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132. Art. 22bis IW 1990: een tijger 
met een zwak gebit
MR. W. JANSSEN-VAN KESTEREN

Art. 22bis lid 2 IW 1990 bevat een meldingsplicht jegens de Ontvanger voor degene die van plan is om 

zijn rechten uit te oefenen dan wel een feitelijke of rechtshandeling te verrichten met betrekking tot een 

bodemzaak, waardoor die zaak niet langer als zodanig zal kwali#ceren. De meest verregaande sanctie op 

schending van de meldingsplicht is dat de nalatige partij aansprakelijk wordt voor de belastingschuld van de 

belastingschuldige om wiens bodemzaak het gaat. Er zijn echter mogelijkheden om aan de meldingsplicht te 

ontkomen, die kunnen bestaan vanwege het informatiegebrek van de Ontvanger.

1. Inleiding

Per 1 januari 2013 is art. 22bis Invorderingswet 1990 

(‘IW 1990’) ingevoerd. Lid 2 van deze bepaling bevat een 

meldingsplicht1 voor pandhouders en anderen. Zij moeten 

de Ontvanger berichten als ze van plan zijn hun rechten 

uit te oefenen of een feitelijke of rechtshandeling te (laten) 

verrichten met betrekking tot bodemzaken, waardoor 

de desbetreffende zaak niet langer zou kwali"ceren als 

bodemzaak. Op grond van art. 22bis lid 5 IW 1990 mag 

de meldende partij vervolgens vier weken niets doen, wat 

ertoe zou leiden dat de Ontvanger wordt beperkt in zijn 

rechten met betrekking tot de bodemzaak in kwestie.

Indien een pandhouder of derde handelt in strijd met art. 

22bis lid 2 of lid 5 IW 1990, is hij op vordering van de 

Ontvanger verplicht om een onderbouwde opgave te doen 

van de executiewaarde van de bodemzaak (art. 22bis lid 7 

IW 1990). Vervolgens stelt de Ontvanger de executiewaarde 

vast en is de overtreder verplicht om deze waarde aan de 

Ontvanger af te dragen. Deze afdrachtplicht bedraagt 

maximaal het totaal aan openstaande belastingen als 

bedoeld in art. 22 lid 3 IW 1990 van de belastingschuldige 

op wiens bodem de bodemzaak zich bevindt c.q. bevond. 

De memorie van toelichting bij art. 22bis IW 1990 noemt 

de rat race die zich tussen de Belastingdienst enerzijds en 

kredietverleners anderzijds afspeelt als een van de redenen 

voor invoering van de meldingsplicht.2 De wetgever hoopt 

deze wedstrijd door middel van de meldingsplicht in het 

voordeel van de "scus te beslechten. Zoals Tekstra echter 

1 Hoewel de wet spreekt van een verplichting tot ‘mededeling’, wordt in de 

praktijk gesproken van een ‘meldingsplicht’. Ik volg deze terminologie. 

2 Kamerstukken II 33 402, nr. 3, p. 18 en 41. 

terecht opmerkt, zullen de banken (en ik denk: ook andere 

kredietverleners) proberen om ‘op al dan niet elegante 

wijze’ de regeling te omzeilen, waarvoor verschillende 

mogelijkheden bestaan.3 

Dat (een poging tot) het vermijden van het doen van 

mededeling niet ondenkbaar is, blijkt uit de brief d.d. 

15 november 2013 van de staatssecretaris van Financiën 

aan de Tweede Kamer. Volgens de staatssecretaris zijn 

44 meldingen ontvangen4 in de periode van 1 april 

20135 tot 15 oktober 2013. Nadere cijfers zijn (nog) niet 

bekend(gemaakt). Opmerkelijk is dat de staatssecretaris 

ook schrijft dat in twee gevallen geen mededeling is gedaan, 

terwijl daartoe wel een verplichting bestond.6 Hieruit moet 

worden afgeleid dat er kennelijk al ontduiking van de 

meldingsplicht plaatsvindt.

Deze ontduiking vormt het onderwerp van mijn bijdrage. 

Eerst ga ik in op enkele mogelijkheden om aan mededeling 

te ontkomen en daarna bekijk ik in hoeverre de Ontvanger 

onder de huidige regelgeving in staat is om op te treden bij 

een ten onrechte uitblijvende of onjuiste c.q. onvolledige 

3 A.J. Tekstra in: Commentaar Insolventierecht, onderdeel C4 bij art. 22bis IW 

1990.

