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Algemene Wet in zake Rijksbelastingen
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§ 1. De algemene herziening van de belastingwetgeving
De reeds zeer oude tak van het publieke recht, die het belastingrecht is, heeft in de laatste tientallen jaren een ongewone groeikracht getoond. In dit betrekkelijk korte tijdsverloop
heeft een over het algemeen vrij eenvoudig samenstel van bepalingen zich ontwikkeld tot een omvangrijk en ingewikkeld
rechtsgeheel. Voor een belangrijk deel laat deze ongewone toeneming in omvang en complicaties zich verklaren uit wijzigingen in het maatschappelijk leven en uit daarmede onverbrekelijk samenhangende wijzigingen in het overheidsbeleid.
Daarnaast kunnen evenwel ook bijzondere omstandigheden
worden aangewezen, waaraan valt toe te schrijven, dat dit deel
van het recht in zekere mate nodeloos uitgebreid en ontoegankelijk is geworden. «
De „natuurlijke" ontwikkelingsfactoren van het belastingrecht, welke zo even reeds zijn aangeduid, laten zich in abstracto wel onderscheiden, doch vormen in feite een nauw
samenhangend geheel. De sterke toeneming van de overheidsbemoeiingen en daarmede van de geldbehoefte van de Overheid is samengegaan met een evolutie op industrieel, commercieel en financieel gebied, welke een voorheen ongekend
rijke schakering van activiteiten en organisatievormen deed
ontstaan. De inventiviteit en de energie op het gebied van de
fiscale techniek hebben hiervan een sterke stimulans ondervonden. Deze uitte zich allereerst in het aanboren van nieuwe
bronnen van belastingopbrengst, zoals belastingen op de bedrijfswinst en op de omzet, en het opvoeren van de tarieven.
Maar tevens kwam men, als onmisbare voorwaarde voor een
redelijke belastingheffing onder de nieuwe omstandigheden, tot
een aanmerkelijk verdergaande differentiëring in en precisering van de feiten die het ontstaan van belastingschuld tot
gevolg hebben. Tot een zodanige rechtsverfijning zagen wetgever en rechter zich genoodzaakt zowel om hardheden weg te
nemen als ook om een ongerechtvaardigd ontgaan van de belasting te keren. Bij deze oorzaken van een snelle groei van de
fiscale materie voegde zich nog, met name in de latere jaren,
de bereidheid om bij de regeling van de belastingheffing weibewust rekening te hbuden met belangen van financieel-economische, sociale of culturele aard; tal van regelingen, gericht op
het bevorderen van een wenselijk geachte ontwikkeling op die
gebieden, werden dientengevolge aan de bepalingen van meer
traditioneel-fiscale aard toegevoegd.
De hier geschetste omstandigheden, die zich in alle landen
in meerdere of mindere mate hebben voorgedaan, verklaren op
zich zelf een toenemende omvang en ingewikkeldheid van de
wettelijke materie. Het tempo van de ontwikkeling maakt
tevens begrijpelijk, dat deze materie nog niet verwerkt is tot
een logisch opgebouwde en doorzichtige wetgeving. De wetstechniek is ten achter gebleven en heeft te minder aandacht
gevonden, nu nog telkenmale nieuwe en uitermate belangrijke
problemen van materiële aard tot een oplossing moesten worden gebracht. De vragen van technisch-juridische aard kwamen
slechts incidenteel aan de orde, waardoor van een systematische
opbouw en innerlijke samenhang over het gehele terrein geen
sprake kon zijn. Het belastingrecht heeft in zoverre, wat zijn
juridische structuur betreft, gedeeld in het lot van het gehele

administratieve recht, waarvan de beoefenaren, overstelpt door
de chaotische rechtsstof die zich na een stormachtige ontwikkeling heeft opgehoopt, nog zoekea naar begrippen en vormen,
die het scheppen van een heldere en doelmatige structuur mogelijk zullen maken. Deze achterstand in de wetstechniek is mede
een gevolg van het feit, dat de wetenschappelijke bestudering
van de materie nog eerst kortgeleden is aangevat. Op fiscaal
terrein houdt deze toestand gevaren in van zakelijke en van
psychologische aard, waarbij met name de onzekerheid over
de fiscale gevolgen van rechtshandelingen ernstige nadelen kan
medebrengen.
Voor ons land komt bij het voorgaande nog een factor van
bijzondere aard, die vooral aan de overzichtelijkheid van ons
geheel van belastingwetten afbreuk heeft gedaan. In de belastingregelingen, die tijdens de vijandelijke bezetting van ons
land tot stand zijn gekomen, is namelijk, met de bedoeling de
omvang van de nieuwe bepalingen zoveel mogelijk te beperken,
wat het formele recht, de strafrechtelijke bepalingen en enkele
andere voorschriften van materieel recht betreft, vaak volstaan
met een toepasselijk verklaren van een aantal artikelen van
vroegere regelingen. De voorschriften, die voor een bepaalde
belasting gelden, zijn daardoor soms eerst na raadpleging van
twee of zelfs meer wetten en besluiten te vinden.
De roep om vereenvoudiging van de aldus gegroeide wetgeving laat zich verstaan. Een vereenvoudiging van deze wetgeving zal zich, zoals bovenstaande beschouwingen doen inzien, niet kunnen beperken tot het zoeken naar een eenvoudiger
opzet voor bepaalde ingewikkeld geachte regelingen. Het euvel
schuilt dieper.. De achterstand in de wetstechniek kan alleen
dan belangrijk worden ingelopen, als overgegaan wordt tot een
algemene herziening, welke het bestaande conglomeraat van
termen en formuleringen van allerhande herkomst vervangt
door een geheel nieuwe wetstekst.
Met het oog daarop heeft de toenmalige Minister van Financiën bij beschikking van 17 September 1948, no. 316 (Stcrt. 181)
een veelzijdig samengestelde commissie ingesteld, welke de
ruime opdracht had, te onderzoeken welke vereenvoudigingen
op korte termijn, zowel in de belastingwetgeving zelve als in
de uitvoering daarvan, behoren te worden aangebracht, en aan
de hand daarvan de nodige voorstellen te doen.
In Juli 1954 heeft de Commissie haar taak beëindigd en de
resultaten van haar arbeid neergelegd in een aan de Regering
uitgebracht rapport, vergezeld van een negental concepten voor
wetsontwerpen met bijbehorende memories van toelichting.
Deze concepten bevatten ontwerpen voor de navolgende
wetten:
1. Algemene wet in zake rijksbelastingen;
2. Wet op de commissarissen belasting 195...;
3. Wet op de dividendbelasting 195...;
4. Wet op de inkomstenbelasting 195...;
5. Wet op de loonbelasting 195...;
6. Wet op de personele belasting 195...;
7. Wet op de vennootschapsbelasting 195...;
8. Wet op de vereveningsheffing 195...;
9. Wet op de vermogensbelasting 195....'
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Allereerst is het de Regering een behoefte te dezer plaatse te
getuigen van haar grote waardering voor deze zeer belangrijke
bijdrage tot vereenvoudiging van grote delen van onze belastingwetgeving en haar erkentelijkheid uit te spreken voor de
langdurige, ingespannen en nauwgezette arbeid, welke de Commissie heeft verricht om zich van haar omvangrijke en moeilijke
opdracht te kwijten.
Op de grondslag van de door de Commissie opgestelde concept-wetsontwerpen, welke een in hoofdzaak technisch-juridische herziening van de wetgeving op het door de Commissie
behandelde belastingterrein ten onderwerp hebben, is de Regering voornemens een algemene herziening van de belastingwetgeving op dat terrein ter hand te nemen.
Bewegen de vereenvoudigingsvoorstellen van de Commissie
zich nagenoeg geheel op wettechnisch gebied, in het kader van
de voorgenomen algemene herziening zal door de Regering
tevens nader onder het oog worden gezien op welke punten
het belastingrecht ook materieel wijziging behoeft. Het is echter
aanstonds duidelijk dat het daarbij in hoofdzaak gaat om dat
deel van het materiële belastingrecht, dat in de z.g. heffingswetten is gevat, en niet om het formele belastingrecht en het
— naar haar aard — meer bestendige gedeelte van het materiële belastingrecht, dat — omdat het aan vele belastingwetten
gemeen is — in het ontwerp voor de Algemene wet is samengevat. Deze verdeling van de fiscale rechtsstof maakt het
mogelijk het onderhavige ontwerp voor een algemene wet, dat
nagenoeg geheel gelijkluidend is aan het door de Commissie
voorgestelde ontwerp, voorafgaande aan de voorstellen voor
de z.g. heffingswetten bij de Volksvertegenwoordiging in te
dienen en als een zelfstandig geheel te behandelen. Is eenmaal
dit wetsontwerp tot wet verheven, dan zal de Algemene wet
die blijkens artikel 1 van het ontwerp zal gelden voor de heffing van alle rijksbelastingen met uitzondering van invoerrechten en accijnzen, naar gelang de nieuwe heffingswetten tot
stand komen voor die wetten in werking kunnen worden gesteld.
Alvorens de aspecten van het onderhavige ontwerp voor een
algemene wet in zake rijksbelastingen meer in het bijzonder te
belichten, meent de eerste ondergetekende een korte uiteenzetting te moeten geven van de leidende gedachten, van welke
de Commissie bij haar arbeid is uitgegaan.
Wat de afbakening van haar arbeidsveld betreft, heeft de
Commissie zich, hoezeer zij haar vereenvoudigingstaak zeer
ruim heeft opgevat en de ontworpen wetsconcepten een omvangrijk en belangrijk deel van de belastingwetgeving omspannen, geen vormvernieuwing ten doel gesteld, die het ganse fiscale terrein omvat. Tegen een zodanige wijde omspanning
verzet zich alleen reeds het practische belang van een zo spoedig mogelijke totstandkoming van de vereenvoudiging, waartoe
de ontworpen Algemene wet in zake rijksbelastingen het middelpunt vormt. Gelet op de oorzaken, die in de aanhef van
deze paragraaf zijn aangegeven voor het gebrek aan innerlijke
en uiterlijke ordening van het belastingrecht, ligt het voor de
hand dat de Commissie de begrenzing van haar taak heeft
getrokken om die belastingen waar de discordantie het sterkst
spreekt en in brede kring een dringende behoefte aan vereenvoudiging vari de vorm doet gevoelen. Het is ook voornamelijk
dit fiscale terrein waar de bezettingsmaatregelen haar diepste
sporen hebben nagelaten. In deze gedachtengang gaat de technisch-juridische herziening — behoudens voor wat betreft de
onderwerpen welke in het ontwerp voor de Algemene wet in
zake rijksbelastingen een regeling vonden — dan ook voorbij
aan de onlangs herziene omzetbelasting, de motorrijtuigenbelasting, het zegelrecht, het registratierecht en de grondbelasting,
alsmede aan de wet van 22 Mei 1845 (Stb. 22) op de invordering van 's Rijks directe belastingen. Evenmin bestaat een
klemmende noodzaak het successierecht en de administratieve
rechtspraak in belastingzaken, waarvoor nieuwe wetsontwerpen
zijn ingediend, in de vereenvoudiging te betrekken. Wel zal bij
voorbeeld ook voor de omzetbelasting en het successierecht de
onderhavige Algemene wet. zo zij tot stand komt, toepassing
kunnen vinden. De bijzondere redenen welke mede hebben gegolden om de technische herziening niet uit te breiden tot de

invoerrechten en accijnzen, noch tot het belastinggebied van
provincie en gemeente, zijn uiteengezet in § 2.
Bij haar streven om tot een technisch-juridische vereenvoudiging te komen op het door haar afgezette terrein van de
fiscale wetgeving heeft de Commissie de volgende denkbeelden
tot richtlijn genomen.
In de eerste plaats heeft zij getracht door een weloverwogen
gebruik van de termen, die ter aanduiding van de voor de belastingheffing noodzakelijke begrippen voorhanden zijn, te komen
tot een tekst, welke aan een interpretatie overeenkomstig de
strekking van de wettelijke regeling zoveel mogelijk steun verleent en tevens behoorlijk leesbaar is. Deze taak werd bemoeilijkt door de omstandigheid, dat de systematische ontleding van
de fiscale rechtsstof nog niet zover is gevorderd, dat bij het opbouwen van de wettelijke regelingen kan worden beschikt over
een reeks van doelmatige, nauwkeurig bepaalde en algemeen
aanvaarde begrippen. De winsten, die in dit opzicht reeds
vroeger zijn behaald, soms door een bepaalde gelukkig gekozen
wetsredactie, in vele gevallen ook bij de interpretatie der bepalingen door de Hoge Raad, dienden door een aansluiting aan
het historisch gegroeide te worden behouden en verzekerd.
Anderzijds moesten ook vele regelingen worden bevrijd van
een keurslijf, dat een wenselijke ontwikkeling belemmert. Bij
de keuze van de te bezigen termen kon veelal steun worden
gevonden in de systematiek van de wet en soms ook in de
jurisprudentie; overigens moest echter, juist ten gevolge van
het ontbreken van een vaste doctrine, volstaan worden met het
vertrouwen dat, mede aan de hand van de toelichting bij de
bepalingen, de rechter tot een uitlegging zal komen welke aan
de strekking van de regeling recht doet wedervaren en het
rechtsgevoel bevredigt.
In het algemeen heeft de Commissie gestreefd naar een abstracte formulering van de bepalingen, in die zin dat volstaan
wordt met het aangeven van de begrippen, die een essentieel
element van de te scheppen regeling uitmaken, en dat vermeden
wordt de bepalingen te belasten met elementen van feitelijke
aard, die wellicht voorkomen in de gevallen, die de wetgever
thans bij zijn arbeid voor ogen staan, doch niet de logische
grens van de werkingssfeer van de regeling aangeven. Voor
de rechtsontwikkeling is deze wijze van formuleren heilzaam,
doordat aan rechtspraak en doctrine vrijheid wordt gegeven de
rechtsstof systematisch te ordenen en langs die weg te komen
tot een gelijke rechtsbedeling voor gevallen, die naar de strekking van de wet gelijk liggen.
Voorts heeft de Commissie zich bezonnen op de vraag, hoever de regeling in de wet zelf moet gaan en wat aan lagere
wetgevers kan worden gedelegeerd. Kennisneming van de bestaande wetgeving leert aanstonds dat van een vaste, weloverwogen gedragslijn geen sprake is geweest. Dan weer is de
grens zo ruim getrokken dat belangrijke regelingen van materieel-rechtelijke aard zijn gedelegeerd, elders worden ook bijzonderheden zonder belang nauwkeurig in de wet vastgelegd.
Terwijl een te ruime delegatie voor de hand liggende bezwaren
medebrengt en, naar vooral uit buitenlandse wetgevingen is gebleken, ook wel het euvel van de verwardheid in het belastingrecht in de hand heeft gewerkt, leidt een tekort aan delegatie
tot een overbelasting van het wetgevend apparaat met secundaire problemen en voert het voorts niet zelden tot een verstarring, waarbij vooral niet over het hoofd mag worden gezien,
dat zulk een tekort er in de practijk toe kan leiden, dat op
sommig gebied strengere regelen worden gehandhaafd dan het
geval zou zijn geweest indien de uitvoerende macht de stof
zelfstandig had kunnen regelen. Hoewel bij de vraag waar hier
het juiste midden ligt, zowel in het algemeen als ook waar het
een concrete regeling betreft, talrijke gezichtspunten naar voren
komen, waarover verschil van mening mogelijk is, is toch de
Commissie — en met haar de eerste ondergetekende — van
oordeel, dat op vele punten de door haar aangebrachte wijzigingen algemeen als een verbetering ten opzichte van de bestaande toestand zullen worden aanvaard. In de eerste plaats
heeft de Commissie er naar gestreefd de gedelegeerde bevoegdheden zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en daarbij het
aantal delegatiën zo klein mogelijk te houden. Voorts was haar

