
Mededelingsplicht jegens fiscus voor pandhouders en derde-gerechtigden 
 
Sinds 1 januari 2013 is het Belastingplan 2013 in werking getreden en daarmee het nieuwe artikel 
22bis Invorderingswet 1990 (IW). In dit artikel wordt het bodem(voor)recht van de fiscus versterkt door 
een meldingsplicht jegens de fiscus. Pandhouders en andere derden die rechten hebben met 
betrekking tot een bodemzaak (bijvoorbeeld leveranciers onder eigendomsvoorbehoud of partijen die 
zaken hebben geleased) dienen volgens de nieuwe wetgeving het voornemen om hun rechten uit te 
oefenen met betrekking tot een bodemzaak eerst aan de fiscus mede te delen, voordat zij hun gang 
kunnen gaan.  
 
Bodem(voor)recht en bodemzaken 
 
Op grond van de Invorderingswet heeft de fiscus het recht om bepaalde belastingvorderingen met 
voorrang boven andere crediteuren te verhalen op alle goederen van een belastingschuldige. Indien 
sprake is van een “bodemzaak” kan de fiscus zich daarnaast i) met voorrang op de stille pandhouder 
van een bodemzaak verhalen op de opbrengsten van die zaak en ii) verhalen op bodemzaken die niet 
aan de belastingschuldige toebehoren (zoals bodemzaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn 
geleverd of die zijn geleased aan de belastingschuldige. Zogenaamde “reële eigendom” wordt daarbij 
wel gerespecteerd door de fiscus).  
 
Wat is een bodemzaak? Een bodemzaak is een zaak die zich bevindt op de bodem van de 
belastingschuldige (in zijn huis of bedrijfsruimte bijvoorbeeld) en die in één van de drie wettelijke 
categorieën bodemzaken valt, waarvan de categorie “roerende zaak tot stoffering van een huis of 
landhoef” de belangrijkste categorie vormt. Een zaak behoort tot deze laatste categorie als de zaak 
strekt tot een enigszins duurzaam gebruik van het gebouw, waardoor dat gebouw beter aan zijn 
bestemming beantwoordt. Onder meer (roerende) machines en inventaris zijn bodemzaken, 
voorraden en showroommodellen zijn dat niet.  
 
Mededelingsplicht 
 
Vóór de inwerkingtreding van art. 22bis IW werd door pandhouders en derden-gerechtigden getracht 
te voorkomen dat de fiscus zich met voorrang zou verhalen op zaken waarop die pandhouders en 
derde-gerechtigden rechten konden doen gelden door bijvoorbeeld een bodemverhuurconstructie toe 
te passen. Aan die praktijk lijkt met art. 22bis IW een einde te zijn gekomen.  
 
Pandhouders (en/of andere derden-gerechtigden) dienen mededeling te doen aan de fiscus als zij 
voornemens zijn hun rechten met betrekking tot een bodemzaak uit te oefenen of handelingen te 
(laten) verrichten waardoor de zaken geen bodemzaken meer zouden zijn (hieronder valt het optuigen 
van een bodemverhuurconstructie). Na deze melding mag de pandhouder vier weken lang zijn 
rechten niet uitoefenen, terwijl de fiscus beoordeelt of hij zijn bodem(voor)recht wil toepassen door 
bodembeslag te leggen op de bodemzaak. Indien de fiscus besluit dit te doen, heeft de  pandhouder 
dat te dulden en kan de fiscus zich verhalen op de opbrengsten van die bodemzaken.  
 
Mocht de fiscus besluiten zijn bodem(voor)recht niet toe te passen, dan heeft de pandhouder vier 
weken de tijd om zijn rechten uit te oefenen. Na ommekomst van die termijn dient de pandhouder 
opnieuw mededeling te doen van zijn voornemens met betrekking tot de bodemzaak.  
 
Indien niet wordt voldaan aan de mededelingsplicht, loopt de pandhouder/derde-gerechtigde het risico 
dat hij de executiewaarde van de bodemzaak aan de fiscus dient te vergoeden. Hij krijgt dan een 
vordering tot verhaal van dat bedrag op de belastingschuldige. Een schrale troost nu in veel gevallen 
de belastingschuldige in liquiditeitsproblemen zal verkeren of in staat van faillissement zal zijn  
verklaard.    
 
Conclusie  
 
De wetswijziging is van belang voor de financiering- en zekerhedenpraktijk, maar ook voor 
leveranciers onder eigendomsvoorbehoud en ondernemers die financiering wensen aan te trekken.  
Niet alleen is de sanctie bij overtreding van de mededelingsplicht vervelend, maar ook zal het de 
financiering van ondernemingen mogelijk beperken. De wetswijziging zal voorts aanleiding zijn voor 
veel financiers, leveranciers en ondernemers om hun mogelijkheden met betrekking tot deze nieuwe 



wetgeving nader te onderzoeken, zoals het vestigen van andersoortige zekerheden, het aanpassen 
van bestaande (lease)contracten en algemene voorwaarden zodat een zaak niet als bodemzaak 
wordt aangemerkt etc.  
 
Voor vragen of nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons kantoor op 
telefoonnummer 020 – 30 52 830.  
 
 
 