4 De mededeling moet worden gedaan bij de Belastingdienst Amsterdam, 

serviceteam invordering/artikel 22bis IW 1990. Vervolgens wordt de 

mededeling doorgeleid naar het lokale belastingkantoor en daar door 

(een medewerker van) de Ontvanger in behandeling genomen.

5 Dit is de datum van de feitelijke inwerkingtreding van art. 22bis IW 1990. 

Formeel trad de bepaling per 1 januari 2013 in werking, maar vanwege 

de overgangsperiode van drie maanden voor bestaande "nancieringen 

was de materiële inwerkingtreding op 1 april 2013.

6 Brief d.d. 15 november 2013 van de staatssecretaris van Financiën aan de 

voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betre$ende ‘Fiscale 

monitor 2013 en evaluatie bodem(voor)recht’.
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De pandhouder kan  relatief eenvoudig zijn  

pandrecht dusdanig inrichten dat de waarde van 

de verpande bodemzaak onder de drempel van 

€ 10.000 blijft, zodat hij is uitgezonderd van de  

meldingsplicht

mededeling. Ik beperk me daarbij tot de situatie waarin een 

bezitloos pandrecht is gevestigd op een bodemzaak. 

2. Uitzonderingen op de meldingsplicht

2.1. Art. 22bis lid 17 IW 1990

Op grond van art. 22bis lid 17 IW 1990 hoeft geen melding 

plaats te vinden indien de waarde van de bodemzaak bij 

het aangaan van de overeenkomst tussen de belastingschul-

dige en de pandhouder onder een bij ministeriële regeling 

vast te stellen drempel blijft. Die drempel is in art. 1cj Uit-

voeringsregeling Invorderingswet 1990 (‘URIW 1990’) 

bepaald op € 10.000. Tekstra voorspelde al discussie over 

de vraag of de drempel wel of niet bereikt was.7 Ik denk dat 

hij gelijk zal krijgen, en dat komt door slordige wetgeving. 

Art. 1cj URIW 1990 verwijst naar lid 17 van art. 22bis IW 

1990, dat spreekt van ‘(…) de waarde van de bodemzaken 

bij het aangaan van de overeenkomst tussen belastingschul-

dige en pandhouder (…)’. In de toelichting bij deze bepaling 

staat echter dat het gaat om ‘de waarde van het totaal aan 

bodemzaken waar de betreffende pandhouder (…) rechten 

op heeft rusten op het tijdstip waarop een of meer van 

deze zaken niet meer als bodemzaken kwali"ceren’.8 Dit 

geeft rechtsonzekerheid en kan tot problemen leiden (of tot 

kansen, het is maar hoe je het bekijkt), omdat onduidelijk 

is (i) welke bodemzaken relevant zijn voor vaststelling van 

de waarde en (ii) op welk moment deze waarde bepalend is. 

De wettekst brengt mee dat indien de bodemzaken bij het 

verlenen van het bezitloos pandrecht minder dan € 10.000 

waard zijn, een latere handeling van de pandhouder met 

betrekking tot deze bodemzaken niet hoeft te worden 

gemeld. Vaak zal aanstonds duidelijk zijn of de waarde van 

de desbetreffende bodemzaak onder of boven de drempel 

van € 10.000 ligt. Er zijn echter (uiteraard) ook gevallen 

voorstelbaar waarin dit niet zo helder is. In zo’n situatie 

is het niet ondenkbaar dat de pandhouder de belasting-

schuldige ertoe zal (proberen te) bewegen de waarde van 

de bodemzaak vast te stellen op minder dan €  10.000. 

Dat hoeft niet eens te geschieden door een onrealistische 

taxatie, maar kan ook bijvoorbeeld door bodemzaken niet 

tezamen te verpanden, maar ze te splitsen tot zaken die elk 

onder de drempel van € 10.000 blijven. 

