “Nephuwelijk”/”Nepsamenleving”

- Navordering

- Aanslagtermijnen voor schenkbelasting



Bedankt voor uw 
aandacht
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