
Toen men in 1990 de nieuwe Invorderingswet (Iw 1990) invoerde, werd vanwege de vertraging rondom 
de invoering van het nieuwe BW de status quo rondom het fiscaal bodemrecht gehandhaafd. Dit ‘recht’ 
bestaat uit twee ‘componenten’, neergelegd in artikel 21 respectievelijk 22 Iw 1990. Op grond van artikel 
21 lid 2 Iw 1990 heeft de fiscus een voorrecht op alle goederen van de schuldenaar (bodemvoorrecht). 
Daarnaast zijn op grond van artikel 22 lid 3 Iw 1990 ook goederen van derden vatbaar voor verhaal door 
de fiscus. Hij kan beslag leggen op bepaalde goederen van derden die zich op de bodem bij de schulde
naar bevinden, zonder dat derden daartegen in verzet kunnen komen (bodembeslag). Wel werd in de 
zogeheten ‘horizonbepaling’ (art. 70 Iw 1990) bepaald dat artikel 22 lid 3 Iw 1990 zou komen te vervallen 
op 1 januari 1993, tenzij (i) een wetsvoorstel met een definitieve regeling van het fiscaal bodemrecht bij 
de Tweede Kamer zou zijn ingediend, of (ii) een wetsvoorstel zou zijn aangenomen ter verlenging van de 
vervaltermijn met ten hoogste een jaar. 
 De wetgever koos voor de eerste optie door in 1992 een wetsvoorstel (22 942) aanhangig te maken 
waarin het bodemrecht van de fiscus een centrale plaats innam. Het wetsvoorstel beoogde recht te doen 
aan de kritiek die er al geruime tijd was op de wijze waarop het fiscaal bodemrecht was vormgegeven. De 
geuite kritiek betrof onder meer de grote inbreuk op de rechten van derden (doorbreking van de paritas 
creditorum), de nadelige effecten van het voorrecht op de mogelijkheden tot het maken van een doorstart 
en – van andere aard – het gemak waarmee het bodemrecht kan worden ontweken door bijvoorbeeld de 
bodemverhuurconstructie. In de literatuur bestond de wens om een definitieve regeling van het fiscaal 
bodemrecht op te nemen in het BW. De afdelingen 10.2 en 10.3 van het derde boek van het BW zouden 
zo worden aangepast dat het fiscaal bodemrecht daarin een plaats zou krijgen, waardoor het onderdeel 
zou gaan uitmaken van de algemene regeling van bevoorrechting van vorderingen. 
 In oktober vorig jaar gaf de toen kersverse ministerpresident Rutte aan dat een aantal wetsvoorstellen 
zou worden ingetrokken, waaronder wetsvoorstel 22 942. In de brief waarin minister Opstelten dit voor
nemen uitwerkte gaf hij echter aan dat het desbetreffende wetsvoorstel niet zou worden ingetrokken ‘van
wege redenen van wetgevingstechnische aard’ (Kamerstukken II 2010/11, 22 942, nr. 10). Deze redenen 
van wetgevingstechnische aard lijken gelegen te zijn in het hiervoor genoemde artikel 70 Iw 1990. Indien 
immers geen wetsvoorstel aanhangig is dat voorziet in een definitieve regeling van het fiscaal bodemrecht, 
is niet voldaan aan de eisen van artikel 70 Iw 1990 en zal artikel 22 lid 3 zijn gelding verliezen. 
 Een tweede ontwikkeling op wetgevingsgebied is de reactie van minister Opstelten op een aantal Kamer
vragen over de voortgang van het Voorontwerp Insolventiewet, waarin ook wordt gepleit voor de inperking 
van de rechten van de fiscus. In januari dit jaar gaf Opstelten aan dat er geen werk gemaakt zal worden van 
het op 1 november 2007 door de commissieKortmann ingediende Voorontwerp Insolventiewet. De minister 
gaf daarbij het volgende aan: ‘In het huidige tijdsgewricht en investeringsklimaat achten wij een stabiel wet
telijk kader, en daarmee rechtszekerheid, belangrijker dan het vooruitzicht van een fundamentele herziening 
van onze wetgeving’ (Handelingen II 2010/11, 1014). Hiermee is ook de in het voorontwerp voorgestane 
aanpassing van het bodemrecht van de fiscus – in ieder geval voorlopig – van tafel. 
 Door bovenstaande ontwikkelingen zijn we thans – meer dan twintig jaar later – nog steeds in de situa
tie die in 1990 als ‘tijdelijk’ werd ingevoerd. Als gevolg van het ‘pro forma’ aanhouden van het wetsvoorstel 
22 942 en het feit dat het Voorontwerp Insolventiewet voorlopig geen vervolg zal krijgen, wordt kunstmatig 
deze veel bekritiseerde situatie in leven gehouden. De impasse rond het fiscaal bodemrecht duurt aldus voort. 
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