Een regeling als opgenomen in lid 2 en 3 van art. 22bis.1 

Leidraad Invordering 2008, waarin het begrip ‘bodemzaak’ 

wordt uitgebreid tot ‘een samenstel van bodemzaken die 

samen één zaak vormen’, ontbreekt namelijk. Het gaat 

volgens de tekst van art. 22bis lid 17 IW 1990 uitsluitend 

om de waarde van de afzonderlijke bodemzaak waarop de 

overeenkomst tussen de pandhouder en de belastingschul-

dige ziet. De waarde van de bijbehorende bodemzaken 

7 A.J. Tekstra in: Sdu Commentaar Insolventierecht, onderdeel C2 bij art. 

22bis IW 1990.

8 Toelichting bij art. 1cj Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, Stcrt. 

28 december 2012, nr. 26349.

hoeft niet te worden meegenomen bij het bepalen van de 

waarde van de bodemzaak waarover de pandhouder wenst 

te beschikken. De pandhouder kan dus relatief eenvoudig 

zijn pandrecht dusdanig inrichten dat de waarde van de 

verpande bodemzaak onder de drempel van € 10.000 blijft, 

zodat hij is uitgezonderd van de meldingsplicht. 

Als de pandhouder zou afgaan op de toelichting bij art. 

1cj URIW 1990, dan heeft splitsing geen zin, omdat 

moet worden gekeken naar het geheel van verpande 

bodemzaken en wel nadat om enige reden één of meer van 

deze bodemzaken niet langer als bodemzaak kwali"ceren. 

Volgens de toelichting betekent dit dat ‘(…) als de zaak 

die niet meer als bodemzaak kwali"ceert een waarde 

heeft van EUR 1.000, toch een mededeling moet worden 

gedaan als de overige zaken, die nog steeds als bodemzaken 

kwali"ceren, meer dan EUR 9.000 waard zijn.’ Dit leidt tot 

de bizarre situatie dat een pandhouder achteraf melding 

moet maken van zijn reeds verrichte handeling met 

betrekking tot een voormalige bodemzaak. Het volgen van 

de toelichting bij art. 1cj URIW 1990 leidt er dus toe dat 

de pandhouder eerst zijn voorgenomen handeling moet 

verrichten, daarmee het risico lopend de meldingsplicht 

te schenden, om (pas nadien) te kunnen beoordelen of de 

meldingsplicht gold. Dit kan niet de bedoeling zijn, zodat 

naar mijn mening moet worden uitgegaan van de tekst 

van art. 22bis lid 17 IW 1990 en dus de waarde van de 

bodemzaken bij het aangaan van de overeenkomst tussen 

de pandhouder en de belastingschuldige doorslaggevend is, 

met als gevolg dat splitsing van de verpandingen zinvol is. 

2.2. Art. 22bis.1 Leidraad Invordering 2008

Meer legitieme ontsnappingsmogelijkheden biedt art. 

22bis.1 Leidraad Invordering 2008. Zo is mededeling niet 

verplicht indien sprake is van reële eigendom (lid 1 en sub 

A). Dat is niet eenvoudig om te construeren. Een simpelere 

manier om aan melding te ontkomen, kan worden 

gevonden in de uitzondering van art. 22bis.1 lid 1 sub B 

onder 1° van de Leidraad Invordering 2008. 

Het gaat daarin om het geval dat de pandhouder de 

bodemzaak van de bodem van de belastingschuldige wenst 

af te voeren, de bodemzaak (vrijwel) volledig is verworven 

met "nanciering van de pandhouder (aankoop"nanciering) 

terwijl daarbij het pandrecht is gevestigd en bovendien 

is voldaan aan vier cumulatieve voorwaarden. Ten eerste 

moet het een individuele bodemzaak betreffen. Ten tweede 

mag de initiële vordering waarvoor het pandrecht is 

gevestigd slechts bestaan uit (nagenoeg) de aankoopsom 

ART. 22BIS IW 1990: EEN TIJGER MET EEN ZWAK GEBIT
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van de bodemzaak. De derde eis is dat er een vast afbeta-

lingsschema is dat (nagenoeg) de economische levensduur 

van de bodemzaak beslaat. Op grond van de laatste 

voorwaarde moet het om een eerste pandrecht gaan, dat 

ook tegen andere zekerheidsgerechtigden geldig gemaakt 

kan worden. 

