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Kwalifi catie van schulden 
in  faillissement en fi scus

PROF. MR. F.M.J. VERSTIJLEN EN MR. DR. M.H.M. VAN OERS1

1 Inleiding

In het jaar 2000 schreven wij een bijdrage over de kwa-
lifi catie van fi scale schulden in een faillissement.2 We 
signaleerden een contrast tussen het faillissementsrecht 
en het fi scale recht. 

In het faillissementsrecht speelt het fi xatiebeginsel een 
vooraanstaande rol en vormt het uitspreken van het 
faillissement een demarcatielijn tussen enerzijds vorde-
ringen die in het faillissement kunnen worden inge-
diend (faillissementsschulden) en anderzijds vorderin-
gen die vooraf en meteen uit de boedel moeten worden 
voldaan (boedelschulden) of juist in het geheel niet op 
de boedel kunnen worden verhaald (niet-verifi eerbare 
vorderingen). In het fi scale recht is het faillissement 
daarentegen op zichzelf geen factor van betekenis bij 
het bepalen van iemands fi scale positie, althans niet in 
de heffi ngssfeer.

Sinds 2000 is het fi xatiebeginsel is in een ander dag-
licht komen te staan, nu de Hoge Raad in 2013 heeft 
beslist dat ook vorderingen die na de faillietverklaring 
ontstaan kunnen meedelen in het faillissement; boven-
dien heeft hij de grens tussen boedelschulden enerzijds 
en niet-verifi eerbare vorderingen en faillissementsschul-
den anderzijds verlegd. Alle reden om dit onderwerp op-
nieuw te bezien door de lens van het huidige recht.

2 Methodiek voor kwalifi catie

Uitgangspunt bij de methodiek voor kwalifi catie is na 
te gaan wanneer de schuld is ontstaan. Ligt dat vóór de 
dag waarop de faillietverklaring wordt uitgesproken,3

dan is sprake van een faillissementsschuld. We kennen 
echter ook faillissementsschulden door wetsduiding, bij-
voorbeeld art. 37a Fw. Voorts kunnen schulden die zijn 
ontstaan na de faillietverklaring maar voortspruiten uit 
een bestaande rechtsverhouding op de dag van failliet-
verklaring een faillissementsschuld zijn. Men heeft te 
doen met een boedelschuld of niet-verifi eerbare schuld 
indien de schuld op de dag van faillietverklaring of 
daarna ontstaat.

2.1 Boedelschulden

Hoewel het begrip ‘boedelschuld’ op verschillende plaat-
sen in de Faillissementswet voorkomt, wordt het niet ge-
defi nieerd. De memorie van toelichting vermeldt slechts 
dat het betreft ‘die schulden, welke eene onmiddellijke 
aanspraak op den boedel geven, welke, als komende ten 
laste van de curator in zijne qualiteit, door deze onmid-
dellijk uit den boedel moeten worden voldaan, zonder dat 
daarvoor verifi catie noodig is’.4 De Hoge Raad is tot in-
vulling van dit begrip overgegaan.

Voorheen hanteerde de Hoge Raad het ‘toedoencriterium’ 
(naast de boedelschulden door wetsduiding). Alle schul-
den die het gevolg zijn van een door de curator in zijn 
hoedanigheid verrichte (rechts)handeling waren boedel-
schulden, bijvoorbeeld die ter zake van een desinveste-

1  Prof. mr. F.M.J. Verstijlen is hoogleraar privaatrecht aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Mr. dr. M.H.M. van Oers is gast-

onderzoeker bij het Fiscaal Instituut Tilburg van Tilburg 

 University.

2  M.H.M. van Oers & F.M.J. Verstijlen, ‘Van fi scale continuïteit 

en faillissementsrechtelijke fi xatie: de classifi catie van fi scale 

schulden binnen faillissement’, in: Verkenningen op de grens 

van burgerlijk recht en belastingrecht, Den Haag: Boom Juri-

dische uitgevers 2000, p. 261-281.

3  De beheers- en beschikkingsonbevoegdheid van de schulde-

naar treden in bij de aanvang van de dag waarop de failliet-

verklaring wordt uitgesproken (art. 23 Fw). Wij laten de uit-

zonderingen hierop buiten beschouwing. Zie daarover 

Verdaas, in: GS Faillissement, art. 23 Fw, aant. 2.1.

4 Van der Feltz I, p. 384.
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ringsbetaling5 als gevolg van verkoop van tot de boedel 
behorende goederen die waren aangekocht vóór het  
faillissement.6 Het toedoencriterium leidde ertoe dat  
latente schulden vóór de faillietverklaring tot boedel-
schuld werden omdat ze ‘technisch-juridisch’ ontstonden 
door een (rechts)handeling van de curator. Het leidde 
tot veel boedelschulden en dus tot minder boedelactief 
voor de faillissementsschuldeisers. In de literatuur werd 
gaandeweg meer kritiek geuit op het toedoencriterium.7

“Hoge Raad introduceerde 
in 2013 drieledig criterium 

voor kwalificatie”

In 2013 ging de Hoge Raad om in Koot Beheer/Tideman 
q.q.8 Hij introduceerde een drieledig criterium. Boedel-
schulden zijn schulden die een onmiddellijke aanspraak 
geven jegens de faillissementsboedel (1) hetzij ingevol-
ge de wet, (2) hetzij omdat zij door de curator in zijn 
hoedanigheid zijn aangegaan, dat wil zeggen dat hij 
deze ‘op zich neemt bij een rechtshandeling, doordat 
zijn wil daarop is gericht’, (3) hetzij omdat zij een ge-
volg zijn van een handelen van de curator in strijd met 
een door hem in zijn hoedanigheid na te leven verbin-
tenis of verplichting. Het is inmiddels vaste recht-
spraak.9 Hierna zullen we zien dat de rechtspraak nog 
niet is uitgekristalliseerd; voor de fiscale praktijk zijn 
er nog witte vlekken.

2.2 Faillissementsschulden

Het voornoemde Koot Beheer/Tideman q.q. bracht ook 
voor faillissementsschulden vernieuwing. Voorheen werd 
er veelal van uitgegaan dat het betrof schulden die be-
staan voor de dag van faillietverklaring (of door wets-
duiding als zodanig worden aangemerkt). Het arrest 
Koot Beheer/Tideman q.q. trekt de grenzen ruimer. Er 
vallen ook onder ‘vorderingen die voortvloeien uit een 
reeds ten tijde van de faillietverklaring bestaande 
rechtsverhouding met de schuldenaar en die geen boe-
delschuld opleveren (…), ook als ze pas tijdens het  
faillissement ontstaan (…)’. Steneker en Tekstra spre-
ken van postfaillissementsschulden uit een bestaande 
rechtsverhouding.10 In Credit Suisse/Jongepier q.q. 
wordt het criterium gefinetuned.11 Niet elke nieuwe vor-
dering voortvloeiend uit een bestaande rechtsverhou-
ding is (volledig) verifieerbaar, maar slechts – het wordt 
nu wat abstract – ‘indien en voor zover’ de vordering 
reeds besloten lag in de rechtspositie van de schuldeiser 
bij het intreden van het faillissement, hetgeen het ge-
val is als ze geen uitbreiding opleveren van de aanspra-
ken die de schuldeiser op dat tijdstip al had op grond 
van die rechtspositie.  Ook maakt de Hoge Raad duide-
lijk dat de bestaande rechtsverhouding niet beperkt 
hoeft te worden tot de aanwezigheid van een wederke-
rige overeenkomst.

Het laat een soepele omgang met het fixatiebeginsel 
zien. De deur van de verificatie blijft niet gesloten voor 
vorderingen die formeel zijn ontstaan gedurende faillis-
sement. Het fixatiebeginsel wordt meer materieel inge-
vuld. Het fixatiemoment ziet op rechtsverhoudingen, 
rechtsposities en ‘aanspraken’; dat daaruit eerst na de 
faillietverklaring vorderingen ontstaan – binnen de 
grenzen die al door die rechtsposities en aanspraken 
waren bepaald – staat niet aan verificatie in de weg. 
Nog steeds geldt dat de vorderingen met de faillietver-
klaring aan de invloed van de betrokkenen zijn onttrok-
ken en dat is de kern van het fixatiebeginsel.12

5  Het ging toen om een concreet geldbedrag. Sinds 1990 ken-

nen we de systematiek van een desinvesteringsbijtelling. Zie 

nader onderdeel 5.3.

