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Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990  
 

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 

De staatssecretaris van Financiën, 
 
Gelet op de artikelen 5, 31, 35, vijfde lid, 43, 53, derde lid, en 62, eerste lid, van de 
Invorderingswet 1990 (Stb. 221), alsmede artikel 26 van de Invorderingswet 1990 j° artikel 
300 van de gemeentewet (Stb. 1931, 89), artikel 29 van de Bevoegdhedenwet 
waterschappen (Stb. 1978, 285), artikel 13, veertiende lid, onderdeel a, van de 
Meststoffenwet (Stb. 1986, 598), artikel 61s, derde lid, onderdeel a, van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1988, 133) en artikel 23, vierde lid, onderdeel a, van het 
Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren (Stb. 1985, 377), 
 
Besluit: 
 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
1. Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 7a, 18, 19, 22bis, 25, 25a, 26, 31, 35, 42c, 
44a, 44b, 53, 70b, 70ba, 70ca en 70cb van de Invorderingswet 1990 alsmede aan artikel 
232e van de Provinciewet, artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 144 van de 
Waterschapswet, artikel 8a.40 van de Wet luchtvaart en artikel 93a van de Gezondheids- en 
welzijnswet voor dieren in samenhang met artikel 26 van de Invorderingswet 1990. 
2. Deze regeling verstaat hierna onder wet: de Invorderingswet 1990. 
 

Hoofdstuk IB. Uitstel van betaling, gespreide betaling en kwijtschelding van 
inkomstenbelasting 
 
Afdeling 2. Uitstel van betaling en kwijtschelding van inkomstenbelasting inzake 
pensioen- en lijfrenteaanspraken 
 
Artikel 1e 
1. De ontvanger verleent de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek uitstel van 
betaling voor belastingaanslagen betreffende de inkomstenbelasting, bedoeld in artikel 25, 
vijfde lid, eerste volzin, van de wet, mits voldoende zekerheid is gesteld en wordt ingestemd 
met de door de ontvanger nader te stellen voorwaarden. 
2. Voor het verlenen van uitstel van betaling als bedoeld in het eerste lid is geen schriftelijk 
verzoek nodig en blijft zekerheidstelling achterwege voorzover de verschuldigde belasting 
betrekking heeft op: 
a. aanspraken uit een overeenkomst van levensverzekering of een pensioenregeling als 
bedoeld in artikel 1.7 van de Wet inkomstenbelasting 2001 die zijn ondergebracht bij een in 
Nederland gevestigde verzekeraar die bevoegd is het directe verzekeringsbedrijf, bedoeld in 
de Wet op het financieel toezicht, uit te oefenen en die de lijfrente of pensioenverplichting 
rekent tot het binnenlandse ondernemingsvermogen, dan wel zijn ondergebracht bij een in 
Nederland gevestigd lichaam dat ingevolge artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op 
de vennootschapsbelasting 1969 is vrijgesteld van de vennootschapsbelasting; 
b. aanspraken uit een overeenkomst van levensverzekering of een pensioenregeling als 
bedoeld in artikel 1.7 van de Wet inkomstenbelasting 2001 die zijn ondergebracht bij een 
verzekeraar die is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, in Noorwegen, in 
IJsland of in Liechtenstein en die in die staat bevoegd is tot het uitoefenen van het directe 
verzekeringsbedrijf. 
3. Het uitstel eindigt uiterlijk op de eerste dag van het tiende jaar na afloop van het 
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kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. 
4. Ingeval zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 25, vijfde lid, vierde volzin, 
van de wet stelt de belastingschuldige de ontvanger daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. 
5. De ontvanger beëindigt het uitstel voorzover zich met betrekking tot aanspraken uit een 
overeenkomst van levensverzekering of een pensioenregeling als bedoeld in artikel 1.7 van 
de Wet inkomstenbelasting 2001 waarop de verschuldigde belasting, bedoeld in artikel 25, 
vijfde lid, eerste volzin, van de wet betrekking heeft, een omstandigheid voordoet als bedoeld 
in artikel 25, vijfde lid, vierde volzin, van de wet. 
 