Ook hier geldt dat de pandhouder zijn pandrecht dusdanig 

kan inrichten dat is voldaan aan de voorwaarden voor 

de uitzondering. Daarvoor is eigenlijk alleen nodig dat 

het pandrecht wordt beperkt tot het vormen van een 

zekerheid voor de aankoop"nanciering, waar voorheen 

een generiek pandrecht zou zijn gevestigd. Het vereiste 

dat het de verpanding van een ‘individuele bodemzaak’ 

moet betreffen, zal weinig problemen opleveren, omdat 

lid 2 en 3 bepalen dat ook een samenstel van bodemzaken 

die samen één zaak vormen, kwali"ceert als individuele 

bodemzaak, evenals verschillende bodemzaken die 

gezamenlijk en tegelijkertijd zijn verkregen en verpand. 

Aan de voorwaarde dat het pandrecht eerste in rang moet 

zijn, zal vrijwel altijd zijn voldaan. Dit biedt immers de 

meeste zekerheid voor de "nancier. En een afbetalingssche-

ma gedurende de economische looptijd zal ook tot weinig 

complicaties leiden. 

Het gaat er dus uitsluitend om dat de pandhouder 

niet – zoals gebruikelijk – een pandrecht vestigt voor al 

hetgeen hij te vorderen heeft of zal krijgen van de belas-

tingschuldige. Oftewel er moet geen ‘bankpandrecht’ of 

generiek pandrecht worden gevestigd, maar een pandrecht 

uitsluitend voor de aankoop"nanciering. Deze wijze van 

verpanding is rechtsgeldig en zal ook niet (behoren te) 

leiden tot opgetrokken wenkbrauwen bij de Ontvanger.

2.3. Ruimte voor minder elegante oplossingen

Waar ik ruimte zie voor een minder elegante ontwijking 

van de meldingsplicht, is het moment waarop het 

pandrecht zodanig wordt ingericht c.q. aangepast, zodat 

is voldaan aan één van de besproken uitzonderingen. Dit 

hangt samen met bepaling van het exacte moment waarop 

de mededeling ex art. 22bis lid 2 IW 1990 dient plaats te 

vinden. Tekstra wees er al op dat onduidelijk is wanneer 

gemeld moet worden.9 

De letterlijke tekst van art. 22bis lid 2 IW 1990 luidt als 

volgt:

9 A.J. Tekstra, ‘Het bodemrecht van de "scus anno 2013’, Ondernemings-

recht 2013/51.

‘Houders van pandrechten (…) zijn gehouden de ontvanger mede-

deling te doen van het voornemen hun rechten met betrekking tot 

deze bodemzaak uit te oefenen, dan wel van het voornemen eniger-

lei andere handeling te verrichten of te laten verrichten waardoor die 

zaak niet meer kwali"ceert als bodemzaak.’

De enige aanwijzing die de memorie van toelichting10 biedt, 

is de volgende:

‘Als gevolg van de wettelijke verplichting tot mededeling zullen kre-

dietverleners op het moment dat zij aansturen op uitwinning van 

hun zekerheidsrechten, nadrukkelijk rekening moeten houden met 

het verhaalsrecht van de ontvanger.’ 

Als de toelichting bij art. 1cj URIW 1990 wordt gevolgd, 

moet de mededeling pas worden gedaan nadat over de 

bodemzaak is beschikt. Zoals vermeld, lijkt dit me zo 

onlogisch dat ik deze optie sowieso van de hand wijs. 

Duidelijk is immers dat de wetgever heeft willen bewerk-

stelligen dat als een pandhouder zijn positie met betrekking 

tot de aan hem verpande bodemzaak wil versterken, 

hij zich realiseert dat indien hij enige handeling met 

betrekking tot de bodemzaak wil verrichten waardoor deze 

niet langer als bodemzaak zal kwali"ceren, hij daarvan 

mededeling zal moeten doen aan de Ontvanger. De wet 

noemt ‘het voornemen’ en de memorie van toelichting bij 

de wet spreekt van ‘aansturen op’. Mijns inziens is het de 

bedoeling dat in een (heel) vroeg stadium, namelijk vrijwel 

direct zodra de pandhouder het idee opvat om actie te 

ondernemen met betrekking tot de bodemzaak, mededeling 

wordt gedaan. 