12
streven gericht op een evenwichtige verdeling van de stof over
de bepalingen van verschillend niveau. Zo laat artikel 60 van
het ontwerp de bevoegdheid regelen te geven ter uitvoering van
de belastingwet over aan de Minister. Met betrekking tot de
bevoegdheid tot aanvulling zal bij het samenstellen van de bijzondere wetten van geval tot geval moeten worden beoordeeld
of een delegatie dient te worden opgenomen.
Tenslotte mag hier niet onvermeld blijven, dat de Commissie,
als een der hoofdgedachten welke haar bij haar arbeid hebben
geleid, het denkbeeld heeft aanvaard van een Algemene wet in
zake rijksbelastingen, waarin bepalingen, die aan een aantal
belastingen gemeen zijn, worden samengevat. Het is duidelijk,
dat een algemene herziening, als thans zal worden ondernomen,
het aangewezen tijdstip is'voor het tot stand brengen van de
belangrijke vereenvoudiging, welke gelegen is in het vervangen
door één regeling van de in hoofdzaak overeenkomende, maar
op tal van detailpunten afwijkende bepalingen, welke thans in
elk van de belastingwetten voorkomen.
Een belangrijk voordeel dat aan het tot stand brengen van
een algemene wet is verbonden, is hierin gelegen, dat daarmede
een betrekkelijke rust wordt geschapen op een terrein, dat uit
een oogpunt van belastingpolitiek in de regel van weinig belang is, doch dat in de dagelijkse gang van zaken zowel voor
de belastingadministratie als met name ook voor de belastingplichtigen en hun adviseurs van grote betekenis is. Verwacht
mag immers worden, dat als men eenmaal aan een eenvormige
regeling met betrekking tot tal van punten van formele aard
is gewend geraakt, de wetgever bij het tot stand brengen van
nieuwe belastingwetten niet zonder noodzaak op die regeling
inbreuk zal maken. Aldus zal van de Algemene wet een belangrijke conserverende werking kunnen uitgaan.
Is de meer doelmatige groepering van de materie, welke
door het scheppen van een algemene wet kan worden bereikt,
een der meest kenmerkende resultaten van de arbeid der Vereenvoudigingscommissie, wellicht nog belangrijker is de meer
eenvormige terminologie, welke zij heeft weten te bereiken in
zowel het onderhavige ontwerp als in de concept-wetsontwerpen
voor de afzonderlijke belastingwetten en de verbetering in de
innerlijke samenhang der bepalingen zowel in elke wet afzonderlijk als in de fiscale wetgeving in haar geheel. De eenvoud
en overzichtelijkheid van de belastingwetgeving is daarmede in
hoge mate gediend.
Ook na het tot stand komen van de algemene herziening
welke de Regering voornemens is te bevorderen, blijft de belastingwetgeving ingewikkeld en de roep om vereenvoudiging
zal stellig niet verstommen. Het behoeft echter te dezer plaatse
geen betoog, dat een belastingwetgeving, welke een bevredigende
regeling geeft voor de verdeling van de zware belastingdruk in
onze gecompliceerde maatschappij, niet eenvoudig kan zijn in
die zin, dat elke regeling voor een ieder aanstonds verstaanbaar is. De zin van de bepalingen en haar consequenties in het
concrete geval kunnen nu eenmaal slechts ten volle worden
begrepen door hen, die de rechtsfiguren, waarom het gaat, beheersen.
Al zal stellig blijken dat een werkstuk van zo buitengewone
omvang als het onderhavige voor verdere verbetering vatbaar
is, het staat voor de ondergetekenden vast, dat het geheel van
wetsvoorstellen waarvan de indiening in het kader van de voornomen algemene herziening kan worden verwacht, het uitgangspunt kan vormen van een rechtsontwikkeling, welke de theoretische bezinning op en de practische verwezenlijking van een
rechtvaardige belastingheffing op een hoger plan brengt.
Vorenstaande uiteenzetting van de wijze, waarop de Commissie haar taak heeft opgevat, doet zien wat er de oorzaak
van is, dat zij haar opdracht niet — zoals in de bedoeling van
die opdracht lag — op korte termijn heeft kunnen uitvoeren.
Om spoedig resultaat te bereiken zou de Commissie zich tot
het aanbrengen van incidentele wijzigingen in de bestaande
wetten en besluiten hebben moeten beperken. De Commissie
heeft — naar het oordeel van de eerste ondergetekende terecht
— hiervan afgezien, nadat haar was gebleken, dat alleen
door het tot stand brengen van een fundamentele algemene
wet, waaraan de andere wetten systematisch kunnen worden
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aangepast, een aanmerkelijke vereenvoudiging zou kunnen
worden bereikt. Ook met het oog op de door de verschillende Wetten bezettingsmaatregelen IV nodig geworden
vervanging van een aantal tijdens de bezetting tot stand gekomen belastingregelingen, valt het te waarderen, dat de Commissie haar taak ruim heeft opgevat. Nadat de algemene herziening welke de Regering voornemens is ter hand te nemen,
haar beslag zal hebben gekregen, zullen vrijwel alle nog overgebleven bezettingsmaatregelen op fiscaal terrein door Nederlandse wetten of daarop steunende bepalingen zijn vervangen.
§ 2. Werkingsgebied en inhoud van de voorgestelde
Algemene wet
Uit artikel 1 van het ontwerp blijkt, dat de voorgestelde
Algemene wet zal gelden voor alle belastingen, welke van
rijkswege door de rijksbelastingdienst worden geheven, met
uitzondering van de invoerrechten en accijnzen. De reden van
deze uitzondering is, dat er voor de invoerrechten en accijnzen
reeds een algemene wet bestaat, nl. de wet van 26 Augustus
1322 (Stb. 38) over de heffing der rechten van in-, uit- en
doorvoer en van de accijnzen, alsmede van het tonnegeld der
zeeschepen, en dat de voorbereiding voor een vernieuwing van
deze geheel verouderde wet nagenoeg is voltooid. Al is bij de
voorbereiding van beide wetsontwerpen uiteraard naar een zo
groot mogelijke eenvormigheid op zich daartoe lenende onderdelen gestreefd, het staat vast dat samenvoeging van de beide
wetten tot een geheel meer nadelen dan voordelen zou opleveren. Daartoe zijn de verschillen tussen de heffing van de
invoerrechten en accijnzen enerzijds en de overige belastingen
anderzijds te groot, terwijl bovendien de inhoud van de Algemene wet op eerstvermeld terrein afgestemd zal worden op de
Benelux-verhoudingen.
De voorgestelde Algemene wet zal evenmin toepassing vinden ten aanzien van provinciale en gemeentelijke belastingen,
voor zover deze niet van rijkswege door de rijksbelastingdienst
worden geheven. Echter wordt ook op het gebied van de belastingen welke de provinciën en gemeenten zelf heffen aan
technisch-juridische vereenvoudiging en uniformiteit de nodige
aandacht geschonken. Door de Minister van Binnenlandse
Zaken is een commissie ingesteld, welke tot taak heeft te
adviseren omtrent vragen, welke de techniek der gemeentelijke
belastingverordeningen raken en zonodig voorstellen te doen
tot technische wijziging of aanvulling van titel VI van de
tweede afdeling der gemeentewet.
In het onderhavige ontwerp zijn in de eerste plaats samengevat de in onderscheidene belastingwetten voorkomende bepalingen — van in hoofdzaak formele aard — welke er op
gericht zijn, dat de belastingschuld, waar die ontstaan is, tot
het juiste bedrag geconstateerd wordt. De bepalingen zijn in
hoofdzaak die welke betreffen de aangifte, de aanslagregeling,
de navordering, de rechtsmiddelen, de termijnen, de verplichtingen tot het verstrekken van inlichtingen en tot het verlenen
van inzage van boeken en bescheiden en het recht van toegang
tot gebouwen en gronden.
Naast de hierboven bedoelde bepalingen van formeel recht
treft men in tal van belastingwetten een aantal gelijksoortige
bepalingen van materieel recht aan, zoals voorschriften in zake
de woonplaats, machtigingen tot het uitvaardigen van uitvoeringsvoorschriften, tot het tegemoetkomen aan bezwaren van
overwegende aard die zich bij de toepassing van de wet mochten voordoen, voorts bepalingen omtrent het verlenen van
vrijstelling aan diplomatieke en consulaire ambtenaren van
andere Mogendheden en strafbepalingen. Ook de hierbedoelde
bepalingen zijn in het ontwerp samengevat.
Bij het eenvormig regelen van de bepalingen van strafrechtelijke aard zijn in de bestaande bepalingen enkele belangrijke wijzigingen aangebracht. Juist op dit punt is gestreefd
maar een zo nauw mogelijke aansluiting aan het in voorbereiding zijnde ontwerp voor een nieuwe algemene wet in zake
de douane en de accijnzen. In beide wetten wordt uitgegaan
van de beginselen welke ten grondslag liggen aan de voorstellen, die de Commissie tot herziening van het fiscaal straf-
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recht en strafprocesrecht (Commissie-Van den Dries) heeft
gedaan in haar in 1936 aangeboden rapport. De nieuwe strafrechtelijke bepalingen brengen bovendien in zoverre een vereenvoudiging, dat niet alleen de recente wet tot vervanging
van het fiscale noodrecht komt te vervallen, doch dat thans
tevens de strafbepalingen in elk van de bijzondere wetten
verdwijnen. Tot die vereenvoudiging kon bij de vervanging
van het fiscale noodrecht niet worden overgegaan, omdat de
strafbepalingen te zeer met de overige inhoud van de bestaande
wetten waren verweven.
Behalve de bovenbedoelde bepalingen, voorkomende in de
eigenlijke heffingswetten, zijn in het ontwerp nog verwerkt een
aantal bepalingen voorkomende in afzonderlijke, voor een
groep van belastingen geldende wetten, te weten de wet van
13 Januari 1922 (Stb. 9 ) , betreffende het opleggen van voorlopige aanslagen in de directe belastingen, de wet van 29 April
1925 (Stb. 171), tot bevordering van de richtige heffing der
directe belastingen, de wet van 28 Juni 1926 (Stb. 227), houdende bepalingen met betrekking tot het overschrijden van in
belastingwetten gestelde termijnen en de wet van 14 Juni 1930
(Stb. 244), houdende bepalingen tot voorkoming van dubbele
belasting.
Deze Algemene wet, zoals zij thans is ontworpen, is in zoverre bescheiden van opzet, dat zij in hoofdzaak bepalingen
van formeel recht alsmede de strafbepalingen omvat. Voor een
verdere stap, bestaande in het vastleggen van een aantal begrippen welke voor het bepalen van de belastingschuld van
materieel belang zijn en aan verschillende belastingen gemeen
zijn — zoals waardebegrippen •— acht de eerste ondergetekende met de Commissie de tijd nog niet gekomen. Te meer
aanvaardbaar is deze conclusie, nu de wisselende eisen, waaraan de regeling van de belastingdruk met het oog op de zich
snel wijzigende maatschappelijke omstandigheden dient te voldoen, tot gevolg hebben gehad, dat het materiële belastingrecht
zich in de laatste tijd door een grote beweeglijkheid heeft gekenmerkt. Een zodanige tijd is niet de meest geschikte om
belangrijke begrippen in een algemene wet te verankeren.
Daarentegen is aan het recht van formele aard een veel grotere
mate van stabiliteit eigen. Ook de vereenvoudiging, die door
een algemene wet van de geschetste omvang wordt bereikt, is
trouwens reeds van uitnemend belang.
Opportunistische gronden, zoals moeilijkheden verband houdende met het treffen van één regeling zowel voor de gewone
belastingrechter als voor de Tariefcommissie en de omstandigheid, dat de rechtspraak in belastingzaken niet is beperkt tot
de in artikel 1 genoemde belastingen, doch mede niet daaronder vallende provinciale en gemeentelijke belastingen omvat, hebben er voorts toe geleid, de rechtspraak niet in de A1gemene wet op te nemen.
Ten slotte zij er op gewezen, dat blijkens artikel 1 van het
ontwerp de werking van de voorgestelde regeling is beperkt tot
de heffing van de daar genoemde belastingen, waarbij aan het
woord heffing de betekenis moet worden toegekend, die het
heeft in het spraakgebruik, dat, zodra een aanslag in het geding komt, onderscheid maakt tussen heffing en invordering
van een belasting. Heffing is naar het spraakgebruik het constateren van de uit de wet voortvloeiende belastingschuld, hetwelk in het algemeen tot de taak van de inspecteurs behoort.
De invordering van de verschuldigde belasting is opgedragen
aan een andere categorie van ambtenaren, de ontvangers. Zij
heeft plaats volgens regelen die niets gemeen hebben met die,
volgens welke de heffing geschiedt. Dit verklaart waarom de
wet van 22 Mei 1845 (Stb. 22) op de invordering van 's Rijks
directe belastingen buiten beschouwing is gebleven. Hiertoe
heeft mede bijgedragen de overweging, dat met een herziening
van deze wet, welker voorschriften in de practijk nog steeds
voldoen en welke slechts door een beperkt aantal ambtenaren
wordt toegepast, op het gebied van vereenvoudiging niets zou
kunnen worden bereikt.
De in het ontwerp behandelde materie is verdeeld over
10 hoofdstukken, te weten:
I.
Algemene bepalingen

II.

Aangifte

III.
IV.

Heffing van belasting bij wege van aanslag
Heffing van belasting bij wege van voldoening of afdracht op aangifte

V.

Bezwaar en beroep

VI.
VII.

Bevordering van de richtige heffing
Bepalingen van interregionaal en van internationaal
recht.

VIII.

Bijzondere bepalingen
Afd. 1. Vertegenwoordiging
Afd. 2. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing
Afd. 3. Domiciliekeuze en uitreiking van stukken
Afd. 4. Herstel van vormverzuimen en overschrijding
van termijnen
Afd. 5. Toekenning van bevoegdheden
Afd. 6. Geheimhouding
Strafrechtelijke bepalingen
Afd. 1. Strafbare feiten
Afd. 2. Algemene bepalingen van strafrecht
Afd. 3. Algemene bepalingen van strafvordering
Overgangs- en slotbepalingen.

IX.

X.

Sommige van die hoofdstukken hebben betrekking op alle
belastingen waarvoor blijkens artikel 1 de Algemene wet, als
zij tot stand gekomen is, zal gelden. Dit zijn de Hoofdstukken
I, VII, VIII en IX; de overige kunnen slechts toepassing vinden
ten aanzien van bepaalde groepen van belastingen. Zo blijft de
werking van Hoofdstuk III beperkt tot de belastingen welke bij
wege van aanslag worden geheven (inkomstenbelasting, vermogensbelasting, vennootschapsbelasting enz.), die van Hoofdstuk IV tot de belastingen die bij de aangifte moeten worden
voldaan of afgedragen (omzetbelasting, vereveningsheffing,
loonbelasting enz.), terwijl Hoofdstuk II zal gelden voor de
beide hierbedoelde groepen van belastingen.
§ 3.

Toelichting bij de artikelen
HOOFDSTUK I
Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toelichting van dit artikel wordt verwezen naar § 2 van deze Memorie betreffende het werkingsgebied en de inhoud van de voorgestelde wet. Onder het begrip
„belastingen" zijn niet begrepen retributiën, zoals schoolgelden.
Artikel 2. De bepalingen van dit artikel hebben ten doel
vereenvoudiging van de redactie van een aantal andere bepalingen mogelijk te maken.
Eerste lid. De in dit lid, letter a, voorkomende uitdrukking
„wettelijke bepalingen betreffende de heffing van de onder
artikel 1 vallende belastingen" omvat de bepalingen van wetten,
algemene maatregelen van bestuur en andere door het bevoegd
gezag gemaakte rechtsregelingen betreffende de heffing van die
belastingen. Veelal is de heffing voor iedere belasting in een
afzonderlijke wet geregeld. Het komt echter ook voor, dat belastingregelingen deel uitmaken van wetten enz. die tevens een
andere stof regelen. Tot de hier bedoelde wettelijke bepalingen
behoort ook de wet van 19 December 1914 (Stb. 564), houdende instelling van raden van beroep voor de directe belastingen en vaststelling van algemene bepalingen betreffende het
beroep op die colleges. Vanzelfsprekend heeft de bovenaangehaalde uitdrukking alleen betrekking op bepalingen in de
nationale wetgeving en niet op bepalingen in met andere Mogendheden gesloten verdragen ter voorkoming van dubbele
belasting.
Onder letter b is de burgerlijke rechter, die thans nog rechtspreekt in geschillen betreffende de zegel- en registratierechten,
niet genoemd, omdat het in de bedoeling ligt ter gelegenheid
van de reeds met het oog op het invoeren van de onderwerpeI
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lijke Algemene wet geboden herziening van de Zegelwet 1917
en de Registratiewet 1917 de beslechting van deze geschillen
op te dragen aan de in de tweede plaats genoemde rechter.
Nadat het bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende ontwerp van Wet administratieve rechtspraak belastingzaken (Gedrukte Stukken, Zitting 1954—1955, no. 3704) tot
stand zal zijn gekomen, zal artikel 2, eerste lid, letter />, van het
onderhavige ontwerp aan die wet worden aangepast. In verband met artikel 35 van het evengenoemde ontwerp van wet
zal alsdan de opdracht van rechtsmacht aan het Gerechtshof te
's-Gravenhage, welke thans voorkomt in het slot van letter b,
kunnen vervallen. Voorts dient ook artikel 87 van het onderhavige ontwerp te worden aangepast.
De opsomming van lichamen onder letter c is ontleend aan
artikel 15, eerste lid, van de Wet op de economische delicten,
met deze afwijkingen, dat mede zijn opgenomen de „ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen" en voorts het
woord „vennootschappen" is vervangen door maat- en vennootschappen om iedere twijfel of een maatschap onder de definitie
valt, uit te sluiten.
Tweede lid. De omschrijving van het begrip „bestuurder"
is in hoofdzaak ontleend aan artikel 24 van het Besluit op de
Winstbelasting 1940, voor de vennootschapsbelasting van toepassing verklaard bij artikel 32, onder 5), van het Besluit op
de Vennootschapsbelasting 1942.
Derde lid. letter c. De hier gegeven definitie van „commanditaire vennootschap op aandelen" is ontleend aan artikel 1,
tweede lid, van de Achtste Aanvullingsbeschikking Vennootschapsbelasting 1942. De geringe afwijking in de tekst heeft
geen materiële wijziging, doch enkel verbetering van de redactie
ten doel. Door haar opneming in de Algemene wet zal deze
definitie ook gaan gelden voor andere belastingen, zoals de
inkomstenbelasting en het registratierecht.
Derde lid, letter e.' Met betrekking tot het woord „belastingaanslag" dient te worden opgemerkt, dat in de terminologie
van het ontwerp het woord „aanslag" is gereserveerd voor de
aanslagen, vastgesteld krachtens artikel 11, eerste lid, dat zijn
de aanslagen die in het spraakgebruik in tegenstelling tot de
voorlopige aanslagen als definitieve, en in tegenstelling tot de
navorderingsaanslagen als oorspronkelijke of primitieve aanslagen worden aangeduid. Het woord „belastingaanslag" wordt
gebruikt als een verzamelbegrip, waaronder vallen zowel de
hiervoor bedoelde „aanslagen" als de daarnaast voorkomende
voorlopige aanslagen en navorderings- en naheffingsaanslagen.
Artikel 3. Wegens de verscheidenheid van gevallen is het niet
mogelijk de relatieve competentie van de in dit artikel genoemde
ambtenaren volledig in de Algemene wet te regelen. Tn het bijzonder geldt dit met betrekking tot de loonbelasting, de ver
eveningsheffing, de commissarissenbelasting, de dividendbelasting en de omzetbelasting. Veelal zal de betrekkelijke bevoegdheid kunnen worden afgeleid uit de bepalingen der bijzondere
wet. Zo volgt bij voorbeeld uit de in de bijzondere wet voorkomende voorschriften betreffende de plaats van aanslag dat
in artikel 11 met „inspecteur" bedoeld is de inspecteur tot wiens
ambtsgebied de plaats van aanslag behoort.
Voor de gevallen waarin de betrekkelijke bevoegdheid noch
uit de Algemene wet, noch uit de bijzondere wet blijkt, zal zij
krachtens het onderwerpelijke artikel door de Minister worden
vastgesteld.
Artikel 4. Dit artikel vervangt artikel 3, eerste en vierde
lid, van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, artikel 1,
vierde lid, van de Wet op de Vermogensbelasting 1892, artikel 2, derde lid, eerste zin, van het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942, artikel 2, tweede lid, van het Besluit op de Loonbelasting 1940, artikel 1, tweede lid, van het Besluit op de
Dividendbelasting 1941, artikel 46, vierde lid, van de Registratiewet 1917 en artikel 2a, tweede lid, van de Zegelwet 1917.
Artikel 5. In verband met de termijnen, gesteld in de artikelen 11, derde lid, 16, derde lid, en 20, derde lid, is het noodzakelijk, dat geen twijfel mogelijk is omtrent het tijdstip, waarop

