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Mislukte invordering? Pas op voor het strafrecht!

Mevr. mr. L.M.S.M. Bongaarts, mevr. mr. M. Eversteijn en mevr. mr. N.J.H. Lina, datum 31-05-2012

Datum
31-05-2012
Auteur
Mevr. mr. L.M.S.M. Bongaarts, mevr. mr. M. Eversteijn en mevr. mr. N.J.H. Lina[1]

Vakgebied(en)
Invordering / Algemeen
Wetingang
art. 58 Invorderingswet 1990; art. 20 Invorderingswet 1990; art. 585 Rv

De belastingdienst mag op basis van de Invorderingswet 1990 inlichtingen vorderen. Indien niet aan de gestelde eisen
wordt voldaan, schrijft de Leidraad Invordering 1990 voor dat dan overwogen dient te worden een civiele procedure op te
starten, dan wel een strafsanctie toe passen. Over de woorden dan wel is onlangs uitgebreid geprocedeerd tot aan de Hoge
Raad aan toe. Het Hof hanteerde een grammaticale uitleg en oordeelde dat de ontvanger niet meer van de eenmaal
ingeslagen civiele weg mag afwijken. Een koerswijziging kan volgens het Hof strijd met het vertrouwens- en
zorgvuldigheidsbeginsel opleveren. De Hoge Raad betrekt de structuur van de Invorderingswet 1990 en de
wetsgeschiedenis erbij, en concludeert dat de uitleg van het Hof te beperkt is. Aan de uitoefening van civiele lijfsdwang kan
de belastingschuldige in het algemeen niet de gerechtvaardigde verwachting ontlenen dat daarmee voor hem de kous af is.
Gelet op de verschillende doelstellingen van de civielrechtelijke en de strafrechtelijke procedure, is deze uitkomst logisch
volgens de auteurs.

1 Inleiding

De Leidraad Invordering 1990[2] schrijft voor dat indien door de Belastingdienst op grond van de Invorderingswet 1990
inlichtingen worden gevorderd, en - ook na herhaling - niet aan de gestelde eisen wordt voldaan, overwogen dient te worden
een civiele procedure op te starten, dan wel de strafsanctie toe te passen. Over de woorden dan wel uit de Leidraad
Invordering is recentelijk uitgebreid geprocedeerd tot aan de Hoge Raad toe.[3] Aangezien er niet veel jurisprudentie over dit
onderwerp is, gaf deze uitspraak ons aanleiding om onderhavig artikel te schrijven.

In de casus die aan de Hoge Raad is voorgelegd, heeft verdachte de navorderingsaanslagen inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen over een drietal jaren niet betaald, zelfs niet nadat er dwangbevelen tegen hem zijn uitgevaardigd. Ook
heeft verdachte geen inlichtingen verschaft aan de ontvanger ter beoordeling tot welke betalingen hij redelijkerwijs in staat
kan worden geacht. Op verzoek van de fiscus beveelt de burgerlijke rechter derhalve lijfsdwang, teneinde verdachte te
dwingen alsnog zijn belastingschuld te voldoen dan wel zodanige inlichtingen te verschaffen dat de ontvanger kan
beoordelen tot welke betalingen hij redelijkerwijs in staat kan worden geacht. Verdachte wordt direct gegijzeld.

De lijfsdwang leidt echter niet tot de gewenste inlichtingen en de belastingdienst legt de zaak voor in het tripartiete overleg[4]

waarna het Openbaar Ministerie (hierna: OM) besluit de verdachte te vervolgen voor het niet voldoen aan de
inlichtingenverplichting. Nadat het hof, contrair aan de rechtbank, beslist dat het OM niet-ontvankelijk is omdat het niet tot
vervolging had mogen overgaan, casseert de Hoge Raad onder vermelding dat de strafvervolging op grond van de
Invorderingswet 1990 gewoon mag worden ingezet na het voltooien van een civiele procedure.