Tekstra vraagt zich af of het moment daar is indien de 

pandhouder ex art. 3:237 lid 3 BW bevoegd wordt om tot 

uitwinning over te gaan.11 Ik denk dat dit te vroeg is. Het 

doel van de meldingsplicht is immers om te voorkomen dat 

de Belastingdienst achter het net vist omdat de pandhouder 

al over de bodemzaak heeft beschikt. Daarvan is nog geen 

sprake indien de pandhouder bevoegd wordt om zijn 

pandrecht uit te oefenen; mijns inziens moet daarvoor ten 

minste eerst de intentie bestaan om gebruik te gaan maken 

van de bevoegdheden.

Een slimme pandhouder, die niet al te veel gehinderd wordt 

door een moreel kompas, zou gebruik kunnen maken 

van de discussie die mogelijk is over het moment waarop 

melding moet plaatsvinden. Als de pandhouder ziet dat de 

belastingschuldige in de problemen komt en de pandhouder 

vreest dat zijn vorderingen niet (meer) zullen worden 

voldaan, dan zal hij zijn positie willen versterken. Dit zou 

kunnen leiden tot een meldingsplicht, die de pandhouder 

liever kwijt dan rijk is. 

Niets staat er aan in de weg, dat de pandhouder vervolgens 

10 Kamerstukken II 33 402, nr. 3, p. 18.

11 A.J. Tekstra, ‘Het bodemrecht van de "scus anno 2013’, Ondernemings-

recht 2013/51.

Een slimme pandhouder, die niet al te veel  

gehinderd wordt door een moreel kompas, zou  

gebruik kunnen maken van de discussie die  

mogelijk is over het moment waarop melding moet 

plaatsvinden 
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overgaat tot beperking van zijn pandrecht in die zin dat het 

gebruikelijke pandrecht wordt beperkt tot een pandrecht 

dat slechts strekt tot zekerheid voor de "nanciering van de 

desbetreffende bodemzaak. Als daarnaast aan de overige 

voorwaarden van art. 22bis.1 lid 1 sub B onder 1° Leidraad 

Invordering 2008 is voldaan, dan is vanaf dat moment 

de uitzondering van toepassing en hoeft de pandhouder 

geen mededeling te doen van zijn voornemen om (enkele 

dagen later) zijn pandrecht uit te oefenen. Weliswaar is 

de beperking van het pandrecht misbruik van recht, maar 

voor een beroep op art. 3:13 BW is vereist dat bekend is 

c.q. wordt dat de pandhouder zijn pandrecht in het zicht 

van een meldingsplichtige situatie heeft beperkt met geen 

ander doel dan aan de meldingsplicht te ontkomen. En daar 

wringt de schoen: er is sprake van een informatiegebrek 

zijdens de Ontvanger. Zolang dit gebrek – waarop ik nader 

inga in de volgende paragraaf – niet wordt geheeld, komt 

de pandhouder weg met ontduiking van zijn meldingsplicht 

door beperking van zijn pandrecht direct voorafgaand aan 

het moment suprême. 

Uitgaande van de wettekst en niet van de toelichting bij de 

URIW 199012, is een andere mogelijkheid om de pandrechten 

opnieuw te vestigen, maar dan dusdanig gesplitst zodat 

elke verpanding onder de drempel van € 10.000 blijft. De 

belastingschuldige zal daaraan zijn medewerking moeten 

verlenen, hetgeen paulianeus kan zijn of op andere gronden 

tot aansprakelijkheid (van het bestuur) van de belasting-

schuldige kan leiden, zodat een weldenkend bestuurder 

daarmee niet te snel moet instemmen. Dat echter neemt niet 

weg dat de belastingschuldige uiteraard bij de vestiging van 

het pandrecht een volmacht kan geven aan de pandgever 

om het pandrecht nader in te vullen, waaronder begrepen 

het opnieuw vestigen van het pandrecht in een andere 

vorm (lees: gesplitst in pandrechten die elk niet meer dan 

€ 10.000 ‘waard’ zijn). In dit geval is geen sprake meer van 

een paulianeuze handeling (van het bestuur) van de belas-

tingschuldige. Pandhouders zouden dus eenvoudig hun 

praktijk dusdanig kunnen aanpassen dat zij via deze weg 

aan de werking van art. 22bis IW 1990 kunnen ontkomen. 