6  HR 28 september 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1243, V-N 1990, 

p. 3256, pt. 18 (De Ranitz q.q./Ontvanger). Zie voor andere 

voorbeelden HR 12 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1136, 

V-N 1993, p. 3815, pt. 23 (Affinancieringsarrest), over de 

affinancieringsverplichting en HR 18 juni 2004, 

ECLI:NL:HR:2004:AN8170, NJ 2004/617 (Circle Plastics), 

over de ontruimingsverplichting na het einde van een huur-

overeenkomst.

7  Zie de conclusie van A-G Wissink in de zaak Koot Beheer/

Tideman q.q. van 7 december 2012, 

ECLI:NL:PHR:2012:BY6108, onder 2.7-2.12.

8  HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291 

(Koot Beheer/Tideman q.q.)

9  HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:563, NJ 2018/142; 

HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2907, NJ 2017/439; 

HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3149, 

V-N 2018/3.25 (Roeffen q.q./Ontvanger); 

  HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424, NJ 2018/290  

(Credit Suisse/Jongepier q.q.); HR 9 november 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:2067, NJ 2018/464 (De Klerk q.q. en El  

Ayoubi/Hautvast) en HR 4 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:833, 

NJ 2021/233 (Ridderkerkse Taxi Centrale).

10  A. Steneker & A.J. Tekstra, ‘De boedelschuldenlijst 

(III, slot)’, FIP 2016/1, § 6.P.

11 HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424, NJ 2018/290.

12  F.M.J. Verstijlen, ‘Contract en boedelschuld tussen partij-

autonomie en paritas’, NJB 2013/1930. 

250-261_WFR7419_ART01.indd   251 2/21/22   10:34 AM



252 Weekblad fi scaal recht .  7419  .  24 februari 2022

teert die van voor het faillissement, dan moet worden 
onderzocht wat de fi scale rechtspositie was ten tijde 
van de faillietverklaring en of de daarop gegronde aan-
spraken zijn uitgebreid. Is de vordering na de dag van 
faillietverklaring ontstaan, dan moet nog worden nage-
gaan hoe die ontstaan: is zij ‘aangegaan’ door de curator 
of ontstaan door schending van een verbintenis of ver-
plichting van de curator? Dat zijn criteria die niet goed 
passen op de fi scale systematiek, omdat fi scale schulden 
niet plegen te worden ‘aangegaan’ (of ‘gewild’) of het 
gevolg zijn van schending van een verbintenis of ver-
plichting, maar ontstaan doordat een volgens een belas-
tingwet belastbaar feit zich voordoet.

De Leidraad Invordering 2008 hanteert in art. 19.2.1 de-
zelfde driedeling van vorderingen als de vorige paragraaf, 
maar is te simplistisch in de toepassing ervan waar zij er-
van uitgaat ‘dat de materiële belastingschuld ontstaat van 
dag tot dag’. Daar wordt weliswaar aan toegevoegd ‘tenzij 
het tegendeel blijkt’, maar niettemin splitst de ontvanger 
een belastingaanslag naar tijdsevenredigheid in een deel 
dat in het faillissement wordt ingediend en een boedel-
schulddeel. Daarmee valt een niet-verifi eerbare vordering 
tussen wal en schip en wordt eraan voorbijgegaan dat het 
ontstaan op zichzelf niet bepalend is voor de status van 
de vordering in faillissement.

4 Omzetbelasting

4.1 Ontstaansmoment omzetbelastingvordering

De omzetbelasting is een tijdstipbelasting, hoewel de 
belasting per tijdvak, per maand of kwartaal, wordt 
voldaan.14 Bij de parlementaire behandeling van de Wet 
OB 1968 is gezegd dat de materiële verschuldigdheid 
ontstaat op het moment waarop de levering of de dienst 
wordt verricht; het tijdstip waarop de belasting ook 
 formeel verschuldigd wordt, vindt men in art. 13 (fac-
tuurstelsel) of art. 26 (kasstelsel).15 Als het gaat om 
goederen en diensten in nationaal verband, wordt aan-
geknoopt bij de levering van een goed of dienstverrich-
ting.16 De belastingschuld ontstaat op dat moment uit 

2.3 Niet-verifi eerbare schulden

Een niet-verifi eerbare schuld is wat overblijft: een 
schuld die geen boedelschuld is en evenmin in aanmer-
king komt voor verifi catie. Deze kan niet verhaald wor-
den op de faillissementsboedel. Verhaal is gedurende 
faillissement alleen mogelijk op het vermogen dat niet 
in het faillissement valt.13

3 Verhouding civiel en fi scaal recht

We zagen in de vorige paragraaf dat binnen het faillis-
sement het fi xatiebeginsel geldt, maar dat het minder 
strak wordt toegepast als voorheen wel werd gedacht. 
Schulden die ontstaan voor de dag van faillietverklaring 
zijn zonder meer faillissementsschulden. Wat dat be-
treft, is er niets veranderd. Schulden die op of na de 
dag van faillietverklaring ontstaan, zijn faillissements-
schulden, mits zij voortvloeien uit een op dat moment 
bestaande rechtsverhouding c.q. besloten lagen in de op 
dat moment bestaande rechtspositie van de schuldeiser 
en geen uitbreiding opleveren van diens daarop gegron-
de aanspraken.

Is niet aan dit criterium voldaan, dan zijn het niet- 
verifi eerbare vorderingen óf boedelschulden. Voor dat 
laatste is niet meer het toedoen van de curator beslis-
send, maar moet – behoudens het bestaan van een wet-
telijke bepaling – worden onderzocht of de curator de 
schuld is aangegaan (zijn wil daarop is gericht) of een 
op hem in zijn hoedanigheid rustende verbintenis of 
verplichting heeft geschonden. Het is een ingewikkelder 
stappenplan dan in 2000.

Tegenover deze faillissementsrechtelijke fi xatie staat 
nog steeds de fi scale continuïteit. Het faillissement is 
nog steeds niet relevant voor het ontstaan van een fi s-
cale vordering. Het faillissement is geen belastbaar feit. 
Aan de hand van de gewone fi scale regelgeving moet 
worden vastgesteld of een belastingschuld ontstaat. Ver-
volgens moet aan de hand van het zojuist geschetste 
stappenplan worden vastgesteld welke status die in het 
faillissement heeft.

Dat is lastiger dan voorheen. Relevant is niet meer al-
leen het moment van ontstaan van de fi scale vordering 
– dat al moeilijk genoeg te bepalen is – maar ook de 
daaraan ten grondslag liggende rechtsverhouding. Da-

13  Rentevorderingen die door wetsduiding niet verifi eerbaar 

zijn, kunnen evenwel niet op het buiten het faillissement 

blijvende vermogen worden verhaald, volgens het in 

onderdeel 6.1 te behandelen HR 24 juni 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:1294, NJ 2016/497 (Boele’s Scheepswerven 

en Machinefabriek B.V. in liquidatie c.s./Van Galen q.q.).

14  Omzetbelasting wordt niet afgedragen, maar voldaan. Aan-

giftebelastingen zijn afdrachts- of voldoeningsbelastingen. 

Die terminologie wordt niet altijd gevolgd. Zie bijvoorbeeld 

HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3149, 

V-N 2018/3.25 (Roeffen q.q./Ontvanger), r.o. 3.3.3 en 3.3.4.

15  Kamerstukken II 1967/68, 9324, 6, p. 66 lk. en rk. (MvA). 

In dezelfde zin Handelingen II 1967/68, p. 2170, rk. Het is 

dan ook dit moment dat bepalend is voor het toepasselijke 

fi scale regime en tarief. Zie TC 29 mei 1972, 

ECLI:NL:DETARCO:1972:AY4578, BNB 1972/184, en HR 8 juni 

1977, ECLI:NL:HR:1977:AX3380, BNB 1977/178.

16 Art. 1 aanhef en onderdeel a Wet OB 1968.
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de wet.17 Hoewel art. 13 Wet OB 1968 het ‘verschuldigd’ 
zijn van de omzetbelasting in beginsel  koppelt aan de 
uitreiking van de factuur,18 menen wij dat dat niet be-
palend is, omdat het slechts een stap is naar de formele 
verschuldigdheid. De aangifte of de voldoening van een 
in een tijdvak verschuldigd geworden omzetbelasting 
(art. 19 AWR) achten wij evenmin bepalend. Het gaat 
immers om de aangifte en betaling van iets dat al ver-
schuldigd is.