een belastingaanslag tot stand komt. Volgens de arresten van
de Hoge Raad van 23 November 1938 (Beslissingen in Belastingzaken no. 6782) en 14 October 1953 (Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak no. 1953/278), is dit het tijdstip
waarop de met het vaststellen van een belastingaanslag belaste
autoriteit de aanslag te boek stelt en die teboekstelling ondertekent. Aangezien echter dit tijdstip de aangeslagene onbekend
blijft, wordt in afwijking van de leer van de Hoge Raad voorgesteld, als dagtekening van vaststelling van een belastingaanslag
te doen gelden de dagtekening van het aanslagbiljet waaruit van
de aanslag blijkt. Daardoor zal het voor de aangeslagene mogelijk zijn na te gaan, of de termijn waarbinnen de belastingaanslag moet zijn opgelegd, is inachtgenomen.
HOOFDSTUK II
Aangifte
In dit hoofdstuk zijn samengevat de bepalingen betreffende
de aangiften in zake belastingen die bij wege van aanslag worden geheven (inkomstenbelasting, vermogensbelasting, vennootschapsbelasting en personele belasting), dan wel op aangifte
moeten worden voldaan (omzetbelasting, vereveningsheffing),
of afgedragen (loonbelasting, commissarissenbelasting en dividendbelasting). Van het opnemen in dit hoofdstuk van bepalingen betreffende de aangiften ten behoeve van de heffing van
de overige belastingen waarvoor de Algemene wet zal gelden,
dat zijn de registratie-, successie- en zegelrechten en de
motorrijtuigenbelasting, moest worden afgezien. Wel zouden
enkele bepalingen van dit hoofdstuk ook voor laatstgenoemde
belastingen van toepassing kunnen zijn, doch deze bepalingen
zijn van zeer gering belang; de hoofdzaken zouden toch in de
bijzondere wetten welke de heffing van die belastingen regelen,
moeten worden opgenomen. Een verdeling van de regeling van
de aangiften over twee wetten, waarbij het leeuwendeel aan de
bijzondere wet zou blijven, zou tot nodeloze complicatie, derhalve geenszins tot vereenvoudiging leiden.
De voorgestelde regeling wijkt in zover af van de bestaande,
dat de verplichting tot het doen van aangifte steeds — dus ook
met betrekking tot de belastingen welke op aangifte moeten
worden voldaan of afgedragen —• eerst zal ontstaan door uitreiking van een aangiftebiljet en niet rechtstreeks uit de wet
voortvloeit. Voor de practijk is deze afwijking zonder betekenis, doordat krachtens artikel 6, derde lid, ook aan hen die
belasting op aangifte hebben te voldoen of af te dragen en die
niet tijdig een aangiftebiljet hebben ontvangen, de verplichting
zal worden opgelegd een verzoek om uitreiking van een aangiftebiljet in te dienen.
Artikel 6. Voor de toelichting van dit artikel moge in de
eerste plaats worden verwezen naar hetgeen hierboven is medegedeeld.
Regel zal zijn, dat met betrekking tot belastingen voor welke
periodiek aanslagen worden opgelegd of welke periodiek moeten worden voldaan of afgedragen, het initiatief voor de uitreiking van een aangiftebiljet uitgaat van de inspecteur. Met
betrekking tot de dividendbelasting, welke op onregelmatige
tijdstippen wordt afgedragen, zal ingevolge een op grond van
het derde lid uit te vaardigen voorschrift, het initiatief van de
afdrachtplichtige moeten uitgaan.
Het derde lid voorziet ook in de mogelijkheid om aan personen die voor een aanslag in aanmerking komen, doch geen
aangiftebiljet hebben ontvangen, de verplichting op te leggen
om uitreiking van een aangiftebiljet te verzoeken, op de wijze
waarop zuiks thans voor de inkomstenbelasting is geregeld in
artikel 19 van de Uitvoeringsresolutie Inkomstenbelasting 1953.
De in het derde lid bedoelde termijn behoeft geen kalendertermijn te zijn. Zo zal voor de dividendbelasting kunnen worden
voorgeschreven, dat voordat tot uitdeling wordt overgegaan,
een aangiftebiljet moet worden aangevraagd.
De bepaling van de tweede volzin van het eerste lid komt
overeen met artikel 20 van de Uitvoeringsresolutie Inkomstenbelasting 1953 en artikel 16, derde lid, van de Wet op de Vermogensbelasting 1892.
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Artikel 7. Het in dit artikel gebezigde woord „heffing" heeft
dezelfde betekenis als die welke blijkens § 2 dezer Memorie
hetzelfde woord in artikel 1 heeft.
Artikel 8. De redactie van dit artikel wijkt in zover af van
hetgeen tot dusver gebruikelijk was, dat achter de woorden
„zonder voorbehoud" niet de woorden „naar waarheid" zijn
opgenomen. Laatstbedoelde woorden zijn overbodig in verband
met artikel 66, volgens hetwelk het onjuist of onvolledig doen
van de voorgeschreven aangifte strafbaar is.
Artikel 9. Het derde lid van dit artikel treft voor alle bij
wege van aanslag geheven belastingen een regeling welke overeenkomt met die van artikel 52, vierde en vijfde lid, van het
Besluit op de Inkomstenbelasting 1941.
De ondergetekenden hebben het wenselijk geacht de door de
administratie opgelegde verhoging te doen vervallen, indien
de strafrechter wegens te late indiening straf heeft opgelegd dan
wel indien transactie ter zake heeft plaats gehad.
Artikel 10. Dat voor de belastingen welke op aangifte moeten worden voldaan of afgedragen, wordt voorgeschreven, dat
de aangifte gelijktijdig met de betaling bij de ontvanger moet
worden ingeleverd, is in overeenstemming met de bestaande
practijk.
Het geval waarop de tweede volzin van het tweede lid betrekking heeft, is practisch van weinig belang, doch het moest
worden geregeld ter afsluiting van het systeem.
HOOFDSTUK III
Heffing van belasting bij wege van aanslag
De bepalingen van dit hoofdstuk komen nagenoeg geheel
overeen met die welke thans gelden voor de inkomstenbelasting, de vermogensbelasting, de vennootschapsbelasting en de
personele belasting. Op de afwijkingen zal hierna bij de toelichting van de artikelen de aandacht worden gevestigd.
Artikel 11. De in het eerste lid bedoelde vaststelling heeft,
zoals blijkt uit de toelichting op artikel 5, plaats door ondertekening van het kohier, waarin de aanslag wordt opgenomen.
De betekenis, die het woord „aanslag" in het ontwerp heeft,
is uiteengezet in de toelichting tot artikel 2, derde lid, letter e.
Het derde lid is opgenomen in navolging van een soortgelijke
bepaling welke voorkwam in het vervallen derde lid van artikel 12 van het Besluit op de Winstbelasting 1940. Het zal in de
eerste plaats voor de belastingplichtigen een waarborg opleveren, dat zij binnen een redelijke termijn hun belastingafrekening ontvangen. Voorts zal het voor het vervolg geschillen uitsluiten nopens de vraag tot hoelang een primitieve aanslag kan
worden opgelegd, welke vraag, in verband met de bepalingen
betreffende de bevoegdheid tot navorderen, onder de bestaande
wetgeving tot een vrij omvangrijke jurisprudentie aanleiding
heeft gegeven.
Om in gevallen waarin de grootte van de belastingschuld
bepaald wordt of mede bepaald wordt door feiten die zich in
de loop van een tijdvak voordoen (zoals bij de inkomstenbelasting in haar tegenwoordige vorm en bij de vennootschapsbelasting het geval is) iedere twijfel omtrent de vraag, wanneer die
schuld ontstaat, uit te sluiten, is de bepaling van het vierde lid
opgenomen. Die bepaling heeft een beperkte strekking; zij geldt
alleen voor de toepassing van artikel 11, derde lid, en artikel
16, derde lid.
Artikel 12. De bepaling van dit artikel heeft in de eerste
plaats ten doel de belastingplichtige die een aangifte heeft gedaan, indien hem geen aanslag wordt opgelegd, niet tot het
einde van de in artikel 11, derde lid, gestelde termijn dienaangaande in onzekerheid te laten. Voorts dient de voorgeschreven
kennisgeving om ingeval later enig feit grond mocht opleveren
voor het vermoeden, dat een aanslag ten onrechte achterwege
is gelaten, twijfel uit te sluiten nopens de vraag op welk ogenblik het recht tot navorderen is ontstaan.

Artikel 13. Dit artikel vervangt artikel 44 van het Besluit
op de Inkomstenbelasting 1941 en artikel 25 van het Besluit
op de Vennootschapsbelasting 1942, welke artikelen het aan
de Minister overlaten de regelen vast te stellen, welke bij het
opleggen van voorlopige aanslagen in de inkomstenbelasting
en de vennootschapsbelasting in acht moeten worden genomen.
Die regelen zijn thans vervat in artikel 14 van de Uitvoeringsresolutie Inkomstenbelasting 1953 en artikel 5 van de Achtste
Aanvullingsbeschikking Vennootschapsbelasting 1942.
Artikel 14. De bevoegdheid tot het opleggen van voorlopige
aanslagen in gevallen, waarin artikel 13 niet van toepassing is,
komt in beginsel overeen met die welke de inspecteur thans
ontleent aan artikel 1, eerste lid, van de wet van 13 Januari 1922
(Stb. 9), betreffende het opleggen van voorlopige aanslagen in
de directe belastingen. Het voorgestelde tweede lid van artikel
14 bevat een wenselijk gebleken verruiming van die bevoegdheid, doordien het voorziet in het geval dat de belastingplichtige
niet of niet tijdig aan zijn verplichting tot het doen van aangifte of tot het verstrekken van gegevens voor het opleggen
van een voorlopige aanslag heeft voldaan.
Het artikel zal alleen toepassing vinden ten aanzien van de
vermogensbelasting.
Evenals onder de bestaande regelingen zal tegen een voorlopige aanslag, opgelegd krachtens artikel 13 of artikel 14 niet
kunnen worden gereclameerd. Dit volgt uit het feit, dat artikel 23 enkel de aanslag, dat is de in het eerste lid van artikel 11
bedoelde (definitieve) aanslag, en niet tevens de voorlopige
aanslag noemt.
Artikel 15. Dit artikel treedt, voor zover de verrekening in
het algemeen betreft, in de plaats van artikel 53 van het Besluit
op de Inkomstenbelasting 1941, artikel 30 van het Besluit op
de Vennootschapsbelasting 1942 en de artikelen 2 en 3 van
meergenoemde wet van 13 Januari 1922. Niet overgenomen is
de bepaling van artikel 3, tweede lid, van deze wet dat, ingeval
de later vastgestelde aanslag lager is dan de voorlopige, deze
door de ambtenaar die hem heeft vastgesteld, ambtshalve wordt
verminderd met het verschil, aangezien het wenselijk is voor
beide soorten van voorlopige aanslagen de verrekening op
eenzelfde, meer eenvoudige wijze, met name in beginsel door
het in mindering brengen op de aanslag, te doen plaats hebben.
In overeenstemming met de bestaande practijk zal, ingeval de
in het eerste lid voorgeschreven aftrek tot een negatieve uitkomst leidt, het aanslagbiljet waarop de definitieve aanslag
voorkomt een „saldo te verrekenen of terug te ontvangen" aanwijzen. Verrekening op andere wijze kan plaats hebben indien
geen aanslag wordt opgelegd. Alsdan zullen de voorheffingen
worden teruggegeven. In dit verband vestigt de eerste ondergetekende er nog de aandacht op, dat in het voorschrift van artikel 15, eerste lid, geen oordeel besloten ligt nopens de te dezen
niet aan de orde zijnde vraag, of ter zake van belastingschulden
compensatie kan plaats hebben.
Zoals blijkt uit de artikelen 23 en 26 zullen geschillen betreffende de in het eerste lid voorgeschreven verrekening aan
het oordeel van de administratieve rechter kunnen worden
onderworpen. Met geschillen betreffende de verrekening van
volgens de wet van 1922 opgelegde voorlopige aanslagen was
dit niet het geval.
Artikel 16. Dit artikel en de volgende twee artikelen beogen samen te vatten de voorschriften welke thans gelden in
zake de navordering van inkomsten-, vermogens- en vennootschapsbelasting, aangevuld met een regeling van het in artikel
32, eerste lid, van de Wet op de personele belasting 1950 voorziene geval, dat een ontheffing ten onrechte of tot een te hoog
bedrag is verleend.
Als eerste voorwaarde waaraan moet zijn voldaan, opdat navordering zal kunnen plaats vinden, wordt evenals tot dusver
gesteld, dat „enig feit" grond oplevert voor de navordering. Dit
criterium is behouden, omdat daarmede een duidelijke rechtspraak is afgetekend. Navordering op grond van gewijzigd inzicht in de toepassing van de wet of tot herstel van een ambtelijk verzuim, zal derhalve ook voortaan zijn uitgesloten.
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In het eerste lid zijn de woorden „een aanslag ten onrechte
achterwege is gelaten" in de plaats gesteld van de uitdrukkingen „ten onrechte is afgezien van het vaststellen van een aanslag", voorkomende in artikel 38, eerste lid, van de Wet op de
Vermogensbelasting 1892 en artikel 1, eerste lid, van de Zevende Uitvoeringsbeschikking Inkomstenbelasting 1941, en „een
aanslag ten onrechte is achterwege gebleven", voorkomende
in het voor de vennootschapsbelasting nog van toepassing
zijnde artikel 18, eerste lid, van het Besluit op de Winstbelasting
1940. De nieuwe formulering is gekozen met de bedoeling te
voorzien zowel in het geval dat de inspecteur heeft besloten
van het opleggen van een aanslag af te zien, als in het geval
dat binnen de in artikel 11, derde lid, genoemde termijn geen
aanslag is tot stand gekomen zonder dat de inspecteur bepaaldelijk heeft besloten geen aanslag op te leggen. In het eerste
geval zal het recht tot navorderen ontstaan op het tijdstip
waarop het besluit is genomen —• vergelijk hetgeen te dier zake
in de toelichting op artikel 12 is opgemerkt —, in het tweede
geval bij het verstrijken van de termijn van drie jaar waarbinnen een primitieve aanslag had kunnen zijn vastgesteld.
In het eerste lid is, anders dan bij voorbeeld in artikel 38,
eerste lid, van de Wet op de Vermogensbelasting 1892, het
geval „dat een aanslag ten onrechte is vernietigd" niet afzonderlijk genoemd, aangezien in dit geval de aanslag als ten onrechte achterwege gelaten moet worden beschouwd. Is een aanslag bij uitspraak op een bezwaarschrift of beroepschrift, dan
wel ambtshalve, verminderd, dan zal voor de beantwoording
van de vraag of hij tot een te laag bedrag is vastgesteld, van het
verminderde bedrag moeten worden uitgegaan.
Nagevorderd kan worden de te weinig geheven belasting.
Indien het gaat over een aanslag die tot een te laag bedrag is
vastgesteld, is dit het verschil tussen het bedrag waarop de aanslag ten tijde van zijn totstandkoming had moeten zijn gesteld
en het bedrag waarop hij laatstelijk daadwerkelijk is vastgesteld. Een op de oorspronkelijke aanslag verleende ontheffing
dient daarbij derhalve buiten beschouwing te blijven. Eventueel
zal nadat de navorderingsaanslag vaststaat, een suppletoire
ontheffing moeten worden verleend. Als te weinig geheven
moet ook worden beschouwd een ten onrechte of tot een te
hoog bedrag genoten vermindering of ontheffing.
De strekking van het tweede lid is gelijk aan die van artikel
38, tweede lid, van de Wet op de Vermogensbelasting 1892 en
artikel 1, tweede lid, van de Zevende Uitvoeringsbeschikking
Inkomstenbelasting 1941, t.w. het geven van gelegenheid om
een vergissing die bij de toepassing van artikel 15 ten nadele
van de fiscus is begaan, bij wege van navordering te herstellen
zonder dat daarvoor „enig feit", als in het eerste lid bedoeld,
wordt vereist. Dit blijkt uit de woorden „in alle gevallen",
welke zijn ontleend aan artikel 2, letter a, van het thans vervallen Buitengewoon Navorderingsbesluit.
In het derde lid is de termijn van vijf jaar, waarbinnen de
navorderingsaanslag moet zijn vastgesteld, behoudens voor het
geval dat uitstel voor het doen van aangifte is verleend, gehandhaafd.
In het ontwerp zijn niet overgenomen:
1°. de voor de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting geldende verlenging van de navorderingstermijn met de
duur van een voor de inlevering van een successiememorie verleend uitstel, omdat daaraan bij een navorderingstermijn van
vijf jaar weinig of geen behoefte bestaat;
2". het voor genoemde belastingen geldende voorschrift dat
een aanslag tot navordering, vastgesteld na het overlijden van
de belastingplichtige, gesteld wordt ten name van de erfgenamen, aangezien er geen reden is om te dien aanzien anders te
handelen dan in gevallen waarin een primitieve aanslag eerst
na het overlijden van de belastingplichtige tot stand komt;
3°. de ingevolge artikel 10, vierde lid, van de wet van
23 April 1952 (Stb. 191), houdende bepalingen inzake vervanging van het fiscale noodrecht, bestaande bevoegdheid om,
nadat een veroordeling wegens onjuiste aangifte onherroepelijk
is geworden, de aan het Rijk onthouden belasting ook na het