3. En dan: het zwakke gebit van de tijger

3.1. Informatiegebrek Ontvanger13

Hoewel de beschreven constructies in principe rechtsgeldig 

zijn, ben ik van mening dat een pandhouder handelt in 

strijd met de goede trouw (en de geest van de wet) indien 

hij op deze manier gebruikmaakt van de uitzonderingen 

op de meldingsplicht. De belangrijkste vraag is dan: wat 

kan de Ontvanger doen? Zoals vermeld, is de Ontvanger 

12 Volgens de wet is immers de waarde van de enkele verpande bodemzaak 

op het moment van verpanding relevant, terwijl de toelichting uitgaat 

van de waarde van het geheel aan bodemzaken op het moment van 

beschikking over (een deel van) deze bodemzaken.

13 A.J. Tekstra wees mij erop dat ook bij de pandhouder een informatiege-

brek kan optreden, omdat de Ontvanger vrijwel nooit doorgeeft dat hij 

beslag zal leggen c.q. heeft gelegd naar aanleiding van een melding. Ik 

ben het met Tekstra eens dat dit weinig zorgvuldig voorkomt.

ex art. 22bis lid 7 jo lid 9 jo lid 10 IW 1990 – kort 

gezegd – bevoegd om een onderbouwde opgave van 

de executiewaarde te vorderen van de pandhouder en 

vervolgens de pandhouder deze waarde te laten voldoen. 

Dit is een aardige sanctie. Alleen is de pakkans vrijwel 

nihil. Dat brengt mij bij het knelpunt bij de controle op 

de nakoming van de meldingsplicht: de Ontvanger heeft te 

kampen met een informatiegebrek. 

Op grond van art. 58 lid 1 IW 1990 moet de belastingschul-

dige of de aansprakelijk gestelde partij desgevraagd alle 

informatie en documenten verstrekken die relevant kunnen 

zijn voor de invordering en verder alle boeken, bescheiden 

en andere gegevensdragers waarvan de raadpleging van 

belang kan zijn om de feiten vast te stellen die van invloed 

kunnen zijn op de invordering, beschikbaar maken. Dit 

geeft de Ontvanger een ruime bevoegdheid om informatie 

te vergaren, met dien verstande dat het initiatief bij de 

Ontvanger ligt. De informatieverschaf"ng of beschikbaar-

stelling moet immers desgevraagd plaatsvinden. 

Dat is de kern van het probleem: hoe weet de Ontvanger 

dat hij om informatie moet vragen, laat staan dat hij een 

vordering ex art. 22bis lid 7 IW 1990 kan doen? Ook 

gezien de zeer korte vervaltermijn14 van één jaar (art. 

22bis lid 14 IW 1990) is het voor een goede werking van 

de meldingsplicht essentieel dat de Ontvanger tijdig op de 

hoogte raakt van het feit dat zich een situatie als bedoeld 

in art. 22bis lid 2 IW 1990 voordoet. Maar hoe komt de 

Ontvanger daarachter?

3.2. Bestuurstaak?

Gesteld zou kunnen worden dat hier een taak ligt voor 

de belastingschuldige zelf. In dat geval zou het aan het 

bestuur15 van de belastingschuldige zijn om de Ontvanger 

erop te attenderen dat er iets met een bodemzaak staat te 

gebeuren. Nu de belastingwetgeving echter geen algemene 

informatieplicht voor belastingschuldigen bevat noch een 

speci"eke regeling voor art. 22bis IW 1990, zie ik weinig 

heil in het aannemen van een dergelijke informatieplicht 

van de belastingschuldige. 

Daarbij komt dat de belastingschuldige vrijwel steeds 

gebonden zal zijn aan contractuele bepalingen die hieraan 

in de weg staan. In de meeste pandakten of bijbehorende ze-

14 In de memorie van toelichting als verjaringstermijn aangeduid, zie 

Kamerstukken II 33 402, nr. 3, p. 42.

15 Voor een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid zou het uiteraard 

gaan om de ondernemer zelf.

Dat is de kern van het probleem: hoe weet de 

Ontvanger dat hij om informatie moet vragen, laat 

staan dat hij een vordering ex art. 22bis  

lid 7 IW 1990 kan doen?