Dit artikel beoogt een uitleg te geven van de lijfsdwang die in het kader van de Invorderingswet kan worden toepast. Een en
ander wordt ook beschouwd binnen het strafrechtelijk kader.

2 Lijfsdwang in het kader van de Invorderingswet

2.1 Algemeen

Zodra de ontvanger de belastingaanslag aan de belastingplichtige bekend maakt, vangt de invorderingsfase aan.[5] Vanaf
dat moment wordt de belastingplichtige aangeduid met belastingschuldige en gelden de regels van de fiscale invordering.
De fiscale invordering is geregeld in de Invorderingswet 1990, de Leidraad Invordering en een deel van de Algemene wet
bestuursrecht. Via artikel 4:124 van de Algemene wet bestuursrecht mag de ontvanger tevens de civiele
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invorderingsinstrumenten gebruiken waardoor ook het civiele recht van toepassing kan zijn bij invorderingszaken van de
fiscus. In de wetsgeschiedenis is bepaald dat bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden elkaar niet uitsluiten
maar naast elkaar kunnen worden aangewend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is geregeld.[6] Tot slot kan ook het strafrecht
van toepassing zijn bij invordering doordat belastingschuldigen ten aanzien van de invordering overtredingen of misdrijven
kunnen begaan. Over de grenzen aan de samenloop van het strafrecht met het bestuursrecht of het civiele recht is in de
Leidraad Invordering 1990 noch in de wetsgeschiedenis iets gezegd. Ook de Hoge Raad heeft zich voor deze uitspraak
daar niet over uitgelaten.

Specifiek gaat het in deze casus om de vraag of nog overgegaan mag worden tot strafvervolging op basis van het niet
voldoen aan de informatieplicht van artikel 58 van de Invorderingswet 1990 terwijl ook al civiele lijfsdwang op grond van
artikel 20 van de Invorderingswet 1990 jo. artikel 585 e.v. van het Wetboek Burgerlijke rechtsvordering is toegepast. Ter
beantwoording van die vraag moet met onderstaande invorderingsregels rekening worden gehouden.

2.2 Informatieplicht

In artikel 58 van de Invorderingswet 1990 is bepaald dat een belastingschuldige verplicht is om gegevens en inlichtingen te
verstrekken die voor de invordering van zijn belastingschuld(en) van belang kunnen zijn.[7]Artikel 60 van de Invorderingswet
1990 bepaalt vervolgens de voorwaarden voor het verstrekken van de gevraagde informatie. Het niet voldoen aan deze
informatieverplichting is strafbaar gesteld in de artikelen 64 van de Invorderingswet 1990 (overtreding) en artikel 65 van de
Invorderingswet 1990 (misdrijf in geval van opzet of grove schuld). De zinsnede ‘ overwegen een civiele procedure op te
starten, dan wel de strafsanctie van hoofdstuk VIII toe te passen‘ (die onder meer aanleiding gaf tot deze strafprocedure)
komt uit artikel 60, §1, onderdeel 3, van de Leidraad Invordering 1990 en betreft de situatie dat niet aan de informatieplicht
wordt voldaan.

Het (eventueel schriftelijke) verzoek van de ontvanger aan de belastingschuldige om gegevens en inlichtingen te
verstrekken is in de Invorderingswet 1990 niet als een voor bezwaar vatbare beschikking aangemerkt. De
belastingschuldige kan meewerken aan het verzoek dus enkel voorkomen indien de burgerlijk rechter op zijn verzoek na
toetsing beslist dat het verzoek onrechtmatig is[8] of door simpelweg te weigeren. Volgens mrs. Vetter, Wattel en Van Oers
kan de fiscus geen bestuursdwang toepassen of een last onder dwangsom opleggen wanneer een belastingschuldige niet
meewerkt aan het informatieverzoek.[9] Als gevolg van het open stelsel van invordering (artikel 4:124 van de Algemene wet
bestuursrecht) heeft de ontvanger wel privaatrechtelijke dwangmiddelen tot zijn beschikking om de belastingschuldige
alsnog tot meewerken te dwingen.[10] Eén van die privaatrechtelijke dwangmiddelen is lijfsdwang. Als alternatief kan ook de
strafrechtelijke weg worden gekozen, maar daarmee zal zelden worden bewerkstelligd dat de belastingschuldige alsnog aan
zijn informatieplicht zal voldoen. Het is enkel een sanctie voor het niet voldoen aan de informatieplicht.