verstrijken van de termijn na te vorderen, omdat het instellen
van een strafvervolging niet belet, dat een aanslag tot navordering wordt opgelegd voordat een veroordeling onherroepelijk
is geworden. Opneming van voormelde bevoegdheid in de A1gemene wet zou voorts naar het oordeel van de eerste ondergetekende niet wenselijk zijn, omdat de inspecteur anders door het
instellen van een strafvervolging de termijn van artikel 16,
derde lid, zou kunnen ontgaan, nu — doordat het maximum van
de op het opzettelijk doen van onjuiste aangifte gestelde gevangenisstraf 4 jaar beloopt — de termijn waarbinnen een strafvervolging kan worden ingesteld 12 jaar bedraagt.
Artikel 17. De inhoud van dit artikel wijkt in zover af van
de thans geldende voorschriften, dat niet zijn opgenomen bepalingen betreffende de wijze waarop de mededeling moet
geschieden ingeval de belastingplichtige is overleden. Deze bepalingen kunnen in verband met artikel 42 worden gemist. De
redactie is zoveel mogelijk bekort.
Artikel 18. Het voorschrift van het eerste lid komt overeen
met de bestaande regelingen in zake de bij navordering toe te
passen verhoging, behoudens dat de woorden „grove schuld" in
de plaats zijn gesteld van de woorden „grove onachtzaamheid"
en dat achter het woord „tenzij" zijn weggelaten de woorden
„aannemelijk is dat". De in dit artikel bedoelde verhoging
heeft het karakter van een administratieve boete; zij vormt dus
niet, zoals met de verhoging van artikel 85 van de Wet op de
Inkomstenbelasting 1914 het geval was, een vergoeding voor
gepraesumeerd nadeel dat de belastingplichtige de fiscus heeft
berokkend.
Nieuw is evenwel de in het tweede lid van dit artikel opgenomen bepaling dat een verhoging welke haar grond vindt in
een feit ter zake waarvan de belastingplichtige door de strafrechter is veroordeeld, na zodanige veroordeling of na een
transactie te dier zake vervalt. Is een vergrijp eenmaal in de
strafrechtelijke sfeer gekomen, dan dient de ter zake door de
administratie opgelegde verhoging, naar het oordeel van de
ondergetekenden, niet gehandhaafd te blijven. Dat ingevolge
het derde lid, het bedrag van de verhoging welke vervalt, door
de inspecteur bij uitspraak wordt vastgesteld, brengt mede dat
de belastingplichtige tegen een zodanige uitspraak op de voet
van artikel 26 beroep zal kunnen instellen.
Van de in dit artikel genoemde verhoging zal overigens krachtens artikel 64 door of vanwege de Minister gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kunnen worden verleend.
HOOFDSTUK IV
Heffing van belasting bij wege van voldoening of afdracht
op aangifte
Artikel 19. Het in het eerste lid gebezigde woord „belastingplichtige" slaat op degene die door hem uit eigen hoofde
verschuldigde belasting op aangifte moet voldoen, zoals de
ondernemer die omzetbelasting en de werkgever die vereveningsheffing verschuldigd is. Het woord „inhoudingsplichtige"
ziet op degene die door hem van anderen ingehouden belasting,
zoals loonbelasting, commissarissenbelasting en dividendbelasting, heeft af te dragen.
Aangezien ten aanzien van de belastingen waarop dit artikel
betrekking heeft, geen twijfel kan bestaan over de vraag wanneer de belastingschuld ontstaat, behoefde — anders dan in
het geval van artikel 11, derde lid — aan het artikel geen
voorschrift nopens het tijdstip van ontstaan van de belastingschuld te worden toegevoegd.
Artikel 20. De in dit artikel gebezigde woorden „naheffen"
en „naheffingsaanslag" zijn nieuw. Zij treden in de plaats van
de tot dusver ook voor de hierbedoelde belastingen gebruikte
termen „navorderen" en „navorderingsaanslag", welke in het
ontwerp uitsluitend met betrekking tot bij wege van aanslag
geheven belastingen worden gebruikt.
In overeenstemming met de bestaande practijk zal ook onder
de werking van artikel 20 bij niet-tijdige voldoening of afdracht
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eerst dan tot naheffing worden overgegaan, indien ook na aanmaning geen betaling volgt. Wel zal in zulk een geval eventueel
artikel 22 kunnen worden toegepast.
Artikel 21. Het eerste lid van dit artikel schrijft, in navolging van wat thans reeds voor o.a. de inkomstenbelasting
geldt — vergelijk artikel 18 van het ontwerp — toepassing van
de verhoging imperatief voor, zulks in tegenstelling tot artikel 22, vijfde lid, van het Besluit op de Loonbelasting 1940,
volgens hetwelk de navorderingsaanslag kan worden verdubbeld, en artikel 37, tweede lid, van de Wet op Omzetbelasting 1954, waarbij is bepaald, dat de in een navorderingsaanslag te begrijpen belasting kan worden verhoogd tot haar
drievoud. Dit verschil zal evenwel geen wijziging brengen in
de bestaande praclijk, aangezien het in de bedoeling van de
eerste ondergetekende ligt, krachtens artikel 64 de inspecteurs
te machtigen in bepaalde, door hem te omschrijven gevallen
namens hem de verhoging geheel of gedeeltelijk kwijt te
schelden door haar geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.
De in het tweede, derde en vierde lid van het artikel opgenomen regeling in zake het vervallen van de verhoging,
stemt overeen met de desbetreffende bepalingen ten aanzien
van de navordering. Verwezen zij naar de toelichting op artikel 18.
Artikel 22. De in dit artikel voorgestelde bepaling is nieuw.
Zij komt in strekking overeen met die van artikel 9, derde lid,
en heeft ten doel het aantal gevallen waarin te laat wordt betaald, zoveel mogelijk te beperken.
HOOFDSTUK V
Bezwaar en beroep
Dit hoofdstuk is een samenvatting van de bepalingen in zake
bezwaar en beroep, voorkomende in het Hoofdstuk „Bezwaren
tegen de aanslagen", en de artikelen 42 en 50 van de Wet op
de Vermogensbelasting 1892, Hoofdstuk X van de Wet op de
personele belasting 1950, Hoofdstuk X van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 jo. artikel 57, eerste lid, 2°, van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, artikel 53, vierde lid, van
laatstgenoemd besluit, artikel 5 van de Zevende Uitvoeringsbeschikking Inkomstenbelasting 1941, artikel 24, derde lid, van
de Uitvoeringsresolutie Inkomstenbelasting 1953, Hoofdstuk
IV van het Besluit op de Winstbelasting 1940 jo. artikel 32,
onder 2), van het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942,
Hoofdstuk IV van het Besluit op de Dividendbelasting 1941,
artikel 21a, tweede en derde lid, en artikel 22, zesde lid, alsmede Hoofdstuk VI van het Besluit op de Loonbelasting 1940,
voorts artikel 8 van het Besluit op de Commissarissenbelasting
1941 en artikel 7 van het Besluit op de Vereveningsheffing 1941
—• bij welke artikelen de voor de loonbelasting geldende bepalingen betreffende bezwaar en beroep voor de commissarissenbelasting en de vereveningsheffing van overeenkomstige toepassing worden verklaard — en Hoofdstuk IX van de Wet
op de Omzetbelasting 1954. Voor zover daarbij ter wille van
de uniformiteit of om andere redenen van die bepalingen
is afgeweken, wordt daarop bij de bespreking van de artikelen de aandacht gevestigd.
In het ontwerp is een regeling van de zogenaamde verhoging wegens lichtvaardig procederen niet meer opgenomen.
De ondergetekenden achten het bedreigen van straf op dit
punt in strijd met een juiste rechtsbedeling.
Artikel 23. Uit artikel 15, eerste lid, blijkt, dat in de terminologie van het ontwerp het woord „aanslag" betrekking heeft
op het vastgesteld bedrag van de belasting, zonder aftrek van
voorlopige aanslagen en voorheffingen. Vandaar dat in het
artikel bezwaren betreffende de in artikel 15, eerste lid, voorgeschreven verrekening, met bezwaren tegen de aanslag worden gelijkgesteld. De formulering is zodanig gekozen, dat daaronder ook vallen bezwaren tegen het achterwege laten van een
verrekening. Met betrekking tot geschillen betreffende de verrekening van voorlopige aanslagen, opgelegd krachtens de wet

van 13 Januari 1922 (Stb, 9) bevat die wet geen regeling, zodat
deze geschillen eventueel aan het oordeel van de burgerlijke
rechter zouden moeten worden onderworpen. Deze ongeIijkheid wordt door de nieuwe regeling weggenomen.
De voorgestelde regeling komt, wat haar strekking betreft,
overeen met die van artikel 53, vierde lid, van het Besluit
op de Inkomstenbelasting 1941, artikel 24, derde lid, van
de Uitvoeringsresolutie Inkomstenbelasting 1953 en met die van
artikel 32, onder 2 ) , letter b, van het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942. Voorts stelt dit artikel de mogelijkheid
open bezwaren in te brengen tegen elke door de inspecteur
ingevolge de belastingwet genomen beschikking. Evenals in de
huidige wetgeving zal deze mogelijkheid voornamelijk van
belang zijn met betrekking tot verzoeken om vrijstelling of
vermindering van inhouding van loonbelasting ter zake van
aftrekbare kosten, persoonlijke verplichtingen, buitengewone
lasten en aftrekbare giften, op verzoeken om teruggaaf van
dividendbelasting betaald voor rekening van een binnenlandse
rechtspersoon die niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen is, alsmede op verzoeken om teruggaaf van omzetbelasting zoals die o.a. wordt verleend als goederen in ongebruikte staat worden uitgevoerd.
Met betrekking tot de in het onderhavige hoofdstuk gebezigde woorden „beschikking" en „uitspraak" moge de eerste
ondergetekende er op wijzen, dat zowel bij de redactie van deze
wet als van de heffingswetten aan deze woorden strikt formele
betekenis moet worden toegekend. Dit houdt in dat zowel in
deze wet als in de hcffingswetten het gebruik van deze termen
beslissend is voor de rechtsgang.
Het woord „beschikking" is gereserveerd voor beslissingen
die aanleiding kunnen geven tot het indienen van een bezwaarschrift bij de inspecteur; het woord „uitspraak" is gereserveerd
voor de beslissingen waartegen op de voet van de artikelen 26
en 31 rechtstreeks beroep bij de rechter kan worden ingesteld.
Artikel 24. Dit artikel, dat toepassing zal kunnen vinden
voor omzetbelasting, vereveningsheffing, dividendbelasting,
loonbelasting en commissarissenbelasting, wijkt, voor zover de
eerste twee dier belastingen betreft, van de bestaande regelingen
af. Volgens het arrest van de Hoge Raad van 6 December 1950
(Beslissingen in Belastingzaken no. 8900) is in het Besluit op
de Vereveningsheffing 1941 geen rechtsgang aangewezen voor
het geval een werkgever te veel vereveningsheffing heeft afgedragen, zodat te dezen onder de bestaande regeling voor de
werkgever geen andere weg openstaat dan terugvordering van
het onverschuldigd betaalde door een procedure bij de gewone
burgerlijke rechter. Voor de omzetbelasting is de procedure ter
bekoming van teruggaaf van hetgeen te veel is betaald, vereenvoudigd. Volgens de bestaande regeling, vervat in de artikelen
27, tweede en derde lid, 38 en 39 van de Wet op de Omzet belasting 1954. welke bij het tot stand komen van artikel 24 zal
dienen te vervallen, wordt eerst een verzoek om teruggaaf vereist, waarop de inspecteur een beschikking neemt. Tegen die
beschikking kan vervolgens bij dezelfde inspecteur een bezwaarschrift worden ingediend, waarna een uitspraak volgt, waartegen beroep op de Tariefcommissie openstaat. De voorgestelde
regeling gaat er van uit, dat het verzoek om teruggaaf terstond
in de vorm van een bezwaarschrift tot de inspecteur kan worden gericht.
Artikel 25. De voorschriften van dit artikel zijn geheel
in overeenstemming met die, welke tot dusver voor de behandeling van bezwaarschriften hebben gegolden. Het zesde
lid dient om vast te stellen, dat bij gegrondbevinding van een
bezwaar tegen een plaats gehad hebbende inhouding, de daaruit voortvloeiende teruggaaf niet via degene, die de belasting
heeft ingehouden en afgedragen, doch rechtstreeks aan de
reclamant wordt verleend.
Met betrekking tot de woorden „tenzij gebleken is", voorkomende in het derde lid, valt het volgende op te merken.
In de thans in verschillende belastingwetten voorkomende
bepalingen betreffende de omkering van de bewijslast, bestaat
geen eenheid van terminologie. Behalve de hier gebezigde
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formulering „tenzij gebleken is", komen ook de vormen "tenzij overtuigend aangetoond wordt" en „tenzij aannemelijk
is" voor. Blijkens zijn arrest van 1 November 1950 (Beslissingen in Belastingzaken no. 8849) scheert de Hoge Raad
die formuleringen alle over een kam. Om aan deze onbevrcdigende toestand een einde te maken en de gradatie in
het bewijsrecht tot een minimum te beperken, wordt er van
uitgegaan, dat met twee nuances kan worden volstaan: „blijken" en „aannemelijk zijn". „Blijken" zal worden gebezigd
in de gevallen waarin volledig bewijs, met toepassing uiteraard van de voor het fiscale recht geldende vrije bewijsleer,
wordt verlangd en „aannemelijk maken" voor een zwakkere
vorm van bewijs.

inspecteur voorgeschreven bij de terugzending van een hem
toegezonden beroepschrift aan de raad van beroep daarbij
een afschrift van het aanslagbiljet, van de beschikking of van
de uitspraak over te leggen.
Een voorschrift als vervat in het tweede lid geldt tot dusver
voor inkomstenbelasting, vermogensbelasting en vennootschapsbelasting alleen met betrekking tot gevallen, waarin een aanslag öf een navorderingsaanslag in het geding is. In navolging
van artikel 37, eerste lid, van de Wet op de personele belasting 1950 omvat het thans voorgestelde voorschrift mede
de gevallen waarin de belastingplichtige in zijn beroepschrift
aanspraak maakt op een grotere ontheffing dan hem door de
inspecteur is verleend. Volledigheidshalve is voorts ook voorzien in gevallen, waarin het geschil niet over een belastingbedrag loopt, hetgeen o.a. kan voorkomen bij procedures
over het bedrag van een onbelaste reserve.

Artikel 26. Ter toelichting van het in het eerste lid van
dit artikel gebezigde woord „uitspraak" moge worden verwezen naar hetgeen daaromtrent in de toelichting op artikel
23 is opgemerkt. De termijn voor het instellen van beroep
is gesteld op twee maanden, aangezien de practijk heeft geleerd, dat de tot dusver gegolden hebbende termijn van een
maand in vele gevallen te kort is.
Hetgeen in de aanhef van de toelichting tot Hoofdstuk V van
het ontwerp is opgemerkt met betrekking tot de bepalingen in
zake bezwaar en beroep in het algemeen, geldt evenzeer ten
aanzien van het tweede lid van dit artikel: de eerste ondergetekende heeft gemeend de met betrekking tot het inbrengen
van bezwaren tegen een navorderingsaanslag bestaande toestand te moeten bestendigen op de grond, dat, waar in verband
met artikel 17 de wederzijdse standpunten in de meeste gevallen wel bepaald zijn alvorens de inspecteur tot navordering
overgaat, het weinig zin heeft, ten aanzien van de navorderingsaanslag de procedure van artikel 23 te doen voorafgaan aan
het beroep bij de rechter.
Het derde lid komt in strekking overeen met artikel 17
van het Besluit op de Winstbelasting 1940, voor de vennootschapsbelasting van toepassing verklaard bij artikel 32, onder
2), van het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942.
Het is van belang, deze regeling ook voor andere belastingen
dan de vennootschapsbelasting te doen gelden. Zij beoogt in
gevallen, waarin reeds ter gelegenheid van de aanslagregeling
tussen inspecteur en belastingplichtige is overeengekomen een
geschilpunt aan het oordeel van de administratieve rechter
te onderwerpen, nodeloos tijdverlies door de instantie van
bezwaar bij de inspecteur te voorkomen.
Het vierde lid sluit, in navolging van artikel 57, eerste lid,
2°, van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 en artikel
32, onder 2), letter a, van het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942, met betrekking tot geschillen betreffende de
plaats van aanslag, beroep op de administratieve rechter uit.
Zolang op de inkomstenbelasting, de vermogensbelasting en
de vennootschapsbelasting geen opcenten ten behoeve van de
provinciën of de gemeenten worden geheven en die lichamen
ook niet gerechtigd zijn tot een gedeelte van de aanslagen,
heeft niemand voor die belastingen enig geldelijk belang bij
de vraag, waar een aanslag zal worden opgelegd. Voor de
personele belasting is het nauwelijks denkbaar, dat over de
plaats van aanslag, dat is de gemeente, waarin het perceel
waarop de aanslag betrekking heeft, is gelegen, een geschil
zou kunnen rijzen, dat niet door een bezwaarschrift tegen de
aanslag ten genoegen van de belanghebbende zou kunnen worden opgelost. Het in het algemeen opdragen van de beslissing
in de hierbedoelde geschillen aan de administratieve rechter
zou een vrij ingewikkelde regeling vereisen. Aangezien daaraan onder de bestaande omstandigheden geen behoefte bestaat, is van het opnemen van zulk een regeling in de onderwerpelijke Algemene wet afgezien.