ART. 22BIS IW 1990: EEN TIJGER MET EEN ZWAK GEBIT
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kerheidsdocumentatie staat immers de verplichting voor de 

belastingschuldige (als pandgever) om zich te weerhouden 

van (rechts)handelingen die in strijd zijn met het belang 

van de pandhouder. 

Nu is het wellicht een wat donker beeld van pandhouders, 

maar ik durf te verdedigen dat pandhouders over het 

algemeen weinig gelukkig zullen zijn indien hun cliënten 

tevens pandgevers actief de Ontvanger gaan informeren 

over hun vermoedens met betrekking tot de intentie van 

de pandhouder om aan de slag te gaan met een verpande 

bodemzaak. Ik denk dan ook dat de bestuurder die, namens 

de door hem bestuurde belastingplichtige, de Ontvanger 

erop wijst dat er "nanciële problemen zijn en dat de 

pandhouder wellicht haar rechten zal willen uitoefenen, 

rekening zal moeten houden met een aansprakelijkheids-

claim van de pandhouder. 

Zelfs als de pandhouder geen enkele kwade bedoeling had 

en keurig van plan was tot mededeling ex art. 22bis lid 2 

IW 1990 over te gaan, maar zover eenvoudigweg nog niet 

was gekomen omdat zij nog haar opties aan het wegen was, 

dan zal de pandhouder toch op zijn minst geërgerd zijn 

als vervolgens de Ontvanger overgaat tot het treffen van 

maatregelen, zoals bodembeslag, voordat de pandhouder 

tot zijn eigen beslissing kon komen. Laat staan hoe een 

pandhouder zou reageren indien hij geconfronteerd zou 

worden met een vordering ex art. 22bis lid 7 IW 1990, 

omdat de proactieve bestuurder de Ontvanger had getipt 

voordat de pandhouder tot het doen van melding kon 

overgaan. Kortom, een verplichting voor de belastingschul-

dige tot het actief informeren van de Ontvanger in het 

kader van art. 22bis IW 1990 ligt niet voor de hand.

3.3. Taak curator?

Een andere situatie die aan de orde kan zijn, is dat de be-

lastingschuldige in staat van faillissement komt te verkeren. 

Dan komt de curator aan het roer te staan. Biedt zijn taak-

omschrijving wellicht soelaas? Volgens art. 57 lid 3 Fail-

lissementswet (‘Fw’) is een curator verplicht de belangen 

te behartigen van de schuldeisers die bevoorrecht zijn 

boven (onder meer) de bezitloos pandhouder. Voor wat 

betreft de "scus, brengt deze bepaling mee dat de curator 

de opbrengst van bodemzaken onder zich houdt tot er 

voldoende vrij actief is om de "scale vorderingen waarvoor 

het bodemvoorrecht geldt uit te voldoen.16 Indien er 

onvoldoende vrij actief wordt gerealiseerd, komt de 

16 HR 26 juni 1998, NJ 1998/745 (Aerts q.q./ABN AMRO).

opbrengst van de bodemzaken toe aan de Belastingdienst 

en heeft de pandhouder het nakijken. In zoverre treedt de 

curator dus op voor de "scus en tegen de pandhouder. 

Omdat de curator onder meer de situatie in de jaren 

voorafgaand aan het faillissement onderzoekt, kan het zijn 

dat hij stuit op een situatie waarin mededeling ex art. 22bis 

IW 1990 had moeten plaatsvinden, maar dit niet is gebeurd. 

Leidt de verplichting van de curator uit art. 57 lid 3 Fw er 

dan toe dat hij dit moet doorgeven aan de Ontvanger? Ik 

meen van niet. Art. 57 lid 3 Fw heeft immers betrekking 

op de taak van de curator bij verdeling van de executie-

opbrengst, en bevat geen algemene verplichting voor de 

curator om de belangen van bevoorrechte crediteuren, 

zoals de "scus, te behartigen. 

Desondanks denk ik dat de curator over kan17 gaan tot 

het attenderen van de Ontvanger op de schending van de 

meldingsplicht. Art. 68 lid 1 Fw bepaalt dat de curator is 

belast met het beheer en de vereffening van de boedel. De 

curator handelt daarbij ten behoeve van de gezamenlijke 

crediteuren. Zij zijn er bij gebaat indien de Ontvanger (een 

deel van18) de "scale schuld van de failliet kan verhalen op 

het vermogen van een derde, omdat daardoor een preferente 

schuld in omvang afneemt. Weliswaar heeft de pandhouder 

een verhaalsrecht, maar art. 22bis lid 16 IW 1990 bepaalt 

dat de pandhouder niet subrogeert in de preferentie ex art. 

