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Invordering van belastingschulden 

 

Inleiding 

In deze notitie wordt het invorderingsproces bij ondernemers besproken. Het proces zoals dat geldt 

voor particulieren, blijft buiten beschouwing. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheden tot een 

verzoek om uitstel van betaling of kwijtschelding van een belastingschuld. Bovendien komt een aantal 

aspecten van de aansprakelijkstelling van belastingschulden aan de orde en wordt een aantal 

rechtsmiddelen genoemd welke kunnen worden ingezet tegen beslissingen van de ontvanger. 

Bepaalde ambtenaren binnen de belastingdienst zijn aangewezen voor de inning van de 

belastingschulden. Deze “ontvangers” mogen in het kader van de noodzakelijke functiescheiding zich 

niet bezig houden met de heffing en controle van belastingen. 

De invorderingswet 1990 gaat uit van het zogenaamde open systeem. Dat wil zeggen dat de 

ontvanger gebruik mag maken van alle bevoegdheden welke hem in de diverse  (fiscale) wetten ten 

dienste staan. In het belang van de invordering heeft hij naast zijn fiscale bevoegdheden dus ook de 

incasso- en verhaalsmogelijkheden waarover gewone schuldeisers beschikken zoals bijvoorbeeld het 

recht om een faillissement aan te vragen, het leggen van conservatoir beslag, het eisen van zekerheid 

of het instellen van een actie uit onrechtmatige daad.  

 

De start van de invordering en de versnelde invordering 

De start van de invordering geeft de scheidslijn weer tussen de heffingssfeer en de invorderingssfeer. 

Binnen de heffingssfeer is de inspecteur bevoegd. Hij stelt een aanslag vast waarin de grootte van de 

belastingschuld is opgenomen. Vervolgens stelt hij het aanslagbiljet ter invordering aan de ontvanger 

ter hand. 

De ontvanger is degene die de vastgestelde belastingaanslag door toezending of uitreiking van het 

aanslagbiljet bekend maakt. Afhankelijk van de soort aanslag moet deze (inclusief de bestuurlijke 

boete, heffings- en/of revisierente) binnen een bepaalde termijn zijn voldaan. 

In een aantal situaties kan de ontvanger gebruik maken van zijn recht een belastingaanslag terstond 

en tot het volle bedrag invorderbaar te verklaren (versnelde invordering). Hierbij kan hij dus de 

betalingstermijn(en) negeren. Het gaat om situaties waarin de ontvanger het risico loopt dat hij in feite 

wordt ‘bestolen’ van de mogelijkheid om zijn vordering te innen, te weten: 

 faillissement of wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen; 

 bij gegronde vrees dat er goederen van de belastingschuldige zullen worden verduisterd; 

 vertrek naar het buitenland; 

 buiten Nederland wonen of zijn gevestigd of bij afwezigheid van een vaste woon- of 

vestigingsplaats in Nederland van de belastingschuldige; 

 voor bepaalde belastingschulden is beslag gelegd en tijdens de duur van dat beslag worden 

nieuwe aanslagen opgelegd, dan kan de ontvanger die aanslagen terstond en tot het volle bedrag 

invorderen; 

 de ontvanger neemt kennis van een executoriale verkoop door een derde, hij kan dan voor de 

openstaande belastingschulden tot versnelde invordering overgaan. 

 de ontvanger is bevoegd een vordering (een zogenaamd vereenvoudigd derdenbeslag) te doen 

onder bepaalde derden als deze gelden van de belastingschuldige onder zich hebben. Als hij een 

dergelijke vordering doet, is dit een grond voor een versnelde invordering.  

De ontvanger mag niet tot versnelde invordering overgaan als het betreft voorlopige aanslagen 

inkomsten- en vennootschapsbelasting waarvan de dagtekening van het aanslagbiljet ligt in het jaar 