De tijdsevenredige benadering die de Leidraad Invorde-
ring 2008 voorstaat – zie hiervoor – ‘past’ dus niet op 
de omzetbelastingschuld, die telkens op een bepaald 
tijdstip ontstaat. Bij een faillissement gedurende het 
tijdvak, moet naar de afzonderlijke posten worden ge-
keken in plaats van een tijdsevenredige verdeling. Het 
zij evenwel opgemerkt dat de verschuldigdheid van om-
zetbelasting niet altijd kan worden gekoppeld aan een 
levering of dienst. Dat zien we terug bij de correctie 
van de vooraftrek en de teruggaaf, die in onderdeel 4.5 
aan bod komen. 

4.2 Levering activa

De levering van activa is het standaardgeval. De curator 
beheert en vereffent de boedel (art. 68 Fw) en zal dus 
in de regel alle activa verkopen en leveren. Dat is, zo 
volgt uit het voorgaande, waaraan de Wet OB 1968 de 
(materiële) verschuldigdheid van de omzetbelasting 
koppelt. De vordering ontstaat dus na de faillietverkla-
ring. Is het een boedelschuld? Het is de heersende leer, 
maar desondanks niet gemakkelijk in het drieledige  
criterium uit Koot Beheer/Tideman q.q. te plaatsen.

De wet duidt de omzetbelastingschuld als zodanig ner-
gens aan als boedelschuld.19 De curator gaat haar niet 

aan, althans niet in strikte zin: zijn wil is gericht op 
het te gelde maken van de boedel en het daartoe reali-
seren van een opbrengst, niet op het in het leven roe-
pen van een belastingschuld. Men kan gevoeglijk aan-
nemen dat de wil van partijen slechts zelden gericht zal 
zijn op het ontstaan van een belastingschuld. Evenmin 
schendt de curator een op hem in zijn hoedanigheid 
rustende verplichting of verbintenis als hij een dienst 
of levering verricht. Hier schiet het criterium tekort.

De omzetbelastingschuld verschilt voor de toepassing 
van het criterium niet zoveel van de desinvesterings-
betaling uit De Ranitz q.q./Ontvanger of de verplichting 
tot affinanciering uit het Affinancieringsarrest, die wor-
den gezien als typische gevallen waarin het toedoen-
criterium te ver ging. Inderdaad zouden deze schulden 
onder het huidige criterium niet meer tot boedelschul-
den leiden, omdat het te gelde maken van een activum 
of het opzeggen van een arbeidsovereenkomst niet  
gericht is op het ontstaan van de toenmalige des-WIR-
betalingsverplichting respectievelijk affinancieringsver-
plichting en de curator er evenmin een verbintenis of 
verplichting mee schendt.

Ondanks deze gelijkenis menen wij dat de omzetbelas-
tingschuld een boedelschuld is, omdat art. 1 aanhef en 
onderdeel a Wet OB 1968 voor de curator in zijn hoeda-
nigheid geldt,20 dat wil zeggen: de curator die in het 
kader van zijn beheer ex art. 68 met zijn (rechts)hande-
lingen de schuldenaar in diens vermogen bindt, moet  
de daaruit voortvloeiende verplichtingen accepteren. Er 
is geen reden waarom de curator in zijn hoedanigheid 
onder andere fiscale condities aan het economische ver-
keer zou kunnen deelnemen als ieder ander of waarom 
de gezamenlijke schuldeisers de totale opbrengst – in-
clusief de omzetbelastingcomponent – zouden kunnen 
genieten zonder de daaraan verbonden fiscale lasten 
voor hun rekening te hoeven nemen.

Voor een bepaalde categorie van gevallen heeft de Hoge 
Raad al in deze zin beslist. In het hierna te behandelen 
Roeffen q.q./Ontvanger overwoog de Hoge Raad dat in-
geval de curator het bedrijf van de gefailleerde ex 
art. 98 of – zeldzamer – art. 173a Fw voortzet, de kos-
ten – waaronder omzetbelastingschulden – worden aan-
gemerkt als boedelschulden, omdat ze door de curator 
in diens hoedanigheid zijn aangegaan.21 En zo is het. 

17  Zie ook D.B. Bijl, ‘Formele en materiele (omzet)belasting-

schuld’, WFR 1973/289.

18  Art. 37 Wet OB 1968 (gefactureerde omzetbelasting) doet een 

belastingschuld ontstaan die uit de overige bepalingen van 

de Wet OB 1968 niet voortvloeit. Deze schuld ontstaat met  

de uitreiking van de factuur ten aanzien van omzetbelasting 

die op die factuur is vermeld en die, anders dan op grond 

van art. 37 Wet OB 1968, niet verschuldigd is geworden. Wij 

laten dit verder onbesproken.

19  A.J. Tekstra, ‘Actualiteiten belastingen’, in: De curator en 

de Overheid, Deventer: Kluwer 2014, p. 184 en in zijn 

 annotatie onder HR 11 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:896, 

JOR 2014/185, par. 2 ziet bij een voortzetting van de onder-

neming, onder verwijzing naar MvT, Kamerstukken II 

1923/24, 334, 3, p. 2, art. 98 Fw als zo’n grondslag maar 

wij lezen in het artikel noch de toelichting het promoveren 

van een vordering tot boedelschuld. Vgl. het hierna te behan-

delen HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3149, 

NJ 2018/194 (Roeffen q.q./Ontvanger).

20  Vgl. F.M.J. Verstijlen & A.A.J. Smelt, ‘Boedelschulden in het 

voorontwerp Insolventiewet’, TvI 2008/15, p. 95-96 en 

F.M.J. Verstijlen, ‘Contract en boedelschuld tussen partij-

autonomie en paritas’, NJB 2013/1930.

21  HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3149, 

V-N 2018/3.25. Het is dus niet zo dat art. 98 (of 173a) Fw 

geldt als een wettelijke bepaling alle schulden die nadien 

ontstaan als boedelschuld aanmerkt. 
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waarom zou iets anders gelden voor het geval dat de 
curator een activum in het kader van een al dan niet 
geleidelijke liquidatie verkoopt? Het zal in faillissement 
uiteindelijk – behoudens de totstandkoming van een 
akkoord – altijd gaan om een liquidatie.

Is sprake van een overgang van een algemeenheid van 
goederen, bijvoorbeeld omdat de curator de gehele onder-
neming overdraagt aan een doorstarter, dan is geen om-
zetbelasting verschuldigd.24 Ook kan een verleggingsrege-
ling van toepassing zijn.25 De OB wordt dan verlegd naar 
de koper. Er ontstaat dan aan de zijde van de boedel in 
het geheel geen omzetbelastingschuld, zodat de kwalifi -
catievraag zich niet voordoet. De verlegging van de hef-
fi ng voor executieverkopen geldt niet indien de afnemer 
geen ondernemer is.26 De verleggingsregeling geldt dus 
niet bij verkoop aan particulieren. Deze situatie was aan 
de orde in Roeffen q.q./Ontvanger, met de bijzonderheid 
dat de verkoop geschiedde in het kader van een executie 
door een pandhouder.27 Het is de eerste en enige keer 
sinds Koot Beheer/Tideman q.q. dat de status van fi scale 
schulden in faillissement aan de orde kwam.

4.3 Roeffen q.q./Ontvanger

Geddes & Gillmore Retail BV en Geddes & Gillmore Whole-
sale BV (‘G&G’) verkochten kleding aan particulieren. 
Op de kledingvoorraden rustte een pandrecht van de 
Rabobank. Na de faillietverklaring van G&G kwamen 
de curator en de Rabobank overeen dat de Rabobank 
€ 125.000 aan de boedel zou voldoen, in het kader van 
een executie op voet van art. 3:251 lid 2 BW. Dat wil 
zeggen, dat in plaats van een openbare verkoop door de 
bank, de curator de spullen onderhands vanuit de winkel 
zou verkopen. Dit laatste geschiedde alleen aan particu-
lieren, waardoor de verleggingsregeling van art. 24ba 
lid 1 aanhef en onder d Uitv.besl. OB 1968 geen toepas-
sing vond. De verkoopbonnen werden uitgereikt op naam 
van G&G, met vermelding van OB. Deze verkoop leverde 
een opbrengst van € 930.866,24 op, inclusief € 157.836 
OB. De Rabobank eiste de gehele opbrengst op. De pand-
gever had een OB-schuld aan de Ontvanger28 en de hoofd-
vraag was of dit een boedelschuld was.