2.3 Lijfsdwang

Lijfsdwang betekent dat iemand (in dit geval de belastingschuldige) gevangen wordt gezet (voor maximaal één jaar), om op
hem een zodanige druk uit te oefenen, dat hij besluit om een verplichting waartoe hij is veroordeeld alsnog te voldoen.[11]

Lijfsdwang is geregeld vanaf artikel 585 van de Wetboek Burgerlijke rechtsvordering. Op grond van artikel 585, aanhef en
onderdeel a, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan lijfsdwang in principe niet worden toegepast op een
veroordeling tot het betalen van geld. In dat geval kan de schuldeiser immers door middel van beslag zijn vordering betaald
zien worden. Anders dan in Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering biedt de Invorderingswet 1990 (als bijzondere wet) in
artikel 20 wél de mogelijkheid om lijfsdwang toe te passen voor het betalen van geldsommen, namelijk voor het voldoen van
belastingschuld(en).

Voor de toepassing van lijfsdwang moet volgens artikel 587 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voldaan
worden aan het subsidiariteits- en proportionaliteitseisen.[12] Dit zijn civiele waarborgen. Ook de Leidraad houdt hier rekening
mee. In artikel 20, § 1, onder 1, van de Leidraad Invordering 1990 is namelijk bepaald dat lijfsdwang een uiterst
dwangmiddel is waarvan de ontvanger in principe alleen gebruik mag maken wanneer 1. het gaat om belastingaanslagen
waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze materieel verschuldigd zijn en 2. als kan worden aangenomen dat er
wel middelen tot betaling of verhaal aanwezig zijn maar andere dwanginvorderingsmaatregelen niet met succes kunnen
worden toegepast en 3. de belastingschuldige bovendien onwillig is om te betalen dan wel verhaal mogelijk te maken.

Het karakter van een uiterst dwangmiddel tot invordering wordt door de ontvanger en de rechterlijke macht serieus
genomen. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat de ontvanger niet vaak een vordering tot lijfsdwang instelt[13] en dat de
rechterlijke macht terughoudend is wanneer zij beslist[14] over een vordering tot lijfsdwang. De uitspraken waarin lijfsdwang
is gevorderd, lijken veelal te zien op enkel het afdwingen van het betalen van de belastinschuld door de
belastingschuldige.[15] Toch is er ook voor de onderhavige casus een aantal keer een vordering tot toepassing van
lijfsdwang toegewezen om belastingschuldigen te dwingen informatie te verstrekken omtrent hun inkomens- en
vermogenspositie en met betrekking tot alle voor verhaal vatbare goederen.[16] Overigens eindigt lijfsdwang zodra de
veroordeelde de hoofdveroordeling naleeft of zodra het belang van de schuldeiser voortzetting niet (langer) rechtvaardigt
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(artikel 600 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Ook kan de schuldenaar tussentijds aan de rechter
verzoeken de lijfsdwang op te heffen indien hij van mening is dat er geen grond voor de lijfsdwang meer aanwezig is.

Artikel 4:124 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt niet welke publiekrechtelijke waarborgen gelden wanneer de
ontvanger bij invordering gebruikmaakt van de privaatrechtelijke weg en dit wordt ook niet uitgelegd in de wetsgeschiedenis
bij dit artikel.[17] Desalniettemin is in § 6 en § 10 van de inleiding van de Leidraad Invordering 1990 bepaald dat de ontvanger
in het kader van de invordering zoveel mogelijk handelt in overeenstemming met de Algemene wet bestuursrecht en het
Besluit Fiscaal bestuursrecht. Dat betekent dat het optreden van de ontvanger in alle gevallen zorgvuldig moet zijn en dat
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (hierna: ABBB) als uitgangspunt gelden. Een belangrijk beginsel van
behoorlijk bestuur dat in casu speelt, is het vertrouwensbeginsel. Het vertrouwensbeginsel is van belang op het moment dat
de ontvanger kiest voor de civiele lijfsdwangprocedure: heeft de ontvanger destijds bij die keuze zodanig gedragen dat de
belastingschuldige er op mocht vertrouwen dat met de civiele procedure de invordering zou eindigen?