De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen komen overeen
met die van de wet van 29 April 1925 (Stb. 171), tot bevordering van de richtige heffing der directe belastingen, behoudens dat enkele overbodige bepalingen zijn weggelaten terwijl overigens naar een meer systematische rangschikking is
gestreefd.
Hoewel tot dusver sedert de vervanging van de dividenden tantièmebelasting door een belasting naar de winst de
wet op de richtige heffing geen of weinig toepassing vindt,
is het nodig de daarin vervatte regeling tegen het ontgaan
van belasting in de voorgestelde vorm te handhaven wegens
de grote preventieve werking die er van uitgaat.
De artikelen 2 en 3 van de wet van 1925 zijn niet overgenomen. Artikel 2, hetwelk bepaalt, dat indien een naamloze
vennootschap, vereniging, maatschappij of stichting als niet bestaande wordt beschouwd, zulks voor de heffing van de belastingen naar het inkomen geen invloed heeft op de belastbaarheid van de beloningen, die van de vennootschap, vereniging,
maatschappij of stichting zijn of worden genoten, heeft nimmer
enige betekenis gehad. Het paste wel bij artikel 1 van het
ontwerp van de wet van 1925 in de vorm waarin het werd
ingediend, doch werd overbodig toen tijdens de behandeling
van het ontwerp door de aan artikel 1 als tweede lid toegevoegde bepaling, dat voor de vaststelling van een aanslag met
toepassing van het eerste lid de machtiging van de Minister
wordt vereist, de werking van de wet werd beperkt tot een
bepaalde aanslag, zodat een niet gewilde nevenwerking ten
aanzien van andere, niet bedoelde, belastingplichtigen werd
uitgesloten.
Artikel 3, volgens hetwelk een belanghebbende ingeval van
twijfel of een beraamde rechtshandeling onder artikel 1 zou
vallen deze vraag aan de inspecteur kan voorleggen, heeft aanvankelijk voor de belastingadministratie veel moeilijkheden opgeleverd, doordat een ontkennende beantwoording van een gestelde vraag de toepassing van de wet op de beraamde rechtshandeling, zo zij tot stand komt, voor altijd uitsluit, ook al
zou uit latere gedragingen van de bij die rechtshandeling betrokkenen blijken, dat zij het ontgaan van belasting beoogden.
Met het oog op het evenbedoelde gevolg van een ontkennend
antwoord wordt het instituut van artikel 3 thans met zodanig
voorbehoud gehanteerd, dat het weinig of geen practische betekenis heeft. In verband daarmede is het in het ontwerp niet
overgenomen.

Artikel 27. Het eerste lid is in overeenstemming met de
bestaande voorschriften behoudens dat de tot dusver op de
appellant rustende verplichting om bij het beroepschrift een
afschrift van de aangevallen uitspraak over te leggen, niet
is overgenomen. In de plaats daarvan wordt door de bij artikel 87 voorgestelde wijziging van artikel 11 van de Wet
op de raden van beroep voor de directe belastingen aan de

Artikel 29. Dit artikel komt overeen met het eerste lid van
artikel 1 van de wet van 1925, behoudens de weglating van de
tussenzin „ingeval zij reeds toepassing heeft gevonden of voor
toepassing in aanmerking zou komen". Van deze tussenzin,
welke alles behalve duidelijk is, verklaarde de Minister destijds reeds in zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer, dat zij desnoods zou kunnen worden gemist.

Artikel 28. De inhoud van dit artikel is ontleend aan bestaande voorschriften.
HOOFDSTUK VI
Bevordering van de richtige heffing
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Artikel 30. Het in dit artikel bepaalde is een samenvatting
van het tweede en het derde lid van artikel 1 van de wet van
1925. Het bestaande systeem, waarbij het besluit van de inspeo
teur ett dus ook de machtiging van de Minister betrekking
heeft op een bepaalde aanslag, is derhalve behouden. Zulks is
wenselijk om te voorkomen, dat bij voorbeeld bij wijziging
van de wetgeving de belastingadministratie aan een voor een
of meer vorige jaren genomen besluit zou zijn gebonden.
Artikel 31. Dit artikel wijkt in zoverre af van artikel 4.
eerste lid, van de wet van 1925, dat de termijn voor het instellen van beroep is verlengd van een tot twee maanden, zulks
ter wille van de uniformiteit met artikel 26.
Artikel 32. Het artikel vervangt de leden 2 tot en met 5
en 7 van artikel 4 van de wet van 1925.
Uit de bewoordingen van het artikel blijkt, dat het betrekking heeft op een administratieve procedure, waarin het stellen
van een procureur niet mag worden geëist. In het derde lid zijn
de in artikel 4, vierde lid, van de wet van 1925 voorkomende
woorden „of doen toelichten" niet overgenomen, aangezien zij
in verband met de in het ontwerp voorkomende voorschriften
betreffende vertegenwoordiging overbodig zouden zijn.
Wat betreft het gebruiken in het vierde lid van het woord
„blijkt" in plaats van de in artikel 4, vijfde lid, van de wet
van 1925 gebezigde uitdrukking „overtuigend wordt aangetoond", wordt verwezen naar hetgeen met betrekking tot de
formulering van bewijsrecht is medegedeeld in de toelichting
tot artikel 25 van het ontwerp.
Artikelen 33
zesde, achtste en
is verduidelijkt.
bedoelde besluit
kelen 11, 16 of

en 34. Deze artikelen vervangen artikel 4,
negende lid, van de wet van 1925. De redactie
Uit artikel 34 volgt, dat het in artikel 30
moet zijn genomen voordat de in de arti20 genoemde termijn is verstreken.
HOOFDSTUK Vil

Bepalingen van interregionaal en van internationaal recht
Dit hoofdstuk houdt bepalingen in, rakende het interregionaal en internationaal belastingrecht, welke met de thans hestaande doch over verschillende wetten verspreid liggende
voorschriften in strekking overeenkomen. De begrippen intcrregionaal en internationaal recht omvatten in fiscale zaken zowel fiscaal recht op interregionale, onderscheidenlijk internationale grondslag, alsook het fiscale recht op nationale grondslag voor zover het de rechten en de verplichtingen regelt ten
aanzien van belastingplichtigen op wie behalve het Nederlandse,
ook het belastingrecht van een overzees Rijksdeel, onderschcidenlijk van een andere Mogendheid van toepassing is. In dit
verband zij erop gewezen dat het onderhavige hoofdstuk slechts
bepalingen inhoudt van fiscaal recht op nationale grondslag.
De term interregionaal, vóór het van kracht worden van de
nieuwe rechtsorde ongebruikelijk, is ontleend aan artikel 38,
tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk.
Met betrekking tot andere Mogendheden heeft de wetgever
laatstelijk bij de Wet van 14 Juni 1930 (Stb. 244), houdende
bepalingen tot voorkoming van dubbele belasting, de oplossing
van dit vraagstuk gedeeltelijk aan de Kroon, gedeeltelijk aan
de Minister van Financiën overgelaten. De Kroon behield
zich bij artikel 1 van die wet de bevoegdheid voor om verdragen met andere Mogendheden tot gehele of gedeeltelijke
voorkoming van dubbele belasting zonder voorafgaande
goedkeuring te bekrachtigen, en bij artikel 2, eerste lid, de
bevoegdheid om, met inachtneming van het beginsel van
wederkerigheid, voor het Rijk in Europa voorschriften te geven
waardoor, in aansluiting aan de desbetreffende bepalingen,
voorkomende in de wetgeving van een andere Mogendheid,
dubbele belasting geheel of gedeeltelijk wordt voorkomen. Bij
artikel 3 van de wet werd de Minister van Financiën gemachtigd om, voor zover niet reeds op andere wijze daarin
is voorzien, voor het Rijk in Europa eenzijdige voorschriften

te geven waardoor wordt voorkomen, dat een inkomen of
een gedeelte van een inkomen zowel in Nederland als in een
andere Mogendheid — rechtstreeks of middels de bron waaruil
het wordt verkregen — door directe belastingen van de Staat
wordt getroffen.
De bevoegdheid van de Kroon in zake de bekrachtiging
van verdragen is in het ontwerp niet overgenomen, omdat
bij de huidige bepalingen van de Grondwet aan dispensatie van
parlementaire goedkeuring ter zake van de hierbedoelde verdragen in mindere mate behoefte bestaat dan vroeger: zonder
overwegende bezwaren kan de daarvoor geldende grondwettelijke procedure worden gevolgd. Wel zal volgens artikel 35 van
het ontwerp de Kroon de bevoegdheid behouden, welke zij
thans ontleent aan artikel 2, eerste lid, van de voormelde Wet
van 1930, terwijl daarnaast bij artikel 36 aan de Kroon de bevoegdheid wordt toegekend, welke ingevolge artikel 3 van
de Wet van 1930 thans aan de Minister van Financiën toekomt.
Met betrekking tot de overzeese Rijksdelen nam de wetgever het treffen van voorzieningen zelf ter hand, omdat
toentertijd met een eenvoudige bepaling kon worden volstaan,
waarbij niet de beperking van het recht tot belastingheffing
van Nederland tot bepaalde objecten, doch de belastingen
van de overzeese Rijksdelen (toen nog koloniën en bezittingen) tot punt van uitgang konden worden genomen (vgl.
de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van wet tot
heffing eener inkomstenbelasting. Gedrukte Stukken 1911—
1912, 144, no. 3 ad artikel 95). Ter voorkoming van conllicten tussen de belastingen van de overzeese Rijksdelen en
die van Nederland kon dan.zo nodig worden gevorderd, dat
de eerste op de laatste werden afgestemd. De verhoudingen
tussen Nederland en de overzeese Rijksdelen zijn echter sederldien aanmerkelijk gewijzigd. O D het stuk van de belastingheffing zijn de overzeese Rijksdelen zo autonoom geworden,
dat zij op dit stuk, voor zoveel Nederland betreft, in zekere zin
met andere Mogendheden kunnen worden gelijkgesteld. Van
een vorderen dat hun belastingwetgeving naar de Nederlandse
geregeld wordt, kan mitsdien geen sprake meer zijn. Met het
oog hierop kunnen bij een eenzijdige regeling ter voorkoming
van dubbele belasting de belastingen van de overzeese Rijksdclcn niet langer tot punt van uitgang worden genomen, doch
dient Nederland zich, evenals ten aanzien van andere Mogendheden, bij de uitoefening van zijn recht tot belastingheffing, ten
aanzien van bepaalde objecten te beperken. Om die redenen
wordt voorgesteld dubbele belasting, die zich in de verhouding
met de overzeese Rijksdelen mocht voordoen, te voorkomen op
dezelfde wijze als dit in de verhouding met andere Mogendheden gebeurt (artikelen 35 en 36), en in de wetgeving op de
belastingen naar inkomen, winst en vermogen geen bepalingen
ter voorkoming van dubbele belasting met betrekking tot de
overzeese Rijksdelen op te nemen.
Een tweede aspect van het vraagstuk betreft de wijze waarop
hier te lande dubbele belasting van inkomsten krachtens eenzijdige voorschriften wordt voorkomen. Deze komt thans hierop
neer. dat voor hier te lande wonende personen eerst de Nederlandse belasting over het gehele inkomen wordt berekend en
dat daarna van de aldus berekende belasting wordt afgetrokken
de Nederlandse belasting, welke zou zijn geheven, indien het
zuiver inlomen alleen had bestaan uit het gedeelte, dat elders
is verworven (vgl. artikel 49 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 en artikel 3, tweede lid, van de beschikking van
11 Februari 1953, no. 186, Stcrt. 30). De opzet is bij de invoering van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 verkozen
boven die. welke 'de elders belastbare belastingobjecten zonder
meer buiten de belastingheffing in het land van inwoning
laat, zulks om te bereiken, dat op de belastingplichtige de
volle druk van de progressie, neergelegd in het belastingtarief,
zou rusten, en om daardoor te voorkomen, dat hij door zijn
onderworpenheid aan de belastingen van twee Mogendheden,
of van twee Nederlandse Rijksdelen, voordeel zou genieten
(vgl. de Memorie van Toelichting tot het ontwerp van wet tot
heffing ener inkomstenbelasting, Gedrukte Stukken 1911—
1912, 144, no. 3. ad artikel 95).
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Voor het berekenen van de af te trekken belasting wordt het
elders belastbare deel van het inkomen geheel zelfstandig beschouwd, dus los van het gehele inkomen. De hiervoor aangehaalde Memorie van Toelichting voert daartoe deugdelijke
argumenten aan, doch de practijk heeft uitgewezen, dat de
regeling niet altijd billijk werkt. Indien het elders verworven
deel van het inkomen blijft beneden het bedrag waarbij de
belastingheffing hier te lande begint, bedraagt de Nederlandse
belasting over dat deel nihil, zodat hier te lande geen reductie
kan worden verleend, terwijl in het buitenland veelal toch belasting wordt geheven. Indien het elders verworven gedeelte
van het inkomen meer bedraagt dan het bedrag waarbij de
belastingheffing hier te lande begint, beloopt de Nederlandse
belasting, indien dit gedeelte valt in de eerste tariefschalen,
somtijds minder dan het bedrag, dat over dat inkomensdeel
elders is geheven, zodat in dat geval in de hier te lande te verlenen reductie, gelet op het elders betaalde bedrag, maar vooral
gelet op het bedrag dat van het gehele inkomen hier te lande
geheven wordt, geen bevredigende tegemoetkoming is gelegen.
Dit aan de thans geldende regeling klevende bezwaar vloeit
voort uit het feit, dat bij de berekening van de belasting zowel
over het elders belastbare deel van het inkomen, als over het
gehele inkomen, dezelfde aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud wordt toegepast. Bevredigender en in het voordeel van de
belastingplichtige is het echter, indien deze aftrek wordt berekend in evenredigheid van het elders verworven inkomensdeel
tot het gehele inkomen. Met het oog daarop is de eerste ondergetekende van oordeel geworden, dat het aanbeveling verdient
van systeem te veranderen, in die zin, dat de reductie in het
algemeen wordt gesteld op een evenredig deel van de belasting over het gehele inkomen. In verband met het feit, dat
bij het vaststellen van de toe te kennen reductie zowel progressieve als proportionele tarieven toepasselijk kunnen zijn,
is het gewenst de desbetreffende bepaling in het wetsontwerp
in meer algemene zin te formuleren, zoals in artikel 38 van
het ontwerp is geschied.
Ter wille van de duidelijkheid is hierboven slechts over de
inkomstenbelasting gesproken. Ten aanzien van de vermogensbelasting en de vennootschapsbelasting geldt mutatis mutandis
hetzelfde.
Artikel 35. Dit artikel is gelijk aan de eerste alinea van
artikel 2 van de Wet van 14 Juni 1930 (Sib. 244), met dien
verstande, dat ook overzeese Rijksdelen en volkenrechtelijke
organisaties zijn vermeld. Overigens zij verwezen naar de aanvang van de toelichting tot dit hoofdstuk.
Artikel 36. Het artikel houdt niet alleen rekening met belastingheffing door een andere Mogendheid, doch ook met belastingheffing door een overzees Rijksdeel of door een volkenrechtelijke organisatie. Verwezen zij voorts naar de aanvang
van de toelichting op dit hoofdstuk. Zoals op die plaats reeds
is opgemerkt, is de bevoegdheid welke in artikel 3 van de Wet
van 14 Juni 1930 (Stb. 244) aan de Minister is toegekend,
thans in overeenstemming met het systeem van het ontwerp
voorbehouden aan de Kroon.
Het slot van het artikel bepaalt in navolging van de tweede
alinea van artikel 3 van de Wet van 14 Juni 1930, dat een
vrijstelling krachtens het onderhavige voorschrift beperkt blijft
tot het inkomen en de winst, welke buiten het Rijk is verkregen
en het vermogen dat zich buiten het Rijk bevindt.
Artikel 37. Het bepaalde in dit artikel heeft betrekking op
de zgn. diplomatieke vrijstellingen. Wat betreft de inkomstenbelasting, de vermogensbelasting en de personele belasting zullen de op dit artikel gegronde vrijstellingen in de plaats treden
van die, welke in de bestaande wetgeving zijn vervat in artikel
9quater van de Wet op de Vermogensbelasting 1892, hetwelk
verwijst naar het thans vervallen artikel 33 van de Wet op de
Inkomstenbelasting 1914, artikel 26 van de Uitvoeringsresolutie Inkomstenbelasting 1953 en artikel 20 van de Wet op de
personele belasting 1950. In het voetspoor van hetgeen te dier
zake thans geldt, ligt het in het voornemen de vrijstelling alleen
te verlenen onder voorwaarde van wederkerigheid en alleen

aan personen die vreemdeling zijn. Aangezien het artikel echter
niet tot bovengenoemde belastingen is beperkt, zal het eventueel mede toepassing kunnen vinden voor andere belastingen.
Artikel 38. In de door Nederland gesloten overeenkomsten
ter voorkoming van dubbele belasting komt veelal de bepaling
voor, dat Nederland, voor wat zijn inwoners betreft, zijn belasting mag berekenen over het gehele inkomen, de gehele winst
en het gehele vermogen, doch op het aldus berekende belastingbedrag een vermindering zal verlenen, welke wordt vastgesteld
in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse
wetgeving. Met de vermelding van de bepalingen van de Nederlandse wetgeving wordt gedoeld op de door de Minister van
Financiën op grond van artikel 3 van de Wet van 14 Juni 1930
(Stb. 244) uitgevaardigde voorschriften, betrekking hebbende
op eenzijdige voorkoming van dubbele belasting.
Eenzijdige voorschriften ter voorkoming van dubbele belasting hebben ten doel verlichting te brengen ingeval dubbele belasting zich in feite voordoet. Het is om die reden, dat de
Nederlandse voorschriften op dit stuk slechts aanspraak op
vrijstelling verlenen, indien objecten aan een elders geheven belasting zijn onderworpen. Bij overeenkomsten daarentegen
pleegt dubbele belasting te worden voorkomen door elk van de
belastbare objecten aan een der overeenkomstsluitende partijen ter belasting toe te wijzen en aan de belastingheffende
bevoegdheid van de andere partij te onttrekken, onverschillig
of de eerste partij het object in feite al dan niet aan een belasting onderwerpt. Met het oog hierop is het naar het oordeel
van de eerste ondergetekende niet wenselijk dat wordt verwezen
naar de Nederlandse wetgeving zoals die thans luidt, omdat
die wetgeving — in strijd met hel karakter van de desbetref fende overeenkomsten — de eis van onderworpenheid aan een
buiten Nederland geheven belasting stelt. Met dit doel is artikel
38 ontworpen.
Het artikel heeft voorts betrekking op gevallen, waarin op
grond van een volkenrechtelijke overeenkomst een gedeelte van
het inkomen van een inwoner van Nederland van Nederlandse
belasting wordt vrijgesteld uit anderen hoofde dan ter voorkoming van dubbele belasting. Gedacht is bij voorbeeld aan
een vrijstelling van een functionaris van een volkenrechtelijke
organisatie voor zijn van die organisatie ontvangen salaris.
Het zou, naar de mening van de eerste ondergetekende, strijden
met de rechtvaardigheid, indien bij voorbeeld inkomsten uit
vermogen genoten door een zodanige functionaris, die daarnaast een belastingvrij salaris geniet, belast zouden worden
naar een progressief tarief, dat behoort bij een inkomen gelijk
aan die inkomsten uit vermogen. Het artikel biedt de mogelijkheid in het gestelde geval de inkomsten uit vermogen te belasten naar een progressief tarief, dat rekening houdt met de
draagkracht, welke het gehele inkomen aan de belastingplichtige
schenkt.
HOOFDSTUK VIII
Bijzondere bepalingen
AFDELING 1