Bij de vraag of een schuld is ‘aangegaan’ komt het er 
niet op aan waarop de wil van de curator subjectief is 
gericht, maar veeleer gaat het erom welke verplichtin-
gen de curator wordt geacht te accepteren als hij ervoor 
kiest een rechtshandeling aan te gaan. Een curator die 
een activum verkoopt met het oog op het incasseren 
van de koopprijs, accepteert bijvoorbeeld ook de garan-
tieverplichtingen die aan die verkoop zijn verbonden, 
ook al zal zijn wil daar niet op gericht zijn. Hetzelfde 
geldt voor de omzetbelastingschuld, die hij evenmin zal 
‘willen’ als de garantieverplichtingen. De curator die een 
rechtshandeling aangaat, accepteert niet alleen de hem 
welgevallige gunstige rechtsgevolgen, maar ook de regu-
liere aan die rechtshandeling verbonden verplichtingen, 
inclusief de omzetbelastingschuld. Hij kan deze ver-
plichtingen niet ‘weg willen’.22

“Kwalifi catie speelt niet 
bij overgang onderneming 
(art. 37d Wet OB 1968) 
en verleggingsregeling”

Wij zien hier een ingang om de omzetbelastingschuld 
af te bakenen van verplichtingen als de toenmalige des-
investeringsbetalings- en affi nancieringsverplichting. 
Deze strekten een eerder verstrekte subsidie ongedaan 
te maken respectievelijk opgebouwde pensioenrechten 
te waarborgen. Bij de omzetbelasting speelt dat niet; er 
wordt niets ongedaan gemaakt en er worden geen opge-
bouwde rechten afgedekt, maar er wordt ‘gewoon’ gele-
verd of een dienst verricht, waaraan de wet zonder band 
met een omstandigheid van vóór de faillietverklaring 
een schuld in het leven roept.23 Bovendien gaat het om 
een schuld die niet zelf pleegt te worden gedragen; 
de omzetbelasting drukt op de consument, niet op OB-
ondernemers. Dat moet de curator geacht worden te 
accepteren bij het verrichten van de levering of dienst, 
niet het terugbetalen van een reeds verstrekte subsidie 
of afdekken van reeds opgebouwde (als een faillisse-
mentsschuld geldende) pensioenverplichtingen.

De beslissing in Roeffen q.q./Ontvanger was beperkt tot 
het geval dat de onderneming wordt voortgezet, maar 

22  F.M.J. Verstijlen, ‘Contract en boedelschuld tussen partij-

autonomie en paritas’, NJB 2013/1930.

23  In dezelfde zin W.J.M. van Andel & T.T. Van Zanten, ‘Over we-

derkerige overeenkomsten en boedelschulden. Beschouwingen 

naar aanleiding van HR 19 april 2013 inzake Koot Beheer/

Tideman q.q.’, TvI 2013/26, § 5.

24 Art. 37d Wet OB 1968.

25  Art. 12 lid 5 Wet OB 1968 juncto art. 24ba lid 1 onderdelen 

a, d en e Uitv.besl. OB 1968.

26  Zie de tekst van art. 24ba lid 1 onderdeel d Uitv.besl. OB 

1968 (‘geleverd aan een ondernemer’). 

27  HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3149, 

V-N 2018/3.25.

28  Op grond van HR 23 juni 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA2784, 

BNB 1999/330, is de pandgever de presterende OB-onderne-

mer in een situatie van verkoop door de pandhouder van 

goederen gevolgd door verhaal op de opbrengst door de 

pandhouder. 
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In antwoord op prejudiciële vragen, oordeelt de Hoge 
Raad dat er geen sprake is van een boedelschuld op 
grond van de wet (eerste ontstaansbron). Dat strookt 
met eerdere rechtspraak:29 de desbetreffende wettelijke 
bepaling zal gericht moeten zijn op het promoveren van 
een bepaalde schuld tot een boedelschuld en er is sim-
pelweg geen bepaling die daarvoor in aanmerking komt.

Evenmin is er een handelen van de curator in strijd met 
een door hem in zijn hoedanigheid na te leven verbin-
tenis of verplichting (derde ontstaansbron).30 De OB-
schuld wordt ook niet door de curator in zijn hoedanig-
heid aangegaan (tweede ontstaansbron), omdat de 
verkoop en levering geschiedt als gevolg van parate exe-
cutie door de pandhouder, ook als die feitelijk geschiedt 
door de curator op basis van een op voet van art. 3:251 
lid 2 BW gemaakte afspraak over een afwijkende wijze 
van executie. Men kan niet spreken van een rechtshan-
deling van de curator waaraan de verschuldigdheid van 
OB is verbonden.

De curator valt er dus geheel tussenuit.31 Het is de exe-
cutie door de zekerheidsgerechtigde die de omzetbelas-
tingschuld doet ontstaan. Omdat de schuld ontstaat  
gedurende het faillissement en zij niet voortvloeit uit 
een bestaande rechtsverhouding (en bovendien een  
uitbreiding oplevert van de aanspraken ten opzichte 
van de dag der faillietverklaring), moet het een niet-
verifieerbare schuld betreffen. Dat geeft de Belasting-
dienst weinig hoop op voldoening door of ten laste van 
de schuldenaar.32

Hiervoor kwam al aan de orde dat een verkoop door de 
curator buiten het kader van een executie door de ze-
kerheidsgerechtigde, wel leidt tot een boedelschuld. 
Omdat er in dezelfde periode dus omzetbelastingschul-
den kunnen ontstaan die onder een verschillend regime 
vallen, kunnen complicaties ontstaan in de uitvoerings-
sfeer. Immers, in de aangifte omzetbelasting wordt nog 

steeds slechts de totale omzetbelastingschuld vermeld, 
zonder dat eruit blijkt wat de status van de samenstel-
lende delen is.33

4.4 Herzieningsbelasting

De verkoop van activa kan gepaard gaan met een her-
zieningsschuld ingevolge art. 13 en 13a Uitv.besch. OB 
1968. De eerder in vooraftrek gebrachte omzetbelasting 
moet dan alsnog worden voldaan. In geval van een her-
ziening ontstaat de belastingschuld bij levering in de 
herzieningstermijn. Dat geldt ook bij een levering door 
de curator. Vetter schrijft dat de herzieningsschuld 
‘(vermoedelijk) geen boedelschuld meer’ zal zijn, omdat 
de wil van de curator daarop niet was gericht.34 Wij on-
derschrijven dit. Hoewel het argument van de wil geldt 
voor elke omzetbelastingschuld, menen wij dat het 
 onderscheidende en bepalende element is dat met de 
verschuldigdheid wordt teruggekomen op de eerder ge-
realiseerde vooraftrek. De herzieningsbelasting is gere-
lateerd aan een investering vóór het faillissement waar-
van de herzieningstermijn (grofweg gezegd: tien jaar 
voor onroerende zaken en vijf jaar voor roerende zaken) 
nog niet is verstreken. 

Dit geldt onzes inziens als een bestaande rechtsverhou-
ding die aanleiding kan geven voor een faillissements-
schuld,35 tenzij dit in strijd komt met het fixatiebegin-
sel, hetgeen volgens ons in de regel niet het geval is. 
Immers, die rechtsverhouding behelsde een rechtsposi-
tie terwijl de later ontstane omzetbelastingvordering 
geen uitbreiding van de aanspraken vormt.

4.5 Correctie vooraftrek 

Art. 29 Wet OB 1968 bevat regels voor teruggaaf van OB 
(schuldeiser) en correctie van de voorbelasting (schul-
denaar) bij (onder meer) gehele of gedeeltelijke niet- 
betaling. Omdat wij ons richten op de kwalificatie van 
fiscale vorderingen op een gefailleerde, beperken wij ons 
tot het eerste, geregeld in art. 29 lid 7 (tot 2017: lid 2) 

29  HR 24 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT6025, NJ 2005/382 

(DecideWise) en HR 9 december 2005, 

ECLI:NL:HR:2005:AU4621, NJ 2006/174 (Landis). Het crite-

rium heeft derhalve een beperkte betekenis voor fiscale  

boedelschulden. Vgl. A.J. Tekstra, ‘De consequenties van het 

DecideWise-arrest voor de status van een belastingschuld in 

faillissement’, TvI 2006/9.

30  M.J.M. Franken, o.c., § 7.5.1.4, p. 143 concludeert dat deze 

categorie weinig betekenis heeft voor fiscale schulden. 

31  De zogenaamde oneigenlijke lossing is een complexe figuur. 

Er kunnen zich verschillende modaliteiten voordoen. Zie 

M.H.M. van Oers, ‘Executie van verpande zaken en omzet-

belasting’, TvI 2000, p. 49, par. 2.1.