Voor de casus is het van belang te begrijpen dat lijfsdwang een (civiele) dwangmaatregel (de naam zelf zegt het al) is en
geen punitieve maatregel. Bovendien moet de hiervoor bedoelde lijfsdwang worden onderscheiden van de lijfsdwang die in
het strafrecht kan worden toegepast. Ook de strafrechtelijke variant wordt in bepaalde gevallen gezien als een
dwangmaatregel.[18] Onlangs oordeelde de Hoge Raad echter dat de strafvorderlijke lijfsdwang voor het niet voldoen aan
een ontnemingsmaatregel (art. 557c Sv) wel als penalty in de zin van artikel 7 van de Europees verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden heeft te gelden.[19] Dat het in de wet als maatregel wordt
genoemd, doet hieraan niet af. Met name de langdurige periode waarvoor lijfsdwang kan worden opgelegd (maximaal drie
jaar) geeft die maatregel een punitief karakter.

4 De strafrechtprocedure

In het recente arrest van de Hoge Raad staat de uitleg van artikel 60, § 1, onder 3, van de Leidraad Invordering 1990
centraal. Meer specifiek draait het om de vraag hoe de zinsnede ‘ een civiele procedure op te starten, dan wel de
strafsanctie toe te passen' geïnterpreteerd moet worden. De Leidraad Invordering 1990 geeft daarover geen uitleg. Maar
omdat de Leidraad Invordering 1990 voorschrijft dat bij invordering ook een strafsanctie kan worden toegepast, lichten we
hieronder eerst enige uitgangspunten van het strafrecht toe.

4.1 Ne bis in idem en opportuniteitsbeginsel

Op grond van het ne bis in idem-beginsel (art. 68 Sr) mag niemand tweemaal voor hetzelfde feit worden vervolgd en ook
niet tweemaal voor hetzelfde feit worden gestraft (ne bis puniri). Artikel 68 van Wetboek van Strafrecht heeft echter
betrekking op strafrechtelijke vervolgingen en geldt dus niet voor beslissingen van de burgerlijke rechter of de fiscale
rechter. Over de vraag of en wanneer sprake is van hetzelfde feit en dezelfde persoon wordt in de praktijk veel
geprocedeerd.[20]

In casu lijkt het beeld te ontstaan dat verdachte tweemaal vervolgd wordt voor het niet voldoen aan de informatieverplichting
van artikel 58 van de Invorderingswet 1990. Immers, eerst wordt een civiele dwangmaatregel toegepast, waarna verdachte
ook nog eens strafrechtelijk wordt vervolgd. Van schending van het ne bis in idem-beginsel is in casu echter geen sprake,
aangezien verdachte niet eerder object is geweest van een beslissing van de strafrechter voor schending van de
informatieplicht van artikel 58 van de Invorderingswet 1990. De eerder door de burgerlijke rechter bevolen lijfsdwang betreft
immers een civiele dwangmaatregel. De onderhavige strafprocedure die door het OM is ingesteld, is daarmee de eerste
keer dat verdachte voor schending van de informatieplicht van artikel 58 van de Invorderingswet 1990 wordt vervolgd.

