
Formeel belastingrecht: Leidraad Invordering 2008, reële eigendom, bedrijfsinmenging.   

 

Toelichting op intrekking beroep in cassatie van 10 oktober 2022, 2022-0000021362, tegen de 

uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 29 juni 2022, nr. 21/00618, 

ECLI:NL:GHDHA:2022:1167.  

Inhoudsindicatie uitspraak Hof op rechtspraak.nl 

 
Artikel 22bis lid 11 Invorderingswet 1990; beschikking executiewaarde; artikel 22bis lid 2 

Invorderingswet 1990; mededelingsplicht; bodemrecht; verschil financial lease operational lease; 

reëel eigendom; leaseregeling; leaseovereenkomsten zijn bepaalbaar; levensduur en restwaarde 

machines toereikend; geen afdekking restwaarderisico volgens besluit vragen en antwoorden 

inzake leaseregeling; geen bedrijfsinmenging; ontbrekende op de zaak betrekking hebbende 

stukken; hogere dan forfaitaire proceskostenvergoeding gerechtvaardigd wegens onwelwillende 

proceshouding Ontvanger. 

 

De staatssecretaris van Financiën trekt zijn beroep in cassatie in. Ter toelichting merkt 

hij het volgende op: 

 
Voorwerp van het geschil voor het Hof was de ten aanzien van belanghebbende genomen 

beschikking betalingsverplichting als bedoeld in artikel 22bis, elfde en twaalfde lid, van de IW 

1990. Daarbij ging het specifiek om de vraag of de Ontvanger terughoudend beleid moet voeren 

als bedoeld in artikel 22.8.10 van de Leidraad Invordering 2008. Deze vraag heeft het Hof 

bevestigend beantwoord. Daartoe heeft het Hof overwogen dat belanghebbende de reële eigendom 

van de lease-objecten heeft (behouden) en dat niet aannemelijk is geworden dat sprake is van 

inmenging door belanghebbende in de bedrijfsvoering van de belastingschuldige.  

 

Het Hof heeft een juiste invulling gegeven aan de voorwaarden voor toepassing van vorenbedoeld 

terughoudend beleid. De beoordeling van het Hof of aan die voorwaarden is voldaan, is sterk 

verweven met waarderingen van feitelijke aard en gelet op de stukken van het geding niet 

onbegrijpelijk.  

 

Het oordeel van het Hof dat een hogere dan een forfaitaire vergoeding gerechtvaardigd is, acht ik 

niet onbegrijpelijk, gelet op de door het Hof bij dat oordeel in aanmerking genomen feiten en 

omstandigheden. 

 

Onder de voormelde omstandigheden valt van het instellen van beroep in cassatie dan ook geen 

succes te verwachten. 