21 IW 1990. Tenzij de verpande zaken zoveel waard zijn 

dat de pandhouder zich daarop kan verhalen voor hetgeen 

de belastingschuldige sowieso al verschuldigd was plus 

hetgeen de pandhouder aan de Ontvanger heeft moeten 

voldoen, betekent dit dat in plaats van de preferente 

vordering van de Ontvanger een concurrente schuld van 

de voormalig pandhouder komt. Zodoende is het in het 

belang van de gezamenlijke crediteuren dat de curator in 

voorkomend geval de Ontvanger in de gelegenheid stelt om 

zijn bevoegdheid ex art. 22bis lid 7 IW 1990 uit te oefenen. 

Hierdoor wordt hun (kans op een) uitkering immers 

vergroot. Te meer indien de curator daarbij een mooie 

boedelbijdrage bedingt, hetgeen zelfs leidt tot een concrete 

toename van het actief.

In het verlengde van de door mij bepleite informatiebe-

voegdheid, ligt het geval waarin wel melding is gedaan, 

maar de curator achteraf constateert dat de daarbij 

verschafte informatie onjuist of onvolledig was. Ik ben 

van mening dat de curator ook dan bevoegd is om de 

Ontvanger alsnog van de juiste of volledige informatie te 

voorzien c.q. erop te wijzen dat zich een hiaat in de gege-

vensverstrekking heeft voorgedaan. Opnieuw is dit in het 

17 Een informatieplicht gaat mij te ver, vooral omdat een expliciete wet-

telijke grondslag daarvoor ontbreekt.

18 De betalingsverplichting van de derde bij schending van art. 22bis IW 

1990 geldt immers uitsluitend voor rijksbelastingen als bedoeld in art. 22 

lid 3 IW 1990 en dan nog slechts voor zover zij zijn ontstaan in de periode 

voordat de bodemzaak niet langer als zodanig kwali"ceerde (art. 22 bis 

lid 10 IW 1990). De overige "scale schuld kan niet op de derde worden 

verhaald wegens schending van art. 22bis IW 1990.

De mogelijkheden voor ontduiking verdienen  

allesbehalve de schoonheidsprijs, maar dat neemt 

niet weg dat er ongetwijfeld partijen zullen zijn die 

deze mazen in de wet zullen benutten
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belang van de gezamenlijke crediteuren, omdat dit ertoe 

kan leiden dat de Ontvanger alsnog c.q. voor een groter 

bedrag (een deel van) zijn vordering zal verhalen op een 

ander dan de belastingschuldige, namelijk de pandhouder, 

en daarmee een preferente schuld wordt omgezet in een 

concurrente schuld. 

4. Conclusie

Art. 22bis IW 1990 is bedoeld om de Ontvanger een 

voorsprong te geven in de wedloop tussen Belastingdienst 

en pandhouders.19 De meldingsplicht wordt door velen 

verafschuwd. Dit is mijns inziens terecht omdat de regeling 

slordig is samengesteld. Ik heb in deze bijdrage echter (ook) 

laten zien dat (i) de meldingsplicht relatief eenvoudig kan 

19 Kamerstukken II 33 402, nr. 3, o.a. p. 16 e.v. 

worden ontdoken en dat (ii) de Ontvanger is aangewezen 

op een actieve curator om gebruik te kunnen maken van 

de bevoegdheden die hem toekomen bij schending van 

de meldingsplicht. De mogelijkheden voor ontduiking 

verdienen allesbehalve de schoonheidsprijs, maar dat 

neemt niet weg dat er ongetwijfeld partijen zullen zijn die 

deze mazen in de wet zullen benutten. Zo bezien lijkt art. 

22bis IW 1990 niet het instrument te zijn zoals het bedoeld 

is door de wetgever en gevreesd is door de "nancierings-

praktijk. Kortom, art. 22bis IW 1990 is geen tandeloze 

tijger, maar wel een tijger met een zwak gebit.
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