32  Vandaag de dag kan hij zich wenden tot de zekerheidsgerech-

tigde, die op grond van art. 42d Invorderingswet 1990 hoof-

delijk aansprakelijk is.

33  Zie de noot van F.M.J. Verstijlen onder Roeffen q.q./Ontvan-

ger in NJ 2018/194.

34  J.J. Vetter, ‘Koot Beheer/Tideman qq: mogelijke gevolgen 

voor de kwalificaties van belastingschulden in faillissement’, 

Tfb 2014/4, par. 3.1, p. 24 rk. 

35  Dat is ook de conclusie van A. Steneker & A.J. Tekstra, ‘De 

boedelschuldenlijst (II)’, FIP 2015/8, § 5.H, welk stuk even-

wel dateert van vóór de ontwikkeling van het criterium uit  

de hoofdtekst in HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424, 

NJ 2018/290 (Credit Suisse/Jongepier q.q.). Zie onder-

deel 2.2.
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verifi catie ex art. 37a Fw of op de voet van het voor-
noemde Credit Suisse/Jongepier q.q.

Ook in deze benadering is ‘post-Credit Suisse/Jongepier 
q.q.’ de art. 29 lid 7-vordering een (preferente) faillisse-
mentsschuld. Dat zou anders zijn als aan het boedel-
schuldcriterium uit Koot Beheer/Tideman q.q. is vol-
daan, maar dat is niet het geval. De wet duidt deze 
vordering nergens aan als boedelschuld, de curator gaat 
haar niet aan en zij is ook niet ontstaan door de schen-
ding van een op de curator in hoedanigheid rustende 
verbintenis of verplichting. Zij is louter ontstaan door 
het duidelijk worden van de niet-betaling van de ver-
goeding of het verstrijken van één jaar sinds het opeis-
baar worden ervan.

Wij menen dat dit niet anders wordt als de curator er-
voor kiest de overeenkomst die verplicht tot het betalen 
van de vergoeding gestand te doen.38 Hij tilt dan de 
betalingsverplichting jegens de wederpartij op tot boe-
delschuld, maar zijn wil is niet gericht op het aangaan 
van de art. 29 lid 7-schuld tegenover de Belasting-
dienst. Mocht later blijken dat de vergoeding niet wordt 
voldaan – ondanks dat nu sprake is van een boedel-
schuld – dan ontstaat de art. 29 lid 7-correctie nog 
steeds door het vast komen te staan dat de vergoeding 
waarop de vóór de faillietverklaring in vooraftrek ge-
bracht omzetbelasting is gebaseerd,39 niet (geheel) zal 
worden voldaan of door het verstrijken van een jaar 
sinds het opeisbaar worden ervan. 

5 Vennootschapsbelasting

5.1 Ontstaansmoment Vpb-schuld

De vennootschapsbelasting wordt geheven over – globaal 
gezegd – de in een jaar genoten winst verminderd met de 
te verrekenen verliezen.40 In een faillissementssituatie 
zal er doorgaans geen winst zijn, maar uitgesloten is het 
niet. In 2000 schreven wij over een bedrijf met een winst 
tot 1 augustus (de faillissementsdatum) van ƒ 200.000 
en een verlies van ƒ 90.000 daarna tot en met 31 decem-
ber.41 De vennootschapsbelasting is een tijdvakbelasting; 
de schuld ontstaat juist na afl oop van het boekjaar, het-
geen in de casus meebrengt dat de Vpb-schuld over de 
totale winst van ƒ 110.000 ontstaat na de faillietverkla-
ring. Wij verdedigden destijds dat een onderscheid moest 

Wet OB 1968. Volgens die bepaling wordt in vooraftrek ge-
brachte omzetbelasting verschuldigd op het tijdstip waar-
op komt vast te staan dat de ondernemer de vergoeding 
waarop dat bedrag betrekking heeft, niet of niet geheel 
zal betalen. In dit lid is ook de zogeheten éénjaarsfi ctie 
opgenomen: de belasting wordt in ieder geval verschuldigd 
één jaar na het opeisbaar worden van de vergoeding voor 
zover deze op dat tijdstip nog niet is betaald.

In HR 1 juli 1997, ECLI:NL:HR:1997:AA2191, 
BNB 1997/368, had het hof aangenomen dat de dag 
vóór de faillietverklaring te verwachten was dat de ver-
goeding niet of niet geheel zou worden voldaan. Daarin 
lag volgens de Hoge Raad besloten dat redelijkerwijs 
moest worden aangenomen dat de vergoeding niet of 
niet geheel zou worden voldaan, het toenmalige crite-
rium voor het ontstaan van de vordering van destijds 
art. 29 lid 2 Wet OB 1968. Dat zou betekenen dat het 
een faillissementsschuld betreft. Sinds jaar en dag stelt 
de fi scus zich op basis van dit arrest inderdaad op het 
standpunt dat het een faillissementsschuld betreft. Het 
is evenwel de vraag of deze beslissing kan worden veral-
gemeniseerd, bepaald als zij is door de feiten van het 
geval,36 daargelaten dat het huidige criterium is of 
‘vaststaat’ dat de vergoeding niet of niet geheel zal wor-
den voldaan. Wij menen dat het ontstaansmoment bij 
de huidige stand van de rechtspraak niet bepalend is. 
Ook als het ontstaansmoment op of na de faillisse-
mentsdatum is gelegen, menen wij dat het in vooraftrek 
brengen van de in rekening gebrachte omzetbelasting 
voordat de vergoeding daadwerkelijk is voldaan, een 
rechtsverhouding vormt en de fi scus een rechtspositie 
geeft, waaruit de art. 29 lid 7-vordering voortspruit 
zonder dat dat gepaard gaat met een uitbreiding van de 
aanspraken waarop de schuldenaar of de fi scus nog in-
vloed hebben.37 Dat het ontstaan en de hoogte van de 
vordering niet louter afhankelijk is van de stand van de 
boedel per faillissementsdatum, maar mede kan worden 
bepaald door de acties van de curator – een voortzet-
ting of procedure die al dan niet mislukt – staat daar 
onzes inziens niet aan in de weg. Zo kan de faillisse-
mentsvordering van een contractuele wederpartij (tot 
nakoming of schadevergoeding) afhankelijk zijn van de 
vraag of de curator de overeenkomst al dan niet na-
komt, maar doet dat niet af aan de mogelijkheid tot 

36  Zie hierover uitgebreid M.H.M. van Oers, ‘Omzetbelasting 

en onbetaalde crediteuren: tijd voor wijzigingen?’, in: 

A.J. Tekstra (red.), Faillissement en fi scus (INSOLAD Jaar-

boek 2000), Deventer: Kluwer 2001, p. 14-19, alsmede 

B.G.A. Heijnen, Niet-betaling in de btw (diss. Rotterdam; 

Fiscale Monografi eën, nr. 152), Deventer: Wolters Kluwer 

2018, p. 358-364.

37  B.G.A. Heijnen, o.c., p. 362 vindt zelfs het hebben van een 

btw-nummer al voldoende voor het aannemen voor een 

rechtsverhouding.

38 Vgl. B.G.A. Heijnen, o.c., p. 363-364.

39  Als de curator zelf de omzetbelasting in vooraftrek brengt en 

aldus de rechtsverhouding in het leven roept, die leidt tot de 

correctie, is dat anders. Vgl. B.G.A. Heijnen, t.a.p. 

40 Art. 7 lid 1 en 2 Wet VPB 1969.

41 M.H.M. van Oers & F.M.J. Verstijlen, o.c., p. 272.
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worden gemaakt tussen een deel van de belastingschuld 
dat is toe te rekenen aan een toedoen van de curator en 
een deel dat is terug te voeren op aan de gefailleerde 
toerekenbare omstandigheden die al dan niet dateren 
van vóór de faillissementsdatum. Het eerstgenoemde deel 
gold als een boedelschuld, het laatst genoemde deel als 
een faillissementsschuld of een niet- verifieerbare schuld, 
behoudens een andersluidende wettelijke bepaling.