Vertegenwoordiging
Gegeven de in dezen van belang zijnde uitgangspunten van
het civiele recht en het belastingrecht — enerzijds bevoegdheden
verleend in het belang van de individuen, anderzijds verplichtingen en bevoegdheden ten dienste van de belastingheffing —
is het duidelijk dat aan een regeling nopens de vertegenwoordiging in belastingzaken geheel andere eisen worden gesteld dan
aan die geldende in privaatrechtelijke verhoudingen. In het bijzonder zal de in het burgerlijk recht op de voorgrond geplaatste
vrijheid om zich in de uitoefening van zijn reenten al dan niet
te doen vertegenwoordigen in het belastingrecht aanzienlijk
moeten worden beknot. Deze vrijheidsbeperking heeft twee
aspecten. In de eerste plaats is het ter verzekering van de behoorlijke naleving van het materiële recht geboden, de gehoudenheid van het belastingsubject tot persoonlijk optreden op
de voorgrond te stellen. Deze gedachte vindt haar neerslag —
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met de nodige waarborgen voor het individu overigens omkleed — in artikel 4 3 . Vervolgens is het een eis van doelmatigheid dat in bepaalde verhoudingen vertegenwoordigingsmacht
wordt toegekend waar die krachtens de interne verhouding tussen de vertegenwoordiger en de vertegenwoordigde niet bestaat.
Voorbeelden hiervan zijn de artikelen 40 en 42. Met het eerste
artikel wordt om practische redenen beoogd toetsing door de
belastingheffende instantie van de bevoegdheid van het orgaan
aan de statuten, stichtingsbrieven e.d. te vermijden. De bevoegdheden en verplichtingen, met betrekking waartoe artikel 42 vertegenwoordigingsmacht toedeelt, zijn ondeelbaar en zouden zonder dit voorschrift niet dan door een optreden van de gezamenlijke rechtverkrijgenden kunnen worden uitgeoefend en nagekomen. Om deze met het oog op de practijk, noch voor de belastingdienst, noch voor belanghebbenden, wenselijk geachte
consequentie te ontgaan, is dit artikel in het leven geroepen.
Het in het civiele recht bekende instituut van verplichte vertegenwoordiging door wettelijke vertegenwoordigers, curators en
bewindvoerders is eveneens slechts ten dele voor het belastingrecht bruikbaar. Ook hier zal, in het belang van een juiste belastingheffing, aan het element persoonlijk optreden een ruime
plaats moeten worden ingeruimd. Deze gedachte — de bevoegdheid in belastingzaken van minderjarigen, curandi en personen,
die in staat van faillissement zijn verklaard of wier vermogen
onder bewind staat — ligt ten grondslag aan de regeling van
artikel 41. Ter voorkoming van schade, welke een onbeperkte
toepassing van dit principe zowel aan particuliere belangen
als aan het algemeen belang zou kunnen toebrengen, is aan
de wettelijke vertegenwoordigers, de faillissementscurator en
de bewindvoerder de bevoegdheid gegeven en kan hun in bepaalde gevallen de verplichting worden opgelegd, om namens
de door hen vertegenwoordigden te handelen.
De hier ontwikkelde gedachten zijn grotendeels, zij het in
embryonale vorm, in de huidige over de onderscheiden wetten
en besluiten verspreide voorschriften belichaamd. De thans
voorgestelde regeling onderscheidt zich dan ook hoofdzakelijk
door haar systematische opzet van de voorschriften welke zij
vervangt.
Wat betreft de wettelijke vorm van de regeling, is de keuze
tussen een zelfstandige regeling dan wel een reeeling geënt op
de bepalingen van het civiele recht, bepaald naar maatstaven van doelmatigheid. Op de voet van de thans bestaande voorschriften is de voorkeur gegeven aan een zelfstandige structuur boven een voortborduren op het civielrechtelijke
patroon, op grond van de overweging dat de laatstgenoemde
methode niet dan door een te ingewikkeld complex van uitzonderingen op en afwijkingen van de burgerrechtelijke voorschriften uitvoerbaar is.
Intussen verhindert noch het hierboven aangewezen verschil
in uitgangspunt, noch ook het zelfstandige karakter van de
regeling, in ruime mate gebruik te maken van de privaatrechtelijke begrippen en instellingen.
Het begrip vertegenwoordigen zal, zowel in het administratieve als in het burgerlijke recht, moeten worden opgevat als het
toerekenen van een handeling aan een ander dan de handelende persoon. Dit betekent onder meer dat ge~n overdracht van
de kwaliteit van de vertegenwoordigde op de vertegenwoordiger plaats vindt; het belastingsubject blijft reclamant, appellant enz. Hoewel de vraag of ook de elementen van de handeling, zoals opzet en grove schuld van de vertegenwoordiger,
aan de vertegenwoordigde moeten worden toegerekend, naar
het oordeel van de eerste ondergetekende in beginsel bevestigend moet worden beantwoord — zie de arresten van de Hoge
Raad van 15 October 1947 en 20 Februari 1952 (Beslissingen
in Belastingzaken nos. 8412 en 9174) —, is het naar zijn mening
niet wel mogelijk in dezen een voor alle vormen van vertegenwoordiging gelijkluidend standpunt in te nemen. In het bijzonder in de gevallen waarin het initiatief tot de vertegenwoordiging niet van de vertegenwoordigde is uitgegaan, kan er aanleiding bestaan die vraag aan de hand van de voorschriften
voor de toepassing waarvan die elementen van belang zijn, van
geval tot geval te beantwoorden.

Ook voor wat de vormen van vertegenwoordiging betreft,
heeft dit ontwerp geput uit de in het privaatrecht bekende
figuren. In deze afdeling vinden de volgende categorieën een
regeling: de vertegenwoordiging krachtens volmacht en door
middel van zaakwaarneming (artikel 39), die bij lichamen
(artikel 4 0 ) , alsmede die door wettelijke vertegenwoordigers,
curators, en door wettelijke bewindvoerders met generale
beheersbevoegdheid (artikel 4 1 ) . Hierbij dient in het oog
te worden gehouden dat het ontwerp de verhouding tegenover de fiscus regelt en, anders dan het civiele recht, niet
tevens op de interne verhouding tussen vertegenwoordiger
en vertegenwoordigde betrekking heeft. In de onderlinge
verhouding tussen vertegenwoordiger en vertegenwoordigde
grijpen de wettelijke bepalingen dan ook niet in, uitgezonderd
in zoverre de artikelen 41 en 42 vertegenwoordiging imperatief voorschrijven. In deze gevallen is het optreden van de
vertegenwoordiger, uiteraard mits deze zijn taak naar behoren
uitvoert, ook bindend voor de vertegenwoordigde die niet
in de vertegenwoordiging heeft bewilligd.
De interne verhouding tussen vertegenwoordiger en vertegenwoordigde blijft ook in zoverre buiten beschouwing dat,
behoudens in geval van de in artikel 39 voorziene vertegen woordiging krachtens volmacht, in welk geval de inhoud van
de volmacht beslissend is, de onbevoegdheid van de vertegenwoordiger op grond van de interne verhouding, bij voorbeeld
op grond van een statutaire bepaling, niet aan de fiscus kan
worden tegengeworpen.
Tot de eigen verplichtingen van de vertegenwoordiger, geregeld in de artikelen 41 en 42 behoort niet de verplichting
tot betaling van de door de vertegenwoordigde verschuldigde
belasting, aangezien de bepalingen van het ontwerp enkel gelden bij de heffing, niet bij de invordering van belastingen. Zie
artikel 1 met de daarbij gegeven toelichting.
Om twijfel weg te nemen nopens de vraag aan wie — de vertegenwoordiger of de vertegenwoordigde — in geval van bezwaar of beroep de stukken moeten worden toegezonden, wordt
opgemerkt dat het ontwerp geen bepalingen bevat die nopen
tot afwijking van hetgeen volgens de jurisprudentie van de
Hoge Raad thans geldt.
Artikel 39. Met de bepaling in het eerste lid, dat vertegenwoordiging ook kan plaats hebben met vergunning van de inspecteur, wordt beoogd de figuur die in het burgerlijk recht
onder de naam van zaakwaarneming bekend is, ook in belastingzaken hanteerbaar te maken. Zij voorziet in een feitelijke
behoefte doordat zij de gelegenheid opent hulpelozen en afwezigen, die zelf niet voor hun belangen kunnen zorgen, rechtsgeldig in belastingzaken te doen vertegenwoordigen. Tot dusver
is dit alleen mogelijk geweest bij het doen van aangifte voor
de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting krachtens artikel 21 van de Uitvoeringsresolutie Inkomstenbelasting 1953 en
artikel 17 van de Wet op de Vermogensbelasting 1892.
Wil de regeling aan haar doel beantwoorden, dan zal de
inspecteur de vergunning verlenen indien hij overtuigd is dat
het belang van de belastingplichtige door de vertegenwoordiging gediend wordt. Door het verlenen van de vergunning wordt
de belastingadministratie gevrijwaard van het verweer, dat het
optreden van de zaakwaarnemer, beoordeeld naar maatstaven
van burgerlijk recht, niet verantwoord is, zodat met de voorgestelde regeling ook het belang van de belastingadministratie
wordt gediend.
Artikel 40. Zoals reeds in de inleiding tot deze afdeling is
gezegd, wordt met dit artikel beoogd het optreden in belastingzaken van iedere bestuurder, ongeacht de statuten, reglementen
e.d., toe te rekenen aan het lichaam.
Artikel 41. Het voorschrift kent aan de wettelijke vertegenwoordiger, de curator en de bewindvoerder de bevoegdheid toe
om de onder hen gestelden in belastingzaken te vertegenwoordigen. Deze bevoegdheid geldt behoudens het bepaalde in artikel 43 onvoorwaardelijk tegenover de met de belastingheffing
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belaste autoriteit. De vraag in welke gevallen zij van die bevoegd'neid gebruik zullen maken, een vraag die de interne verhouding tussen de vertegenwoordiger en de vertegenwoordigde
raakt, wordt in hoofdzaak door het civiele recht beslist. Voor
optreden is geen aanleiding in die gevallen waarin krachtens
regelen van burgerlijk recht geen verplichting tot vertegenwoordiging op de vertegenwoordiger rust. In dit verband wordt
gewezen op bevoegdheden en verplichtingen die voortvloeien,
hetzij uit de loonbelasting met betrekking tot de arbeidsovereenkomst van een minderjarige, hetzij uit de loonbelasting en
omzetbelasting met betrekking tot de onderneming, gedreven
door een minderjarige die beperkte handlichting heeft verkregen.
Betreffen de fiscale bevoegdheden en verplichtingen daarentegen uitsluitend of mede aangelegenheden, waarvan de behartiging tot de taak van de wettelijke vertegenwoordigers of bewindvoerders behoort dan zullen laatstgenoemden tot handelen
gehouden zijn. Met name geldt dit voor verplichtingen die, zoals
de verplichting tot het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting, het gehele inkomen van de vertegenwoordigde betreffen. Om de nakoming van de verplichtingen ook administratiefrechtelijk te verzekeren bepaalt de tweede volzin van het artikel,
dat wettelijke vertegenwoordigers, curators en bewindvoerders
desgevorderd tot die nakoming gehouden zijn.
Dat de regeling van de vertegenwoordiging in belastingzaken
niet aansluit bij het civiele recht vindt zijn grond in de overweging, dat het met het oog op bepaalde feitelijke verhoudingen — zoals het buiten medeweten van ouders, voogden,
enz. verrichten van aan de belastingheffing onderworpen activiteiten door onbekwamen — noodzakelijk is ook in het formele
recht een rechtstreekse band tussen fiscus en belastingsubject
te leggen.
Met de zinsnede „wier vermogen onder bewind is gesteld"
wordt uitgedrukt dat het bewind zich in beginsel over het
gehele vermogen moet uitstrekken. Wettelijke bewindvoerders
met generale beheersbevoegdheid in vorenbedoelde zin zijn
de bewindvoerders voor een afwezige (artikel 519 van het Burgerlijk Wetboek) en de provisionele bewindvoerders genoemd in
artikel 33 van de Wet van 1884 en in artikel 495 van het Burgerlijk Wetboek. Daarentegen zullen niet tot de hier bedoelde
bewindvoerders kunnen worden gerekend de bewindvoerders
wier beheer een bepaald deel van de iemand toekomende rechten
omvat, zoals de bewindvoerder van een vermogen in vruchtgebruik en die bedoeld in artikel 1066 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 42. Aan dit voorschrift ligt ten grondslag de vooronderstelling, dat de gezamenlijke rechtverkrijgenden onder
algemene titel ook voor wat het formele recht betreft in de
plaats treden van de overledene. Ten overvloede zij nog opgcmerkt, dat de aansprakelijkheid voor de belastingschulden van
de erflater wordt beheerst door de gewone voor de invordering geldende regelen.
Artikel 43. Op de in de inleiding tot deze afdeling uiteengezette gronden kan de gehoudenheid tot persoonlijk optreden
van het belastingsubject niet worden gemist. Om te voorkomen,
dat nodeloos inbreuk wordt gemaakt op belangen van individuen zijn de afwijkingen van de algemene in de artikelen 39,
41 en 42 vervatte regels tot een minimum beperkt. Vooreerst
kan het persoonlijk optreden slechts worden gevorderd met
betrekking tot een verplichting. De vervolgens gestelde voorwaarde, dat een geldige reden aanwezig is, zal in die zin moeten worden verstaan, dat zich omstandigheden voordoen die
de conclusie van de inspecteur rechtvaardigen, dat het belang
van een juiste belastingheffing met persoonlijk handelen van
het belastingsubject is gediend. Ten slotte kan persoonlijk optreden slechts worden gevorderd van hen die physiek en geestelijk tot nakoming van de verplichting in staat zijn.
Artikel 44. Dit artikel is opgenomen om te voorkomen, dat
de bepalingen van deze afdeling inbreuk maken op de voor het
strafprocesrecht geldende regelen nopens de vertegenwoordiging.

AFDELING 2

Verplichtingen ten dienste van de

belastingheffing

De bepalingen, vervat in de artikelen 45, 47, 48 en 50—53
zijn met geringe afwijkingen, welke hierna worden toegelicht,
Ontleend aan Hoofdstuk I van de wet van 23 April 1952 (Stb.
191), houdende bepalingen inzake vervanging van het fiscale
noodrecht, in deze afdeling aangeduid als: Wet van 1952.
Waren de in de Wet van 1952 neergelegde verplichtingen ten
dienste van de belastingheffing slechts van belang voor de toepassing van die heffingswetten en "besluiten, welke minder vergaande verplichtingen oplegden dan genoemde Wet van 1952,
de bepalingen van de onderhavige afdeling zijn van belang voor
alle belastingen welke onder de vigueur van artikel 1 vallen.
Artikel 45. De bepalingen van dit artikel komen overeen met
artikel 2 van de Wet van 1952, behoudens dat de formulering
van het tweede lid in overeenstemming is gebracht met de bedoeling die blijkens de Memorie van Toelichting (Gedrukte
Stukken Tweede Kamer, Zitting 1950—1951, 1957, no. 3) daaraan ten grondslag lag, te weten: „te bewerkstelligen, dat de
gehuwde vrouw, die eigen inkomsten of vermogen heeft, ook in
het geval, waarin haar echtgenoot daarvoor wordt aangeslagen,
naast de man zelf aan een op dat artikel gegronde vordering zal
voldoen". Door de voorgestelde engere redactie van het tweede
lid wordt voorkomen, dat een vrouw wier echtgenoot ten aanzien van zijn eigen zaken onjuiste inlichtingen heeft verstrekt of
een onjuiste aangifte heeft gedaan, voor de moeilijke keuze zou
kunnen worden gesteld of zelf een strafbaar feit te begaan door
de onjuiste verklaringen van haar man door onjuiste inlichtingen te dekken, öf het door hem begane delict aan de kaak
te stellen. De bewoordingen van het tweede lid zijn aangepast
aan die van de tweede volzin van artikel 6, eerste lid.
Artikel 46. Het voorschrift van dit artikel is nieuw. Het
legt aan hen, die volgens de belastingwet verplicht zijn door
anderen verschuldigde belastingen bij de bron in te houden,
met betrekking tot de heffing van die belastingen verplichtingen
op, overeenkomende met die welke zijn omschreven in artikel
45, hetgeen vereenvoudiging van de bijzondere wetten welke
de inhouding regelen, medebrengt.
Artikel 47. De onderhavige bepaling komt overeen met artikel 3 van de Wet van 1952. Haar werkingssfeer en daarmede
haar betekenis is nochtans gewijzigd, nu zij zich, zoals in de
tweede alinea van de aanhef van deze afdeling is opgemerkt,
uitstrekt tot alle belastingen, welke onder de vigueur van artikel 1 vallen.
Artikel 48. Dit artikel is ontleend aan artikel 5 van de Wet
van 1952.
Artikel 49. De bepalingen van dit artikel vervangen overeenkomstige bepalingen, voorkomende in artikel 24 van de wet
op de grondbelasting van 26 Mei 1870 (Stb. 82) en artikel 43
van de Wet op de personele belasting 1950. De redactie is
gemoderniseerd.
Artikel 50. Het in dit artikel bepaalde is ontleend aan artikei 1, letter a, van de Wet van 1952.
Artikelen 51, 52 en 53. Deze artikelen komen overeen met
de artikelen 6 tot en met 8 van de Wet van 1952.
Artikel 54. Dit voorschrift komt overeen met artikel 52ter
van de Wet op de Vermogensbelasting 1892, artikel 105 van de
Wet op de Inkomstenbelasting 1914, nog van kracht ingevolge
artikel 57 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, en
artikel 41 van de Wet op de personele belasting 1950, behoudens
dat naast de gemeentebesturen thans ook de besturen der provinciën worden genoemd. De Rijksdiensten en instellingen zijn
niet met name vermeld, omdat verwacht mag worden, dat van
die zijde de fiscus de nodige inlichtingen niet zullen worden
onthouden.
Het woord „kosteloos" is nodig om te voorkomen, dat voor
het verstrekken van inlichtingen leges in rekening worden gebracht.
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AFDELING 3

