
Voorbeelden overheidsvordering belastingdienst1 
 
 
 
 
 
Voorbeeld 1 
 
Overheidsvorderingen worden in deze maand gedaan op de 11e en 25e van de maand. 
 
Belastingaanslag inkomstenbelasting € 740. Dwangbevel is betekend op 23 april 2010. 
 
Overheidsvordering gedaan op 11 mei 2010: 
Drie deelvorderingen van € 166, in totaal € 498. Bestedingsruimte op de rekening is € 1000. 
 
Resultaat: 
Drie deelvorderingen worden alledrie geïncasseerd. Restschuld van € 242. 
 
Overheidsvordering gedaan op 25 mei 2010: 
Twee deelvorderingen: één van € 166 en één van € 76. Bestedingsruimte op de rekening is € 400. 
 
Resultaat: 
Twee deelvorderingen worden beiden geïncasseerd. Geen restschuld. 
 
 

 
 
Voorbeeld 2 

Overheidsvorderingen worden in deze maand gedaan op de 11e en 25e van de maand. 
 
Belastingaanslag inkomstenbelasting € 740. Dwangbevel is betekend op 23 april 2010. 
 
Overheidsvordering gedaan op 11 mei 2010: 
Drie deelvorderingen van € 166, in totaal € 498. Bestedingsruimte op de rekening is € 275 (betreft een 
creditstand van € 25 en een overeengekomen kredietfaciliteit van € 250). 
 
Resultaat: 
Van de drie deelvorderingen wordt er één geïncasseerd. De twee overige deelvorderingen worden 
geweigerd in verband met een ontoereikende bestedingsruimte. Restschuld van € 574. 
 
Overheidsvordering gedaan op 25 mei 2010: 
Drie deelvorderingen van € 166, in totaal € 498. Bestedingsruimte op de rekening is € 200 (betreft een 
debetstand van € 50 en een overeengekomen kredietfaciliteit van € 250). 
 
Resultaat: 
Van de drie deelvorderingen wordt er één geïncasseerd. De twee overige deelvorderingen worden 
geweigerd in verband met een ontoereikende bestedingsruimte. Restschuld van € 408. 
 
De mogelijkheid tot het doen van de overheidsvordering teneinde deze belastingaanslag in te 
vorderen eindigt in dit voorbeeld eind juli 2010. 
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Voorbeeld 3 
 
Overheidsvorderingen worden in deze maand gedaan op de 9e en 23e van de maand. 
Belastingaanslag inkomstenbelasting € 740. Dwangbevel is betekend op 21 mei 2010. 
 
Overheidsvordering gedaan op 9 juni 2010: 
Drie deelvorderingen van € 166, in totaal € 498. Bestedingsruimte op de rekening € 150 (betreft een 
debetstand van € 100 en een overeengekomen kredietfaciliteit van € 250). 
Bank voert in eerste instantie de drie deelvorderingen uit, totaal voor een bedrag van € 498. Op 14 
juni 2010 maakt de bank gebruik van de bevoegdheid de betaalde bedragen terug te boeken vanwege 
een ontoereikende bestedingsruimte. De belastingschuldige wordt niet geïnformeerd door de 
ontvanger. 
 
Resultaat: 
Restschuld van € 740. 
 
Overheidsvordering gedaan op 23 juni 2010: 
Drie deelvorderingen van € 166, in totaal € 498. Bestedingsruimte op de rekening is € 200 (betreft een 
debetstand van € 50 en een overeengekomen kredietfaciliteit van € 250). 
Bank voert in eerste instantie de drie deelvorderingen uit, totaal voor een bedrag van € 498. Op 28 
juni 2010 maakt de bank gebruik van de bevoegdheid een bedrag van € 332 (2x € 166) terug te 
boeken vanwege ontoereikende bestedingsruimte. Op 5 juli 2010 informeert de ontvanger de 
belastingschuldige over de uitgevoerde overheidsvordering ten bedrage van € 166. 
 
Resultaat: 
Restschuld van € 574. 
 
De mogelijkheid tot het doen van de overheidsvordering teneinde deze belastingaanslag in te 
vorderen eindigt in dit voorbeeld eind augustus 2010. 

 

 

Bekijk voor meer informatie www.schuldinfo.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Deze voorbeelden zijn ontleend aan de toelichting op de wijziging van de Uitvoeringsregeling invorderingswet 
1990, stcr. 2009, nr. 15128 
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