4.2 Una via

Het una via-beginsel houdt in dat wanneer de fiscus eenmaal voor de weg van het strafrecht heeft gekozen, hij niet ineens
mag overgaan op een bestuursrechtelijke procedure, en andersom. De una via-regeling is zowel in het strafrecht (art. 243
lid 2 Sv) als in het bestuursrecht (art. 5:44 lid 1 Awb) neergelegd en is daarmee een rechtsgebied overstijgende ne bis in
idem-regeling. Aan dezelfde gedraging als in artikel 5:44, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht komt aldus
dezelfde betekenis toe als aan hetzelfde feit in artikel 68 van de Wetboek van Strafrecht.

Het una via-beginsel is in casu echter ook niet van toepassing, aangezien het enkel ziet op de administratieve verzuim- en
vergrijpboeten en strafvervolging en dus niet op de civiele dwangmaatregel lijfsdwang.

4.3 Interpretatie Leidraad Invordering 1990

Om een volledig beeld te krijgen over de zaak waarover de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, worden eerst kort de
overweging van het hof aangestipt.

Het hof hanteert bij de uitleg van de Leidraad Invordering 1990 namelijk een grammaticale interpretatie van de tekst van
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artikel 60, § 1, onder 3, van de Leidraad Invordering 1990 en slaat acht op de wetsgeschiedenis van de Invorderingswet
1990 waarin de ABBB expliciet van toepassing worden verklaard. Het hof oordeelt dat de ontvanger niet meer van de
eenmaal ingeslagen civiele weg had mogen afwijken: het is óf de civiele weg óf de strafrechtelijke weg. Door dit wel te doen
heeft de ontvanger bij de verdachte de indruk gewekt bij de invordering slechts gebruik te zullen maken van een
civielrechtelijke dwangbevoegdheid, namelijk de vordering tot lijfsdwang. Dit is in strijd met het vertrouwensbeginsel en het
zorgvuldigheidsbeginsel.[21] Als gevolg hiervan wordt het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging.

Anders dan het hof concludeert de Hoge Raad dat in een uitzonderlijk geval als het onderhavige, waarin de fiscus tot het
ultimum remedium van lijfsdwang overgaat en (zelfs) dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dit kan betekenen dat alsnog
tot strafvervolging mag worden overgegaan. Geen enkele wet of ABBB noopt tot een verplichte keuze om ter inning tussen
het fiscaal/civielrecht of het strafrecht te kiezen. Hierbij is het doel van de invordering van belang, namelijk ‘een instrument
dat de positie van de Staat als bijzondere schuldeiser versterkt, en niet als een regeling die aan de fiscus rechten onthoudt
die wel aan iedere andere crediteur toekomen’.[22] De laatstbedoelde rechten hebben betrekking op de civiele mogelijkheden
die iedere schuldeiser ter beschikking staan. Geconcludeerd moet worden dat aan de uitoefening van civiele lijfsdwang een
belastingschuldige in het algemeen niet de gerechtvaardigde verwachting kan ontlenen dat daarmee voor hem de kous af
is. De zaak is terugverwezen naar het hof voor een nieuwe behandeling.

5 Conclusie

De Hoge Raad concludeert dus dat de uitleg van het hof te beperkt is. Daarmee zegt de Hoge Raad niet expliciet dat de
Leidraad Invordering 1990 toestaat dat in invorderingszaken de ontvanger eerst zijn civiele bevoegdheden mag uitputten en
het OM vervolgens nog tot strafvervolging over kan gaan. Wij denken echter wel dat de Hoge Raad dit bedoeld heeft, gelet
op de verwijzing naar de conclusie van de advocaat-generaal die wel expliciet tot dat oordeel komt.