“Verkoop activa door  
curator leidt in beginsel 

tot boedelschuld”

Het nieuwe boedelschuldcriterium noopt tot heroverwe-
ging. Het toedoen van de curator is niet meer bepalend, 
maar bezien moet worden of er sprake is van een boedel-
schuld door wetsduiding, door het aangaan van een 
schuld door de curator of door het schenden van een op 
de curator in zijn hoedanigheid rustende verbintenis of 
verplichting. Wel kan men aan de hand van het voor-
beeld al constateren dat de tijdsevenredige benadering 
uit de Leidraad Invordering 2008 thans evenmin voldoet 
als voorheen, omdat de winst – en dus ook de daarover 
verschuldigde vennootschapsbelastingschuld – niet van 
dag tot dag ontstaat.

Hoe werkt het dan wel? Wij bekijken hierna bij wijze 
van voorbeeld, de verkoop van activa en de desinveste-
ringsbijstelling. 

5.2 Verkoop activa

Indien een curator activa verkoopt dan kan de winst  
beïnvloed worden door een boekwinst of -verlies, gelijk 
aan de netto-verkoopprijs minus boekwaarde, en de des-
investeringsbijtelling.42 De curator kan dus winst (of 
verlies) maken. Hier schiet het nieuwe boedelschuldcri-
terium tekort, net als bij de omzetbelasting.43 Er is geen 
bepaling die het karakter van deze schuld regelt, de  
curator gaat de verkoopovereenkomst niet aan met het 
oog op (de bijdrage aan) het ontstaan van de vennoot-
schapsbelastingschuld en met die overeenkomst schendt 
de curator evenmin een op hem in hoedanigheid rusten-
de verbintenis of andersoortige verplichting.

Wij menen, net als bij de omzetbelasting – zie onder-
deel 4.2 – dat de curator die transacties verricht, ook de 
fiscale consequenties accepteert en niet mag verwach-
ten dat hij de boekwinsten kan realiseren ten behoeve 
van de boedel terwijl hij de fiscus voor de fiscale vorde-
ringen naar de verificatievergadering kan verwijzen. Er 
is geen reden waarom de curator in zijn hoedanigheid 
‘belastingvrij’ de onderneming kan voortzetten terwijl 
alle andere ondernemingen de vennootschapsbelasting-
schulden die ermee gepaard gaan in hun bedrijfsvoering 
moeten verdisconteren.

5.3 Desinvesteringsbijtelling

In het oude systeem van WIR-premies sprak men van 
desinvesteringsbetaling. Het was een tax-credit die in 
beginsel los stond van de winst. Het leidde bij verkoop 
door de curator tot een desinvesteringsverplichting die 
gold als een boedelschuld.44 Het huidige systeem werkt 
anders en kan bij een verkoop van een activum waar-
voor een investeringsaftrek is genoten, leiden tot een 
toename van de winst in de vorm van een desinveste-
ringsbijtelling.45

In onderdeel 4.2 kwam al aan de orde dat het oude sys-
teem van WIR-premies, onder het nieuwe systeem van 
boedelschulden, niet zou leiden tot het aannemen van 
een boedelschuld. Het was typisch een schuld die ont-
stond als ‘bijeffect’ van een door de curator verrichte 
rechtshandeling. Die rechtshandeling was slechts een 
‘triggering event’ die leidde tot het ontstaan van de 
desinvesteringsverplichting, strekkend tot ongedaan-
making van een reeds verkregen (‘WIR’-)subsidie. 

Dat is nu anders. Door de verkoop door de curator ont-
staat niet rechtstreeks een vordering, maar hij leidt tot 
een post in de winstberekening. Economisch gezien, 
komt het evenwel op hetzelfde neer. Deze post strekt 
ertoe een reeds vóór de faillietverklaring verkregen sub-
sidie in de vorm van een tax-credit ongedaan te maken. 
Dit bijeffect van de verkoop door de curator kan niet 
aan de curator worden toegerekend maar aan de rechts-
verhouding die de schuldenaar zelf in het leven had ge-
roepen bij het doen van de investering vóór de failliet-
verklaring c.q. is niet door de curator aanvaard of het 
gevolg van de schending van een verbintenis of ver-
plichting. Het levert geen boedelschuld op, maar leidt 
– vanwege die rechtsverhouding en de omstandigheid 
dat de daaruit voortvloeiende vordering binnen de per-
ken van Credit Suisse/Jongepier q.q. blijft (zie onder-
deel 2.2) – tot een faillissementsschuld. 

42 Art. 3.47 Wet IB 2001 juncto art. 8 lid 1 Wet VPB 1969.

43 Zie onderdeel 4.2.

44  HR 28 september 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AD1243, 

NJ 1991/305. 

45  Art. 3.47 Wet IB 2001 juncto art. 8 lid 1 Wet VPB 1969. Van 

1990 tot 2001 ging het om art. 11a Wet IB 1964.
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belastingaanslag. Dat betekent dat ook hier een split-
sing moet worden gemaakt.

“Rente vervallen tijdens 
faillissement is een 

niet-verifi eerbare schuld, 
tenzij belastingschuld een 

boedelschuld is”

Voor boedelschulden geldt iets anders. Art. 128 Fw ziet 
niet op boedelschulden.53 Omdat voor boedelschulden in 
beginsel het gewone regime geldt, is daarover rente ver-
schuldigd volgens het normale regime, voor fi scale boe-
delschulden invorderings- of belastingrente, en vormen 
de renteschulden ook weer boedelschulden.54 Enige on-
duidelijkheid bestaat indien de boedel niet volstaat om 
alle boedelschulden te voldoen. De concursus tussen 
boedelschuldeisers veroorzaakt soortgelijke problemen 
als de Faillissementswet probeert te voorkomen voor de 
faillissementsschuldeisers. In feite wikkelt de curator de 
boedel dan af ten behoeve van de boedelschuldeisers. 
De Faillissementswet voorziet evenwel niet in een pro-
cedure voor de afwikkeling van deze concursus. Zoe-
kend en voelend, komt de rechtspraak tot alternatieve 
regels, die in meer of mindere mate overeenkomen met, 
of ten minste hetzelfde doel dienen, als de regels in de 
Faillissementswet voor faillissementsschulden. Zo moe-
ten boedelschuldeisers in beginsel overeenkomstig hun 
rang worden voldaan,55 kunnen ze de curator niet dwin-
gen tot integrale betaling als de boedel niet volstaat 
voor integrale voldoening (of de curator dat kan over-
zien)56 en kan de curator zich verzetten tegen een be-
slag dat de rangorde tussen boedelschuldeisers dreigt te 
doorkruisen.57 Rentevorderingen, waaronder die van de 
fi scus, moeten dus gewoon in de rangregeling worden 
betrokken. 

6 Rente en bestuurlijke boete

Een bijzonder regime geldt voor rente en ook bestuur-
lijke boeten verdienen nadere aandacht.

6.1 Rente

Voor rentevorderingen bepaalt art. 128 Fw dat zij ‘na de 
faillietverklaring lopende, […] niet geverifi eerd [kun-
nen] worden, tenzij door pand of hypotheek gedekt’. De 
wetgever zag dat als een facet van het fi xatiebeginsel, 
volgens hetwelk ‘[d]e schuldeischers concurreeren in het 
faillissement voor het bedrag dat zij op het oogenblik der 
faillietverklaring te vorderen hebben’.46 Tegenwoordig 
staat art. 128 Fw in een ander daglicht. Vorderingen die 
op of na de faillissementsdatum ontstaan, kunnen wor-
den geverifi eerd als ze voortvloeien uit een op dat mo-
ment bestaande rechtsverhouding c.q. besloten lagen in 
de op dat moment bestaande rechtspositie van de schuld-
eiser en geen uitbreiding opleveren van de daarop ge-
gronde aanspraken. Rentevorderingen voldoen aan dat 
criterium, zoals de Hoge Raad overwoog in Boele’s 
Scheepswerven en Machinefabriek B.V. in liquidatie c.s./
Van Galen q.q.47 Uit dezelfde beschikking vloeit evenwel 
voor dat dat niet afdoet aan de toepassing van art. 128 
Fw: rentevorderingen zijn ook onder het huidige regime 
niet verifi eerbaar.

Voor fi scale rentevordering geldt niets anders.48 Invorde-
ringsrente die dateert van na het begin van de dag der 
faillietverklaring komt niet voor verifi catie in aanmer-
king. Het is rente verschuldigd over een bestaande vor-
dering, neergelegd in een belastingaanslag.49 Dat laatste 
ligt anders bij belastingrente (tot 2013: heffi ngsren-
te)50, omdat die in de aanslag is begrepen,51 maar wij 
menen dat bepalend is de verschuldigdheid van de be-
lasting als zodanig, die voortvloeit uit de wet.52 Het is 
immers de materiële belastingschuld die bepalend is 
voor de positie van de fi scus in faillissement, niet de 

46 MvT, Van der Feltz II, p. 126-127.

47 HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1294, NJ 2016/497.

48  Wij beschouwen revisierente (art. 30i AWR) niet als rente in 

de zin van art. 128 Fw.