Domiciliekeuze

en uitreiking van stukken

Artikel 55. Het voorschrift van dit artikel komt overeen
met de voorschriften van artikel 51, derde lid, van de Wet op
de Vermogensbelasting 1892, artikel 40, vierde lid, van de Wet
op de personele belasting 1950 en artikel 112, derde lid, van de
Wet op de Inkomstenbelasting 1914, welk artikel voor de
inkomstenbelasting van toepassing is gebleven door artikel 57
van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 en van toepassing is verklaard, voor de loonbelasting bij artikel 27 van het
Besluit op de Loonbelasting 1940 en voor de dividendbelasting
bij artikel 13 van het Besluit op de Dividendbelasting 1941.
Artikel 56. Een bepaling van dezelfde strekking komt met
betrekking tot de uitreiking van aangiftebiljetten voor in artikel 18 van de Uitvoeringsresolutie Inkomstenbelasting 1953.
Daar de regeling ook voor andere belastingen en voor andere
stukken dan aangiftebiljetten nut kan hebben, verdient het aanbeveling haar met verruiming van de bewoordingen naar de
Algemene wet over te brengen.
AFDELING 4

Herstel van vormverzuimen

en overschrijding van termijnen

Artikel 57. De voorschriften van dit artikel hebben ten doel
te voorkomen, dat een belanghebbende door een vormverzuim
gevaar loopt in zijn bezwaar of verzoek niet-ontvankelijk te
worden verklaard. Het artikel treft met betrekking tot bezwaaren verzoekschriften regelingen overeenkomende met die welke
blijkens artikel 11, tweede lid, en artikel 17 van de Wet op de
raden van beroep van 19 December 1914 (Stb. 564) reeds gelden
met betrekking tot beroepschriften.
Artikel 58. De inhoud van dit artikel is ontleend aan artikel 1 van de wet van 28 Juni 1926 (Stb. 227), houdende een
regeling met betrekking tot in belastingwetten gestelde termijnen.- Zij wijkt slechts op enkele punten daarvan af. Doordat
de regeling zal moeten gelden voor alle in artikel 1, eerste lid,
van de Algemene wet genoemde belastingen zijn de woorden
„voorzitter van den raad van beroep voor de directe belastingen
tot wiens rechtsgebied de gemeente van aanslag behoort" vervangen door: voorzitter van het als rechter fungerende college
tot welks rechtsgebied de standplaats van de inspecteur behoort,
en zal het verzoek door tussenkomst van de inspecteur, in plaats
van door tussenkomst van de ontvanger moeten worden ingediend. Voorts is thans voor de indiening van het verzoek een
termijn — drie jaar — gesteld, welke in de wet van 1926
ontbreekt.
AFDELING 5

Toekenning van bevoegdheden
Artikel 59. Dit artikel is ontleend aan artikel 52bis van de"
Wet op de Vermogensbelasting 1892 en artikel 104 van de Wet
op de Inkomstenbelasting 1914, nog van kracht ingevolge artikel 57 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941. Tot dusver is van de bij die artikelen verleende bevoegdheid alleen
gebruik gemaakt tot verzekering van de belastingheffing naar
inkomen en vermogen van binnenschippers, laatstelijk bij het
Koninklijk Besluit van 9 Februari 1953 (Stb. 52): Schippersbesluit directe belastingen 1953. Het artikel zal zowel voor
binnenlandse als voor buitenlandse belastingplichtigen gelden.
Artikel 60. Bij verschillende tijdens de bezetting tot stand
gekomen belastingbesluiten is aan de Secretaris-Generaal van
het Departement van Financiën de bevoegdheid verleend, voorschriften tot aanvulling en uitvoering van die besluiten uit te
vaardigen, welke bevoegdheid door artikel 6 van het Besluit
Bezettingsmaatregelen is overgegaan op de Minister.
Bij het ontwerpen van het onderhavige artikel is uitgegaan
van de gedachte, dat voor opneming in de Algemene wet alleen
een delegatie aan de Minister van de bevoegdheid om regelen
te geven tot uitvoering van de belastingwet in aanmerking komt

en dat bij het samenstellen van de bijzondere wetten van geval
tot geval zal moeten worden beoordeeld of daarin, zij het met
bepaalde beperkingen, delegatiën aan de Kroon of aan de Minister van de bevoegdheid tot aanvulling van de wet dienen te
worden opgenomen.
Voorts wordt er de aandacht op gevestigd, dat in het voorgestelde artikel sprake is van „regelen te geven" in plaats van
„voorschriften uit te vaardigen", zulks met het doel te ontkomen aan de enge interpretatie die de Hoge Raad aan het
begrip „voorschriften tot uitvoering" heeft gegeven in zijn arrest
van 19 Januari 1931 (Beslissingen in Belastingzaken no. 4868),
waarbij aan een op grond van artikel 42 van de Wegenbelastingwet uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur betreffende weging van motorrijtuigen verbindende kracht werd ontzegd. De redactiewijziging is aanvaard met het oog op de in
de practijk gebleken noodzakelijkheid om een ruimer begrip
uitvoering ter beschikking te hebben. Het moge aan de rechtspraak worden overgelaten aan dit ruimere begrip inhoud te
geven.
Artikel 61. Een bepaling als in dit artikel wordt voorgesteld,
veelal aangeduid als „hardheidsclausule", komt voor in de besluiten op de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vennootschapsbelasting en in de wet op de omzetbelasting, terwijl zij
mede geldt voor de vereveningsheffing en de commissarissenbelasting. Er bestaat geen reden om de bij de heffing van die
belastingen doelmatig gebleken bepaling tot die belastingen te
beperken.
Artikel 62. Ingevolge de bestaande jurisprudentie is voor
de geldigheid jegens het publiek van de in dit artikel bedoelde
voorschriften nodig, dat zij behoorlijk in het openbaar zijn
bekendgemaakt. Anders dan voor algemene maatregelen van
bestuur het geval is, bestaat in ons recht echter niet een algemene bepaling nopens de wijze waarop zodanige bekendmaking
van ministeriële voorschriften moet geschieden en evenmin
nopens het tijdstip waarop die voorschriften in werking treden.
Het voorgestelde artikel 62 wil hierin voorzien.
De in het tweede lid omtrent het in werking treden voorkomende termijnen komen overeen mei die, welke aangaande
het in werking treden van algemene maatregelen van bestuur"
zijn vervat in artikel 5 van de wet van 26 April 1852 (Stb. 92).
Artikelen 63 en 64. Deze artikelen zijn ontleend aan beslaande wettelijke regelingen. Voor de betekenis van het in
artikel 63 voorkomende woord „belastingaanslag" moge worden verwezen naar de toelichting tot artikel 2, derde lid, letter e.
AFDELING 6

Geheimhouding
Artikel 65. Dit artikel, dat, afgezien van de daarin voorziene uitzonderingen, in algemene bewoordingen aan een ieder
geheimhouding oplegt met betrekking tot hetgeen hem in enige
werkzaamheid bij de uitvoering van de belastingwet, of in verband daarmede, nopens de persoon of de zaken van een ander
blijkt of medegedeeld wordt, dient ter vervanging van een aantal gelijksoortige bepalingen, voorkomende in diverse belastingregelingen. De sanctie op het in dit artikel opgenomen verbod
wordt aangetroffen in het nieuw ontworpen artikel 272 van het
Wetboek van Strafrecht, hetwelk is voorgesteld in het wetsontwerp Gedrukte Stukken 1952—1953, no. 3030.
HOOFDSTUK IX
Strafrechtelijke bepalingen
In § 2 van deze Memorie van Toelichting is reeds vermeld,
dat bij de bewerking van de bepalingen van strafrechtelijke
aard gestreefd is naar een zo fiauw mogelijke overeenstemming
met het in voorbereiding zijnde ontwerp voor een nieuwe algemene wet in zake de douane en de accijnzen. Voor de eenheid
van het belastingrecht is een dergelijke concordantie van groot
belang.
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Zoals daar ter plaatse eveneens is vermeld, is in elk van
beide ontwerpen met betrekking tot deze materie uitgegaan van
de beginselen, welke zijn vervat in de voorstellen, die de Commissie tot herziening van het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht (Commissie-Van den Dries) heeft neergelegd in haar in
1936 aangeboden rapport. De ontwikkeling, welke de wetgeving
en de wetenschap in ons land, in het bijzonder op strafrechtelijk
gebied, sedertdien hebben doorgemaakt, heeft mede haar sternpel gedrukt op het onderhavige ontwerp. Met name heeft de
regeling, welke is vervat in de Wet op de economische delicten,
een gebied bestrijkende, dat in vele opzichten verwant is aan
dat van het belastingstrafrecht, haar invloed doen gelden.
Hoezeer ook de Wet op de economische delicten vele trekken
van overeenkomst met het fiscale strafrecht bezit, enkele doelstellingen van het materiële economische strafrecht zijn van
dien aard, dat een volledige aanpassing van het fiscale strafrecht aan het economische delictenrecht niet wenselijk is. Het
economische strafrecht is namelijk er mede op gericht om het
onrechtmatig verkregen economische profijt te niet te doen en
de goederen, ten aanzien waarvan het economische delict is
begaan, in het normale economische verkeer terug te brengen.
Deze doelstelling, die voor het fiscale strafrecht niet behoeft te
worden verwezenlijkt, heeft in het economische strafrecht tot
bepaalde — van het algemene strafrecht afwijkende — instituten geleid, welke voor het fiscale strafrecht niet noodzakelijk
worden geoordeeld. Ook voor het formele strafrecht op het belastinggebied worden enkele voorzieningen wenselijk geacht
welke een volledige aansluiting aan hetgeen in de in 1950 tot
stand gekomen Wet op de economische delicten is vervat, verhinderen.
In navolging van het systeem hetwelk bij de Wet op de
economische delicten is gevolgd, is in het wetsvoorstel uitgegaan
van de gedachte het bijzondere strafrecht voor de belastingen
niet in de beide algemene strafwetboeken te incorporeren, doch
dit in elk van de twee algemene wetten te doen opnemen,
welke tezamen het gehele terrein van het rijksbelastingrecht
zullen bestrijken. Zulks komt aan de hanteerbaarheid van de
belastingwetgeving ten goede, waarmede dus tegelijkertijd aan
de algemeen gestelde wens tot vereenvoudiging van die wetgeving wordt tegemoetgekomen. Een dergelijke codificatie
maakt het bovendien gemakkelijker die bijzondere schakeringen
in het fiscale strafrecht aan te brengen, die door de bijzondere
geaardheid van de onderscheiden belastinggebieden, waarop
de beide algemene wetten betrekking zullen hebben, worden
geëist.
Deze wijze van codificatie heeft verder tot gevolg, dat de
thans in onze algemene strafwetboeken voorkomende bijzondere bepalingen, die betrekking hebben op rijksbelastingzaken,
als bijv. de artikelen 14a, derde lid, en 33bis van het Wetboek
van Strafrecht, de Zesde Titel van het Vierde Boek van het
Wetboek van Strafvordering (artikelen 528 tot en met 539),
voor het belastingterrein, waarop de onderhavige Algemene
wet betrekking heeft, voor zover nodig, buiten werking dienen
te worden gesteld en dat zij te zijner tijd, bij de voltooiing van
de herziening dienen te worden ingetrokken.
In het negende hoofdstuk van het ontwerp van wet zijn de
strafrechtelijke bepalingen met betrekking tot het terrein van
de belastingen, hetwelk door de onderhavige Algemene wet
zal worden beheerst, ondergebracht in een drietal afdelingen.
De eerste daarvan omvat de strafbare feiten, terwijl de beide
andere afdelingen onderscheidenlijk bepalingen van strafrecht
en van strafvordering inhouden, waarbij de materie op analoge
wijze over die afdelingen is verdeeld als in de Wetboeken van
Strafrecht en van Strafvordering.
Alvorens tot een artikelsgewijze toelichting op het onderhavige hoofdstuk over te gaan, mogen echter hier eerst nog
enige uiteenzettingen volgen omtrent de richtlijnen en de grondslagen van de herziening van het fiscale strafrecht en strafproeesrecht, welke in het hoofdstuk besloten ligt.
Strafrecht
Ingevolge artikel 7 van de Invoeringswet van het Wetboek
van Strafrecht bleven bij de invoering van dat wetboek van
kracht de toenmaals bestaande bepalingen omtrent onderwer-

pen, in de eerste acht Titels van het wetboek behandeld, alsmede de strafbepalingen, welke voorkomen in wetten rakende
zaken van rijksbelastingen (invoerrechten en accijnzen hieronder begrepen). Al werd overigens bij genoemd artikel in
enkele opzichten aanpassing aan het nieuwe Wetboek van
Strafrecht tot stand gebracht, in het algemeen beschouwd kan
worden gezegd, dat het toen bestaande belastingstrafrecht werd
bestendigd.
Anders dan op het gebied van de invoerrechten en accijnzen
bestaan bij de belastingen, waarop het onderhavige ontwerp
van wet betrekking heeft — welke belastingen hierna gemakshalve met „directe belastingen" worden aangeduid — geen
wetten meer, die onder de werking van de hierboven genoemde
bepaling van de Invoeringswet van het Wetboek van Strafrecht vallen.
De na 1886 op het gebied van de directe belastingen tot stand
gekomen belastingwetten zijn voor wat het strafrecht aangaat
grotendeels aangepast aan het algemene strafrecht.
De ondergetekenden zijn, in overeenstemming met het oordeel van de Commissie-Van den Dries, van mening dat bij de
onderhavige herziening dient te worden uitgegaan van het standpunt, dat met betrekking tot het belastingstrafrecht zoveel mogelijk aansluiting op het algemene strafrecht behoort te bestaan en
dat de afwijkingen van het algemene strafrecht zich moeten beperken tot de zodanige welke door de eigen behoeften van het
belastingrecht worden gevorderd. Op die wijze zal het aan artikel 91 van het Wetboek van Strafrecht ten grondslag liggende
beginsel, dat op de strafbare feiten, welke niet in dat wetboek
doch in andere wettelijke regelingen zijn opgenomen, zoveel
mogelijk de algemene bepalingen van het wetboek toepassing
moeten vinden, ook voor het belastingrecht ten volle tot zijn
recht komen. Voorts behoort ook bij de omschrijving van de
fiscale strafbare feiten te worden gestreefd naar overeenstemming met hetgeen dienaangaande in het algemene strafrecht gebruikelijk is.
Anderzijds zal er voor moeten worden gewaakt, dat de grote
gemeenschapsbelangen, welke bij de belastingheffing zijn betrokken en welke krachtige bescherming door het strafrecht
niet kunnen ontberen, geen nadeel ondervinden van een te ver
doorgevoerde drang tot het scheppen van eenheid. Eigen behoeften van het belastingrecht maken, zoals nader zal blijken,
het bestaan van enige afwijkingen van de regelingen van het
Wetboek van Strafrecht noodzakelijk.
De invoering van een algemene wet op het gebied van de
directe belastingen draagt op zich zelf er toe bij, dat het aantal
strafbepalingen in de onderscheiden bijzondere belastingwetten
kan worden beperkt en dat derhalve ook binnen het desbetreffende strafrecht meer eenvoud en eenheid kan worden bereikt.
In dit verband wordt opgemerkt, dat de wet van 23 April 1952
(Stb. 191), houdende bepalingen in zake vervanging van het
fiscale noodrecht, voor de in die wet behandelde materie al
reeds in zekere mate als een algemene wet op het gebied van
de directe belastingen fungeert. Ingevolge artikel 15 van die
wet zijn immers de strafbepalingen, voorkomende in enige
andere wet in zake de directe belastingen („Rijksbelastingen")
niet van toepassing, indien het feit valt onder een strafbepaling
van de eerstbedoelde wet. In de Memorie van Toelichting op
die wet (Gedrukte Stukken, Zitting 1950—1951, no. 1957) is
met betrekking tot de in Hoofdstuk II van die wet opgenomen
strafbepalingen de aandacht er op gevestigd, dat bij het redigeren van die bepalingen is vastgehouden aan het toen in de
belangrijkste wetten in zake directe belastingen bestaande stelsel van straffen en strafvervolging en aan de daar gebezigde
terminologie en dat, nu de nieuwe bepalingen slechts op een
gedeelte van de strafbare feiten van fiscale aard betrekking
hadden, de vraag of het wenselijk is te dezen tot wijziging en
aansluiting bij meer moderne wetgeving over te gaan, diende
te blijven rusten, totdat de algehele herziening van het fiscale
strafrecht aan de orde zou komen.
Met de herziening, welke in het onderhavige ontwerp van
wet is neergelegd, is beoogd ook de vorengenoemde Wet van
23 April 1952 (Stb. 191) in de nieuwe Algemene wet te doen
opgaan.
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Strafprocesrecht
Al is de algemene regeling omtrent de strafvordering ook op
rijksbelastingzaken toepasselijk, ten aanzien van die strafzaken
worden zowel in de voorschriften van de Zesde Titel van het
Vierde Boek van het Wetboek van Strafvordering als in de
voorschriften van onderscheidene belastingwetten verschillende
min of meer ingrijpende afwijkingen van de algemene regeling
aangetroffen.
Ook met betrekking tot niet in het Wetboek van Strafvordering geregelde onderwerpen van formeel strafrecht, zoals de
volstrekte bevoegdheid, kent het fiscale recht afwijkingen van
de algemene regelen.
Bij het tot stand brengen van het in 1926 ingevoerde Wetboek
van Strafvordering is het streven er op gericht geweest met
betrekking tot het fiscale strafprocesrecht zoveel mogelijk het
bestaande te behouden.
De ondergetekenden achten thans de gelegenheid aanwezig
ook het fiscale strafprocesrecht zoveel mogelijk aan het algemene strafprocesrecht aan te passen en daarin eenheid te
brengen. Gelijk bij het materiële strafrecht kunnen de afwijkingen van de algemene strafvordering beperkt blijven tot
die welke door de eigen behoeften van het belastingrecht
worden gevorderd en kunnen zij zonder noemenswaardig bezwaar voor alle belastingzaken gelden.
De hierboven genoemde wet van 23 April 1952 (Stb. 191),
houdende bepalingen in zake vervanging van het fiscale noodrecht, heeft ook op enkele tot het strafprocesrecht behorende
punten voor het gebied der directe belastingen enigermate vereenvoudiging en tevens grotere eenheid gebracht. Overigens
moge met betrekking tot die wet worden verwezen naar de
hierboven gemaakte opmerkingen.
Grondslagen van de herziening
De grondslagen waarop de in dit wetsontwerp vervatte herziening van het fiscale strafrecht en strafprocesrecht steunt,
mogen hierna worden aangewezen en nader toegelicht.
Aard van het fiscale delict
Bij de belastingheffing zijn gewichtige gemeenschapsbelangen
betrokken, omdat de belastingheffing voor alles beoogt de
Staat de geldmiddelen te verschaffen, die voor zijn instandhouding en voor de vervulling van zijn taak nodig zijn. Het is
noodzakelijk schending of ingevaarbrenging van die gemeenschapsbelangen door niet-naleving van de voorschriften van
de belastingwetten mede door strafbaarstelling tegen te gaan,
evenals het noodzakelijk is gebleken om in het Wetboek van
Strafrecht verschillende misdrijven en overtredingen op te
nemen als onmisbare bescherming tegen aantasting van de Staat
en tegen belemmering van de staatswerkzaamheid. Voor de bestraffing van belastingontduiking bestaat bovendien ook nog
deze grond, dat die ontduiking leidt tot onevenredig zware druk
op de eerlijke belastingbetalers en soms — men denke aan
de kostprijsverhogende belastingen (omzetbelasting) —• tot
grove benadeling van het eerlijke bedrijfsleven. Geldzucht is bij
velen de prikkel, die tot het bedrijven van ernstige belastingfraude aanleiding geeft. Slechts de vrees voor op ontdekking
volgende bestraffing is in staat hen in het rechte spoor te
houden.
Het kan niet worden ontkend, dat de opsporing van vele
fiscale delicten ernstige moeilijkheden oplevert. Niet alleen
treedt een groot aantal dier feiten weinig naar buiten, maar
ook het toezicht van de administratie kan, zonder de goedgezinde belastingplichtigen overlast aan te doen en zonder in
overmatige kosten te vervallen, in vele gevallen niet anders dan
globaal zijn.
Dit alles in aanmerking nemende achten de ondergetekenden,
in het algemeen beschouwd, strenge sancties op fiscaal gebied
noodzakelijk.
Geldboete
Voor de bestraffing van fiscale delicten verdient in het algemeen geldboete de voorkeur boven vrijheidsstraf. De geldboete
treft hen, die, door geldzucht gedreven, zich aan ernstige fiscale