Deze uitkomst, namelijk dat voor een invorderingskwestie omtrent de informatieplicht van artikel 58 van de Invorderingswet
1990 zowel de civiele dwangbevoegdheden van de fiscus als strafvervolging door het OM kan worden toegepast, vinden wij
logisch. Immers, de ontvanger en het OM zijn twee aparte instanties die bij toepassing van hun bevoegdheden twee geheel
verschillende doelstellingen nastreven die wel beide in de Invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering 1990 zijn
verwoord. Gelet hierop zijn wij van mening dat het toestaan van de fiscale lijfsdwang en de strafvervolging voor het niet
voldoen aan de informatieplicht van artikel 58 van de Invorderingswet 1990 op zichzelf niet in strijd is met het
zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Deze beginselen moeten dan wel per procedure door de verschillende
instanties worden nageleefd en als zodanig ook door de rechter worden getoetst. In dat kader pleiten wij ervoor dat de
ontvanger steeds eerst zijn civiele bevoegdheden uitput en dat pas daarna wordt overgegaan door strafvervolging door het
OM, omdat strafvervolging enkel punitief is en vaak niet zal leiden tot invordering van de belastingschulden. Mocht men het
onwenselijk vinden dat zowel de civiele dwangbevoegdheden als strafvervolging wordt toegepast in een
invorderingskwestie, dan zouden de gevolgen van deze uitspraak volgens ons gemakkelijk begrensd kunnen worden door
de woorden dan wel in de Leidraad Invordering te vervangen door of zodat voor niet voldoen aan de informatieplicht van
artikel 58 van de Invorderingswet 1990 slechts nog óf de civiele/fiscale óf de strafrechtelijke route kan worden gevolgd.
Wat wij ons echter wel nog afvragen, is of lijfsdwang überhaupt bevolen mag worden wanneer niet wordt voldaan aan de
informatieplicht van artikel 58 van de Invorderingswet 1990. Uit de jurisprudentie blijkt dat toepassing van lijfsdwang ter
nakoming van de informatieplicht van artikel 58 van de Invorderingswet 1990 door lagere rechters in elk geval wordt
toegestaan. De Hoge Raad heeft nog niet expliciet over die vraag beslist. De huidige regelgeving geeft voor het antwoord
op die vraag zowel argumenten voor[23] als argumenten tegen.[24] Wanneer de vraag met ja moet worden beantwoord, rijst
bij ons direct ook de civielrechtelijke vraag: of lijfsdwang voor invorderingskwesties dan herhaaldelijk, namelijk voor elke niet
nakoming van invorderingsverplichtingen (e.g. betaling dwangbevelen en de informatieplicht) mag worden toegepast,
waardoor belastingschuldigen effectief voor langer dan een jaar in gijzeling kunnen worden gehouden? Als dat zo is, kan de
situatie zich voor doen dat belastingschuldigen voor het niet voldoen aan invorderingsverplichtingen langer dan een jaar
vastzitten zonder dat hier een (eerlijk) strafproces aan vooraf is gegaan. Dit laatste lijkt in strijd te zijn met zowel het
rechtszekerheidsbeginsel als het recht op een eerlijk proces als neergelegd in artikel 6 van het Europees verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en is wat ons betreft dan ook zeker niet wenselijk.

 
Voetnoten

[1]
De auteurs zijn alle drie advocaat bij VMW Taxand te Amsterdam.

[2]
Thans Leidraad Invordering 2008, ten tijde van de casus Leidraad Invordering 1990.

[3]
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HR 20 december 2011, NJ 2012, 27.

[4]
Samen met het Openbaar Ministerie en de toezichthouders (Belastingdienst, de AFM, DNB en de NZa) worden projectplannen (fraudemeldingen) op
verschillende criteria tijdens het zogenoemde Tripartiete Overleg gewogen. Gekeken wordt onder meer naar het financieel en maatschappelijk belang
om te vervolgen.

[5]
Art. 5 AWR. Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 34, Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 2 en HR 20 februari 1935, B. 5800.

[6]
MvT, Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 20. en NEV, Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 9, p. 5.

[7]
De ontvanger kan daarbij van de belastingschuldige ook verlangen dat hij boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of de inhoud ervan ter inzage
aan de ontvanger ter beschikking stelt.

[8]
Mrs. J.J. Vetter, P.J. Wattel en M.H.M. van Oers, Invordering van belastingen (Fed Fiscale Studieserie), Deventer: Kluwer 2009, p. 368 en 369.

[9]
Mrs. J.J. Vetter, P.J. Wattel en M.H.M. van Oers, Invordering van belastingen (Fed Fiscale Studieserie), Deventer: Kluwer 2009, p. 363 en 364.