49 Art. 28 Invorderingswet 1990.

50  M.W.C. Feteris, Formeel belastingrecht, Kluwer: Deventer 

2007, p. 234, betwijfelt of heffi ngsrente wel rente is in de zin 

van art. 128 Fw.

51 Art. 30f AWR.

52  De stelling dat de heffi ngsrenteregeling botst met art. 128 Fw 

heeft slechts gevolgen voor de invordering van de heffi ngs-

rente en een gang naar de fi scale rechter door de curator is 

zinloos, zie Hof Den Haag 14 november 1997, 

ECLI:NL:GHSGR:1997:AV9289, V-N 1998/16.17.

53  HR 14 december 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4920, 

NJ 1984/288 (Floritex).

54  HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1994 (Berckheijde 

Private Investors Fund/Jansen q.q. en Koers q.q.).

55  HR 28 september 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AD1243, 

NJ 1991/305 (De Ranitz q.q./Ontvanger).

56  HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3080, NJ 2014/484 

(CZ/Scholtes q.q.).

57  Zie onder meer Hof Den Haag 23 oktober 2012, 

ECLI:NL:GHSGR:2012:BY2593, JOR 2013/150.
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6.2 Bestuurlijke boeten

6.2.1 Inleiding
De Belastingdienst kan een bestuurlijke boete opleggen. 
Dit is geregeld in verschillende wetten, waaronder de 
AWR.58 Wij beperken ons tot de bestuurlijke boeten die 
zijn geregeld in art. 67a-67r AWR. Daar wordt een on-
derscheid gemaakt tussen verzuim- en vergrijpboeten.59 
Het beleid is te vinden in het Besluit Bestuurlijke Boe-
ten Belastingdienst (BBBB).

Bij deze vorderingen moet eenzelfde exercitie worden 
gemaakt als bij andere vorderingen. Voor de kwalificatie 
in faillissement is bepalend het ontstaansmoment van 
de vordering en van de rechtsverhouding waaruit zij 
voortvloeit, alsmede de rechtspositie en de daaruit 
voortvloeiende aanspraken van de fiscus ten tijde van 
de faillietverklaring en het drieledige boedelschuldcrite-
rium uit Koot Beheer/Tideman q.q. Bij bestuurlijke boe-
te is daarenboven een ander element relevant, te weten 
het strafkarakter ervan en – daarmee samenhangend – 
het systeem van rechtsbescherming.

6.2.2 Ontstaansmoment boete
We beginnen met het ontstaansmoment. Bestuurlijke 
boeten ontstaan als ze worden opgelegd. Ze ontstaan 
niet uit de wet, maar een ontstaansvoorwaarde is dat  
de inspecteur gebruikmaakt van zijn bevoegdheid zo’n 
boete op te leggen. In de literatuur wordt uitgegaan 
van de dagtekening van de boetebeschikking als ont-
staansmoment,60 maar zoals hiervoor herhaaldelijk aan 
de orde kwam, is dat moment niet meer bepalend.

Verschillende varianten kunnen zich voordoen, naar ge-
lang de overtreding en de boetebeschikking dateren van 

vóór de dag der faillietverklaring of niet. Op grond van 
art. 9 lid 3 Invorderingswet 1990 geldt voor een met de 
belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een 
bestuurlijke boete die gelijktijdig is opgelegd met die 
aanslag en daarmee in verband staat, eenzelfde beta-
lingstermijn als voor de aanslag; voor een apart van de 
belastingaanslag opgelegde – ‘losse’ of zelfstandige – 
boetebeschikking geldt de algemene betalingstermijn 
van zes weken van art. 9 lid 1 Invorderingswet 1990.61

6.2.3 Overtreding en boetebeschikking vóór de 
dag van faillietverklaring
Indien de overtreding en de boetebeschikking dateren 
van vóór de dag van faillietverklaring, is ten tijde van 
het faillissement sprake van een bestaande vordering. 
Zo’n vordering kan worden ingediend, maar er kan zich 
een complicatie voordoen. Geen probleem bestaat in-
dien de desbetreffende beschikking op de dag van fail-
lietverklaring al onherroepelijk was geworden. De vor-
dering staat dan vast en kan worden ingediend. Zij kan 
worden betwist maar dat heeft in de regel weinig zin 
omdat de onherroepelijke beschikking ook voor de cura-
tor en de schuldeisers een gegeven is.62 

Als de beslissing nog niet onherroepelijk is, maar er een 
rechtsmiddel openstaat of aanhangig is, zal de beschik-
king langs bestuursrechtelijke weg moeten worden aan-
gevochten en kan zij als zodanig niet via verificatie 
worden betwist.63 Dat aanvechten moet in geval van een 
belastingaanslag of een andersoortige beschikking nor-
maliter door de curator gebeuren, maar in geval van een 
fiscale boete ligt dat anders, want de regels voor lopen-
de procedures die van overeenkomstige toepassing zijn 
op bestuursrechtelijke geschillen (art. 8:22 Awb), zijn 
niet van toepassing op strafrechtelijke en daarmee ge-
lijk te stellen sancties.64 Het is de vraag wat dat bete-
kent voor de verifieerbaarheid van de desbetreffende 
vordering. Het staat immers op gespannen voet met het 
fixatiebeginsel dat de (proces)handelingen van de ge-
failleerde na de faillietverklaring de hoogte van de veri-
fieerbare vordering bepalen.65 Uit een recent arrest over 
(onder meer) strafrechtelijke boeten lijkt evenwel voort 
te vloeien dat toelating van de vordering in een faillis-
sement desondanks mogelijk is.66

58  In de belastingwetgeving zijn ook bepalingen te vinden over 

bestuurlijke boeten die kunnen worden opgelegd door andere 

bestuursorganen dan de Belastingdienst, zoals art. 26 lid 1 

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de 

volksverzekeringen, art. 29h Wet VPB 1969 en art. 11 lid 1 

WIB.

59  Opzet of enige vorm van schuld is niet relevant bij een ver-

zuimboete, wel bij een vergrijpboete.

60  J.A. Booij, ‘Recensie van fiscale monografie van 

Mr. dr. M.H.M. van Oers met de titel “De doorstart van een 

BV bij insolventie”, tweede druk’, TvI 2020/44, § 2. Voorheen 

werd verwezen naar de toenmalige Leidraad Invordering.  

Zie J.A. Booij, ‘De vierde tranche Awb, fiscale schulden en de 

curator’, TvI 2010, 5, § 2.2 en G.S.E. Dorlo, ‘Fiscale boete en 

insolventie’, TvI 2004, 34, p. 159-160. Die Leidraad achtte in 

art. 19 § 2 lid 1 voor de vraag of een bestuurlijke boete in 

een faillissement valt, de dagtekening van de desbetreffende 

beschikking bepalend, maar deze tekst is bij de Leidraadwij-

ziging van 22 juni 2014 (nr. BLKB2014/1055M, Stcrt. 17976, 

V-N 2014/35.18) vervallen.

61 Kamerstukken II 1994/95, 23470, 9, p. 10 (NvW).

62  HR 21 februari 1964, ECLI:NL:HR:1964:96, NJ 1964/208 

(Ontvanger/Curator) en HR 12 april 2019, 

ECLI:NL:HR:2019:589, NJ 2019/268.

63  Wel kan in dat kader bijvoorbeeld worden aangevoerd dat de 

desbetreffende – dus: vaststaande – vordering al is betaald 

of verrekend.

64 HR 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:589, NJ 2019/268.

65  F.M.J. Verstijlen in de noot onder de beschikking van 12 april 

2019.

66 HR 2 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:112, NJ 2021/323.
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dat geschieden door de curator. Maar wat als de curator 
zelf in de fout gaat? Booij schrijft dat indien het be-
boetbare feit is veroorzaakt door de curator of de boedel 
daarmee gebaat zou zijn – hetgeen Booij zich overigens 
niet goed kan voorstellen – de boete als boedelschuld 
moet worden aangemerkt.71  Booij zal doelen op een 
handelen van de curator in strijd met een door hem in 
zijn hoedanigheid na te leven verbintenis of verplich-
ting respectievelijk een wettelijke boedelschuld op 
grond van art. 24 Fw. Gezien het strafkarakter van een 
fi scale boete, althans een vergrijpboete, is het onzes 
inziens niet mogelijk die ten laste te brengen van de 
schuldloze gefailleerde.72 De boete zal dus niet aan de 
gefailleerde of aan de curator ‘q.q.’ kunnen worden op-
gelegd; een boedelschuld is ‘technisch-juridisch’ ook 
een schuld van de gefailleerde.73 Het gaat onzes inziens 
derhalve om een niet-verifi eerbare schuld.