Artikel 1f  
1. Indien de ontvanger het op de voet van artikel 1e verleende uitstel van betaling beëindigt 
omdat zich een in artikel 26, derde lid, van de wet bedoelde omstandigheid voordoet, 
verleent hij op schriftelijk verzoek van de belastingschuldige kwijtschelding van 
inkomstenbelasting tot een omvang als in genoemd derde lid bedoeld. 
2. In de gevallen waarin op de voet van artikel 1e, derde lid, het uitstel van betaling is 
geëindigd, verleent de ontvanger de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek 
kwijtschelding van belasting tot een bedrag gelijk aan het dan nog openstaande bedrag.  
3. In afwijking van het eerste lid is voor kwijtschelding als bedoeld in artikel 26, derde lid, 
eerste volzin, onderdeel a, van de wet geen schriftelijk verzoek nodig indien de 
belastingschuldige op het moment dat zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 
25, vijfde lid, vierde volzin, van de wet, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in 
Noorwegen, IJsland of Liechtenstein woont. 
 
Afdeling 2 [Vervallen per 01-01-2014]  
 
Artikel 1g [Vervallen per 01-01-2014] 
 
Artikel 1h [Vervallen per 01-01-2014] 
 

Hoofdstuk IV. Aansprakelijkheid 
 
Artikel 40b 
1. Ingeval een lijfrenteverplichting in een situatie als bedoeld in artikel 3.133, tweede lid, 
onderdeel h, van de Wet inkomstenbelasting 2001 overgaat of, beoordeeld aan het einde 
van het kalenderjaar, is overgegaan op een niet in Nederland gevestigd pensioenfonds of 
lichaam dat het verzekeringsbedrijf uitoefent, kan de ontvanger onder door hem te stellen 
voorwaarden aan de verzekeraar die op grond van artikel 44a, eerste lid, van de wet 
aansprakelijk is een schriftelijke verklaring doen toekomen inhoudende een onherroepelijke 
mededeling dat de aansprakelijkheid niet langer geldt voor de in dat artikel bedoelde 
inkomstenbelasting en revisierente. 
2. De ontvanger geeft de in het eerste lid bedoelde verklaring af op schriftelijk verzoek van 
de verzekeraar die op grond van artikel 44a, eerste lid, van de wet aansprakelijk is, mits het 
niet in Nederland gevestigde pensioenfonds of lichaam waarop de lijfrenteverplichting is 
overgegaan zich bij overeenkomst garant stelt voor de voldoening van de in artikel 44a, 
eerste lid, van de wet bedoelde inkomstenbelasting en revisierente. 
3. De vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing indien de verzekeringnemer of de 
gerechtigde voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 

Hoofdstuk V. Slot- en overgangsbepalingen 
 
Artikel 40g 
1. De ontvanger verleent de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek uitstel van 
betaling voor belastingaanslagen betreffende de inkomstenbelasting, bedoeld in artikel 70b, 
eerste lid, eerste volzin, van de wet, mits voldoende zekerheid wordt gesteld en wordt 
ingestemd met de door de ontvanger nader te stellen voorwaarden. Het schriftelijke verzoek 
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en de zekerheidstelling blijven achterwege in geval van emigratie van de belastingschuldige 
naar een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. 
2. De ontvanger beëindigt het uitstel indien zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in 
artikel 70b, eerste lid, derde volzin, van de wet. 
3. Ingeval zich een omstandigheid als bedoeld in artikel 70b, eerste lid, derde volzin, van de 
wet voordoet, stelt de belastingschuldige de ontvanger daarvan onverwijld schriftelijk in 
kennis. 
 
Artikel 40h  
1. Indien de ontvanger het op de voet van artikel 40g verleende uitstel van betaling beëindigt 
omdat zich een omstandigheid als bedoeld in artikel 70b, eerste lid, derde volzin, van de wet 
bedoelde omstandigheid voordoet, verleent hij op schriftelijk verzoek van de 
belastingschuldige kwijtschelding van inkomstenbelasting tot een omvang als bedoeld in 
artikel 70ba van de wet. 
2. In afwijking van het eerste lid is voor het verlenen van kwijtschelding geen schriftelijk 
verzoek nodig indien de belastingschuldige op het moment dat zich een omstandigheid als 
bedoeld in artikel 70b, eerste lid, derde volzin, van de wet voordoet, in een andere lidstaat 
van de Europese Unie of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein woont. 
 
Artikel 40i  
De ontvanger kan een op grond van de artikelen 70ca of 70cb van de wet gegeven 
kwijtscheldingsbeschikking intrekken indien de gegevens die op grond van artikel 12c van 
het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 aan de Belastingdienst zijn verstrekt, onjuist of 
onvolledig blijken te zijn. 
 
Artikel 41 
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1990. 
2. Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. 
 
's-Gravenhage, 30 mei 1990 
  

De staatssecretaris van Financiën, 
M.J.J. van Amelsvoort 
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