[10]
Bijvoorbeeld: dwangsom (art. 475g Rv).

[11]
Lijfsdwang kan hiernaast ook worden ingezet om ervoor te zorgen dat een verbod wordt nageleefd, met als sanctie voor het niet-naleven de lijfsdwang.

[12]
GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 587, aant. 1.

[13]
GS Burgerlijke Rechtsvordering, commentaar op afdeling Eerste afdeling Rv, aant. 1.

[14]
Zie onder andere: Rb. Zutphen 16 december 2009, LJN BK7298; Rb. Roermond 5 april 2001, LJN AV6373.

[15]
Zie onder andere: Rb. Rotterdam 11 maart 1999, LJN AV8166; Rb. Groningen 15 oktober 1999, LJN AV7416; Rb. Amsterdam 16 maart 2000, LJN
AA5154, 13 juli 2000, LJN AA6487 (bevestiging van kort geding uitspraak in bodemprocedure).

[16]
Zie onder andere: Rb. Amsterdam 6 september 2000, LJN AA7003 en Rb. Amsterdam 16 maart 2000, LJN AA5154, 13 juli 2000, LJN AA6487
(bevestiging van kort geding uitspraak in bodemprocedure. In deze laatste casus heeft de rechtbank in kort geding en in de bodemprocedure in haar
uitspraken overwogen dat gedaagde (i.e. de belastingschuldige) zonder toepassing van het dwangmiddel lijfsdwang waarschijnlijk niet zal overgaan tot
het verstrekken van inlichtingen. Dat komt echter niet terug in de beslissing waarin lijfsdwang enkel voor het dwingen tot betalen lijkt te zijn
toegewezen).

[17]
Mrs. J.J. Vetter, P.J. Wattel en M.H.M. van Oers, Invordering van belastingen (Fed Fiscale Studieserie), Deventer: Kluwer 2009, p. 191 en Wetsvoorstel
29 702, nr. C (MvA, Eerste Kamer), p. 17.

[18]
Bijvoorbeeld Art. 221 Sv (weigerachtige getuige) waarbij de maximale gijzelingsperiode drie dagen is.

[19]
HR 20 december 2011, LJN BP9449.

[20]
HR 1 februari 2011, LJN BM9102: het gaat enerzijds om de juridische aard van de feiten en anderzijds om de gedraging van de verdachte. Voor wat
betreft de juridische aard van de feiten zijn voor de vaststelling van de mate van verschil tussen strafbare feiten in het bijzonder van belang: de
rechtsgoederen die met de aan de orde zijnde delictsomschrijvingen worden beschermd, alsmede de strafmaxima die op de betreffende feiten zijn
gesteld. Waar het gaat om de gedraging van de verdachte dient de vaststelling van de mate van verschil tussen de gedragingen te worden gekeken
naar de aard en de kennelijke strekking van de gedragingen, alsmede naar de tijd waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder deze zijn
verricht. Er bestaat geen rangorde tussen deze criteria.

[21]
Hierbij is van belang dat lijfsdwang in civilibus wordt gezien als een ultimum remedium.

[22]
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Kamerstukken II 1989/88, 20 588, nr. 3, p. 7.

[23]
Bijvoorbeeld: art. 20 §1 onder 1 LI 1990 waarin is bepaald dat lijfsdwang een uiterst dwangmiddel waarvan de ontvanger o.a. gebruik mag maken
wanneer de belastingschuldige onwillig is om verhaal mogelijk te maken, hetgeen aan de orde is wanneer geen informatie wordt gegeven over
verhaalsmogelijkheden.

[24]
Bijvoorbeeld: de mogelijkheid tot toepassing van lijfsdwang wordt in art. 20 IW 1990 uitdrukkelijk gegeven in geval van dwangbevelen tot betaling. In dat
artikel wordt geen brug geslagen naar toepassing van lijfsdwang voor andere invorderingskwesties.
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