Hier dreigt een handhavingsvacuüm te ontstaan. In 
North Refi nery heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak 
beslist dat de curator pro se niet kan worden aange-
merkt als overtreder van milieurechtelijke verplichtin-
gen, omdat deze op ‘de boedel’ rusten en de boedel 
geen rechtspersoon of daarmee gelijk te stellen entiteit 
is in de zin van art. 51 Sr, dat volgens art. 5:1 Awb van 
overeenkomstige toepassing is.74 Zonder zo’n rechtsper-
soon of entiteit kan evenmin sprake zijn van overtre-
derschap op grond van het feitelijk leidinggeven daar-
aan (art. 5:1 Awb jo. art. 51 lid 1 onder 2° Sr).75

Toch lijkt ons een bestuurlijke boete aan de curator pro 
se in fi scale zaken mogelijk. Daargelaten of het terecht 
is dat in North Refi nery de milieurechtelijke verplichtin-
gen (slechts) op ‘de boedel’ en niet (ook) op de rechts-
persoon zelf worden gelegd, blijven fi scale verplichtin-

6.2.4 Overtreding vóór, boetebeschikking op of na 
de dag van faillietverklaring
Indien de overtreding dateert van vóór de faillietverkla-
ring, maar de boetebeschikking een latere dag wordt 
opgelegd, ontstaat de vordering pas na de faillietverkla-
ring. Uit de aard der zaak kan de curator niet betrokken 
zijn geweest bij de overtreding vóór de faillietverkla-
ring. Dat laat de vraag open of er toen een rechtsver-
houding was waaruit de vordering, zonder schending 
van het fi xatiebeginsel, zal voortvloeien. Het is een 
twijfelgeval. Er is een soort van rechtsverhouding, want 
de oplegging van een boete impliceert – aangenomen 
dat die na bezwaar en beroep in stand blijft – dat vóór 
de faillietverklaring een norm is geschonden. Volgens 
Credit Suisse/Jongepier q.q. kan het schenden van een 
(zorgvuldigheids)norm een rechtsverhouding constitue-
ren die bij het ontstaan van een onrechtmatigedaads-
vordering na de faillietverklaring leidt tot een in te die-
nen vordering.

Toch menen wij dat dat in gevallen als de onderhavige 
anders is, vanwege het karakter van de boete als straf. 
In ‘gewone’ strafrechtelijke verhoudingen, achtte de 
Hoge Raad voor de bevoegdheid van de offi cier van jus-
titie om op te komen voor een boete een beslissing van 
de rechter noodzakelijk, die evenwel nog niet onherroe-
pelijk hoeft te zijn.67 Het enkele feit dat vóór de fail-
lietverklaring een strafbaar feit is gepleegd, constitu-
eert dus geen rechtsverhouding die een later opgelegde 
boete verifi eerbaar maakt.68 Het enkele feit dat een ver-
grijp is gepleegd vóór de faillietverklaring, lijkt ons 
daarom niet een voldoende rechtsverhouding om een na 
de faillietverklaring opgelegde vergrijpboete verifi eer-
baar te maken.

6.2.5 Overtreding en boetebeschikking op of na 
de dag van faillietverklaring
Als de boete wordt opgelegd voor een overtreding op 
of na de dag van faillietverklaring, zal dat een niet- 
verifi eerbare schuld of een boedelschuld moeten zijn.69

Het eerste zal het geval zijn, als de gefailleerde zelf 
over de schreef gaat. Dat kan, in theorie; hij kan bij-
voorbeeld nog zelf aangifte doen.70 In de praktijk zal 

67 HR 2 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:112, NJ 2021/323.

68  Zelfs niet onder het op reguliere strafrechtelijke vorderingen 

toepasselijke regime van art. 94d lid 3 Sr, volgens hetwelk 

een vordering al kan worden ingediend als die ‘te verwach-

ten’ is.

69  Wij gaan voorbij aan de invloed die de ontbinding van een 

rechtspersoon kan hebben op de mogelijkheid een boete op te 

leggen. Zie over die vraag HR 20 oktober 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:2655, BNB 2018/81. 

70 Art. 43 AWR.

71 J.A. Booij, o.c., § 2 (situatie c).

72  Vgl. HR 25 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:AA2218, 

BNB 1997/275 (bestuurdersaansprakelijkheid en boete); 

HR 28 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN7840, 

NJ 2004/81, met herstelarrest HR 13 februari 2004, 

ECLI:NL:HR:2004:AO4601, NJ 2004/459 (Koverto) (boete en 

bodemvoorrecht) en HR 1 december 2006, 

ECLI:NL:HR:2006:AZ3355, V-N 2006/62.4 (geen toerekening 

opzet/grove schuld adviseur aan belastingschuldige).

73  HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1994 (Berckheijde 

Private Investors Fund/Jansen q.q. en Koers q.q.).

74  ABRvS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:598, 

JOR 2020/159.

75  Als de schuldenaar een natuurlijk persoon is, komt feitelijk 

leidinggeven sowieso niet in aanmerking.
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gen (ook) op de gefailleerde rusten,76 zoals art. 43 AWR 
duidelijk maakt. Bovendien kent art. 67o AWR, anders 
dan de Awb, de figuur van het ‘doen plegen’, die kan 
leiden tot overtrederschap.77 Op grond daarvan kan de-
gene die er de hand in heeft dat iemand anders een feit 
pleegt, die daarvoor zelf niet kan worden gestraft, bij-
voorbeeld omdat hem geen verwijt treft, als overtreder 
gelden. Voorts lijkt in een strafrechtelijke zaak te zijn 
uitgemaakt – volmaakt helder is het niet – dat de cura-
tor die op basis van art. 43 AWR een onjuiste aangifte 
doet, kan gelden als pleger van het strafbare feit van 
art. 69 lid 2 AWR.78 Wij concluderen dat de curator die 
opzettelijk of met grove schuld een foute aangifte doet 
of iets dergelijks pro se als overtreder een boete opge-
legd kan krijgen, ook al kan de schuldloze gefailleerde 
zelf of de curator ‘q.q.’ niet worden beboet. 

7 Conclusies

In deze bijdrage hebben we de recentelijk gewijzigde 
methodiek van de kwalificatie van schulden bij een  
faillissement uiteengezet en toegepast op de omzet- en 
vennootschapsbelasting, de invorderings- en belasting-
rente alsmede de bestuurlijke boete. Bij levering van 
 activa door de curator zien wij de omzetbelastingschuld 
als boedelschuld, de herzieningsbelasting en de correc-
tie vooraftrek als faillissementsschulden. De vennoot-
schapsbelastingwinst ter zake van de verkoop van 
 activa leidt tot een boedelschuld, de desinvesteringsbij-
telling tot een faillissementsschuld. De invorderings- en 
belastingrente vanaf de dag van faillietverklaring zijn 
niet-verifieerbare schulden, althans voor zover de fisca-
le schulden waarover ze worden berekend faillissements-
schulden zijn; zijn die onderliggende schulden boedel-
schulden, dan is de rentevordering dat ook. Bestuurlijke 
boeten kunnen de vorm van alle drie de typen van 
schulden aannemen, afhankelijk van de feiten en om-
standigheden.

Het leidt tot een behoorlijk complex eindresultaat, 
mede omdat de civielrechtelijke criteria niet zijn inge-
regeld op fiscale schulden. Het zou de wetgever – die 
zowel over het civiele als het fiscale recht gaat – niet 
misstaan die inregeling alsnog te bewerkstelligen.

76  Zie voor kritiek A. Karapetian & F.M.J. Verstijlen, ‘De grenzen 

van de bestuurs- en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

de curator’, TvI 2020/31.

77  Zie daarover F.J.P.M. Haas, Bestuurlijke boeten in het belas-

tingrecht (Fed fiscale studieserie), Deventer: Wolters Kluwer 

2021, p. 15-17. 

78  HR 28 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:121, NJ 2020/157 en 

HR 15 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1372, 

V-N 2020/47.22.
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