vergrijpen hebben schuldig gemaakt, in hun geldelijke belangen,
die zij door het plegen van het strafbaar feit op onrechtmatige
wijze hebben gediend. Mits de maxima hoog genoeg zijn om
hen gevoelig te kunnen treffen, is zij zeer geschikt om personen, op wie verhaal mogelijk is, van het plegen van bedoelde
strafbare feiten af te houden en, zo zij deze hebben bedreven,
daarvoor te straffen.
In alle strafbepalingen is daarom de geldboete als straf opgenomen.
Vrijheidsstraf
De ondervinding heeft geleerd, dat de heffing van vele belastingen zonder het hanteren van vrijheidsstraf, hetzij gevangenisstraf, hetzij hechtenis, niet voldoende tegen fraude kan worden beschermd.
Op het terrein van de directe belastingen noopte de grote
omvang van fraude omstreeks 1917 er toe de gevangenisstraf
in te voeren voor de onjuiste aangiften voor de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting. Thans is de toepassing van gevangenisstraf of hechtenis ten aanzien van verscheidene misdrijven of overtredingen van de andere belastingwetten op het
gebied van de directe belastingen mogelijk. Verwezen zij naar
artikel 10 van de Wet van 23 April 1952 (Stb. 191), artikel 119
van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914, artikel 54 van de
Wet op de Vermogensbelasting 1892, de artikelen 33 tot en
met 35 van het Besluit op de Loonbelasting 1940, artikel 44
van de Wet op de Omzetbelasting 1954, artikel 42 van de
Wet op de vermogenshefiing ineens en artikel 61 van de Wet
op de vermogensaanwasbelasting.
De ondergetekenden zijn van oordeel dat het, op het voetspoor van voormelde bepalingen, mogelijk moet zijn ten aanzien
van bepaalde fiscale delicten gevangenisstraf of hechtenis op
te leggen.
Cumulatie van vrijheidsstraf en geldboete
Naar het oordeel van de ondergetekenden is het wenselijk,
dat ten aanzien van de fiscale delicten, waarop vrijheidsstraf
is gesteld, deze straf naast geldboete kan worden opgelegd.
Bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht werd
tegen de cumulatie van vrijheidsstraf en geldboete aangevoerd,
dat vrijheidsberoving en geldboete straffen van zo verschillende
aard en strekking zijn, dat gelijktijdige oplegging van beide aan
dezelfde persoon voor hetzelfde feit zich niet laat verdedigen.
Wat daarvan in het algemeen zij — artikel 14a, tweede lid, van
genoemd wetboek veroorlooft wel cumulatie van voorwaardelijke vrijheidsstraf met geldboete — voor de veelal uit geldzucht
bedreven fiscale delicten komt dit standpunt in ieder geval niet
juist voor. Aangezien de geldboete zeer geschikt is ook voor
de bestraffing van zware fiscale delicten, moet oplegging van
deze straf mogelijk blijven in gevallen, waarin oplegging van
vrijheidsstraf geboden is. De fraudeur moet door geldboete
kunnen worden getroffen, ook indien de omstandigheden daarnaast toepassing van vrijheidsstraf rechtvaardigen. Het alternatief of vrijheidsstraf öf geldboete zou een goede berechting
van fiscale delicten belemmeren. Er zijn daarom termen om
ten aanzien van die delicten, in afwijking van het algemene
strafrecht, gelijktijdige oplegging èn van vrijheidsstraf èn van
geldboete mogelijk te maken.
Met betrekking tot de economische delicten is de mogelijkheid tot cumulatie van vrijheidsstraf en geldboete ingevoerd bij
artikel 6 van de Wet op de economische delicten. Op het terrein van het fiscale strafrecht komt de cumulatie reeds voor
in artikel 5 van de wet van 1 Augustus 1947 (Stb. H 282),
houdende goedkeuring van de op 5 September 1944 te Londen
gesloten Nederlands-Belgisch-Luxemburgse douane-overeenkomst, en voorts in artikel 10 van de meergenoemde wet van
23 April 1952 (Stb. 191), houdende bepalingen in zake vervanging van het fiscale noodrecht.
Voorwaardelijke veroordeling
De ondergetekenden achten geen voldoende aanleiding aanwezig, de in artikel 14a, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht voorkomende afwijking van het algemene strafrecht te
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handhaven. Naar hun oordeel dient de rechter ook in belastingstrafzaken de mogelijkheid te hebben, voorwaardelijk tot geldboete te veroordelen.
Omvang van de werking der strafwet naar de plaats
De bepaling van artikel 2 van het Wetboek van Strafrecht,
volgens welke voor de werking van de strafwet in de regel
beslissend is de plaats, waar het strafbaar feit is begaan, is niet
voldoende voor de bescherming van het staatsbelang, dat beirokkcn is bij de.juiste heffing van de belastingen. Aangezien
het gevaar bestaat dat genoemd staatsbelang wordt geschonden
niet alleen door gedragingen hier te lande, doch ook door in
het buitenland gepleegde handelingen is het redelijk en gewenst
dat ook laatstbedoelde handelingen onder de strafwet vallen.
Zelfs indien de aanlegger van de in het buitenland gepleegde
handelingen een Nederlander is, kan artikel 5, eerste lid, 2°,
van genoemd wetboek niet baten, aangezien voor de toepasselijkheid van dat voorschrift nodig zou zijn, dat het tegen de
Nederlandse belastingen gericht misdrijf in het buitenland strafbaar is gesteld, hetgeen niet het geval is.
. Ter bescherming van de hier aanwezige Nederlandse belangen
komt een uitbreiding van de gedachte van artikel 4 van het
Wetboek van Strafrecht wenselijk voor. Gemeend wordt, dat
in overeenstemming met de overige in artikel 4 genoemde feiten
kan worden volstaan met de toepassing van het beschermingsbeginsel op fiscaal terrein te beperken tot misdrijven.
Strafbaarheid van rechtspersonen en andere gemeenschappen
Bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht is
slechts in het fiscale recht de strafbaarheid van gemeenschappen
blijven voortbestaan, namelijk in artikel 13 van de ook thans
nog, op het gebied van de invoerrechten en accijnzen, geldende
Wet van 4 April 1870 (Stb. 61). De sanctie in de hier bedoelde
bepaling is gericht tegen vennootschappen en rederijen.
Na 1886 is al spoedig in vele bijzondere wetten, ook buiten
het terrein van het belastingrecht het standpunt tot uitdrukking gebracht, dat een rechtspersoon of andere gemeenschap
dader van een strafbaar feit kan zijn. Behoudens in enkele
accijnswetten is evenwel de strafbedreiging in de meeste van
die bijzondere wetten slechts gericht tegen natuurlijke personen,
meestal tegen de leden van het bestuur of tegen de commissarissen.
In de loop van de tijd, vooral in het laatste twintigtal jaren,
is het echter steeds meer wenselijk en principieel verantwoord
bevonden ook aan de corporatie zelve straf te kunnen opleggen. De Commissie-Van den Dries was blijkens haar in 1936
uitgebrachte voorstellen van oordeel, dat de strafbaarheid van
rechtspersonen niet beperkt diende te blijven tot die, welke
toenmaals op het gebied van de invoerrechten en accijnzen bestond. doch dat zij voor het gehele gebied van het belastingrecht diende te gelden.
Nadat de strafbaarheid van rechtspersonen en tevens van
andere gemeenschappen in het sociaal-economische recht haar
intrede had gedaan bij het Besluit tuchtrechtspraak voedselvoorziening (1942), heeft zij in dat recht vaste voet verkregen
in artikel 15 van de Wet op de economische delicten (1950).
Op overeenkomstige basis als in deze laatste wet is bij de Wet
van 21 December 1950 (Stb. K.619) in de Loterijwet 1905 de
strafbaarheid van gemeenschappen ingevoerd.
Ook op het gebied van de directe belastingen heeft üe strafbaarheid van rechtspersonen ingang gevonden; zij wordt op
dat gebied thans aangetroffen in artikel 62 van de Wet op de
vermogensaanwasbelasting (1946), in artikel 43 van de Wet op
de vermogensheffing ineens (1947), in artikel 49 van de Wet
op de personele belasting 1950 en in artikel 13 van de wet van
23 April 1952 (Stb. 191), houdende bepalingen in zake vervanging van het fiscale noodrecht. De regeling, welke met betrekking tot de strafbaarheid van rechtspersonen in elk van de
vorengenoemde wetten der directe belastingen wordt aangetroffen, is onderling nagenoeg gelijk en komt overeen met de
regeling, welke dienaangaande door de Commissie-Van den
Dries is voorgesteld. Een overeenkomstige regeling wordt ook
aangetroffen in artikel 17, vijfde lid, van de Statistiekwet 1950.

Dat vooral op het terrein van het administratieve recht en
wel naar gelang de wetgever op dat terrein regelend is opgetreden, de behoefte aan een strafrechtelijke aansprakelijkheid
van corporaties op de voorgrond is getreden, valt niet te verwonderen. Juist op dat terrein moeten immers talrijke verplichtingen worden opgelegd aan en worden nagekomen door
verenigingen -van personen, die, als eenheid naar buiten optredende, metterdaad zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer deelnemen. In beginsel is het daarbij niet van betekenis,
of dergelijke corporaties al dan niet met privaatrechtelijke
rechtspersoonlijkheid zijn bekleed.
In ieder geval moet ook in het belastingrecht worden voorkomen, dat natuurlijke personen, samengaande in en soms
zelfs schuilgaande achter een corporatie ongestraft frauderen.
Door het enkel strafbaar stellen van bestuurders, treft men
niet steeds de wezenlijke belanghebbenden, te wier behoeve de
strafbare feiten zijn gepleegd. De ondergetekenden zijn dan
ook van oordeel, dat in het belastingrecht de strafbaarstelling
van rechtspersonen en andere gemeenschappen niet kan worden gemist en dat een regeling, overeenstemmende met die,
welke is vervat in de Wet op de economische delicten, daartoe
alleszins is aangewezen.
Naast de corporatie zelve moeten ook strafbaar zijn degenen,
die tot het strafbare feit opdracht hebben gegeven of die
feitelijk leiding hebben gehad bij het verboden handelen of
nalaten. Personen, die niet voor zich zelf optreden maar als
vertegenwoordigers van een corporatie, dienen zich evenzeer
aan door straf gesanctionneerde geboden of verboden te storen,
alsof het door hen zelf verrichte handelingen gold.
Opsporing en vervolging in belastingzaken en afdoening
proces

buiten

Kenmerkend voor het bestaande fiscale strafprocesrecht is,
dat de administratie der belastingen in belangrijke mate aan de
opsporing, vervolging en berechting van fiscale delicten deelneemt of daarop invloed uitoefent. De opsporing geschiedt
hoofdzakelijk door belastingambtenaren; grotendeels beoordeelt
ook de belastingadministratie of termen voor vervolging bestaan en of, en zo ja op welke voorwaarden, verdachten tot
transactie zullen worden toegelaten. Wordt tot vervolging overgegaan, dan geschiedt zij voor een belangrijk gedeelte der zaken
door daartoe door de Minister van Financiën aangewezen bijzondere ambtenaren, de rijksadvocaten.
Op het gebied van de directe belastingen geschiedt slechts
met betrekking tot misdrijven de vervolging door het openbaar
ministerie.
Tot goed begrip van de te dezen door de ondergetekenden
voorgestane regeling zal in de eerste plaats aandacht moeten
worden geschonken aan de plaats, die bij de handhaving van
de fiscale wetten toekomt aan de van oudsher bestaande opsporingstaak van de belastingadministratie. De ambtenaren van
de belastingdienst zijn in het algemeen de meest aangewezen
personen tot het opsporen van fiscale delicten, doordat hun
de uitvoering van de belastingwetten is opgedragen en zij tevens
voor de naleving van de fiscale voorschriften hebben te waken
en daarop toezicht en controle uitoefenen, waartoe hun ook
bijzondere bevoegdheden, als die tot boekenonderzoek •— eventueel door gespecialiseerde ambtenaren —, ten dienste staan.
Zij beschikken over bijzondere kennis van de belastingwetten,
hebben ervaring in de toepassing daarvan en hebben inzicht
in de werking en de techniek van het bedrijfsleven.
Al zullen ook de algemene opsporingsambtenaren in rijksbelastingzaken niet onbelangrijke diensten kunnen bewijzen,
steeds zal op dit terrein de belangrijkste taak zijn weggelegd
voor de belastingadministratie.
De ambtenaren van de belastingdienst stuiten bij de uitoefening van hun werkzaamheden op talloze overtredingen van
de belastingvoorschriften, die tot het opmaken van proces-verbaal aanleiding kunnen geven. Zouden al deze processen-verbaal, die voor het merendeel onbelangrijke delicten betreffen,
bij het openbaar ministerie moeten worden ingezonden, dan
zouden de parketten dermate worden overbelast, dat een vlotte
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en op de mérites van elk afzonderlijk geval afgestemde behandeling niet gewaarborgd is. Mede omdat de meeste gevallen zonder bezwaar in de administratieve sfeer kunnen worden afgedaan, zijn de ondergetekenden van oordeel, dat het uit een oogpunt van goede werkverdeling aanbeveling verdient, een gedeelte van de bevoegdheden, welke in commune strafzaken aan
het openbaar ministerie toekomen, aan het bestuur van 's Rijks
belastingen te verlenen.
Er zijn intussen belastingstrafzaken, waarin de officier van
justitie naar het inzicht van de ondergetekenden in elk geval
dominus litis behoort te zijn. Dit zijn de zaken waarin bij de
opsporing bijzondere dwangmiddelen zijn toegepast. Het ligt
voor de hand, dat de officier, zodra de zaak in de justitiële
sfeer is gekomen, ook de bevoegdheid tot het nemen van verdere beslissingen over de afdoening van het feit behoudt.
De ondergetekenden achten het verantwoord en uit practische overwegingen ook aangewezen, dat met betrekking tot
de overige belastingdelicten het bestuur van 's Rijks belastingen
bevoegd wordt verklaard, te beslissen dat vervolging achterwege
kan blijven of met de verdachte een transactie aan te gaan.
Een doeltreffende werkverdeling vraagt, dat de processenverbaal worden ingezonden bij het bestuur van 's Rijks belastingen. Dit geldt niet alleen voor het meest voorkomende geval, dat het proces-verbaal is opgemaakt door een ambtenaar
van die dienst, doch ook indien bij uitzondering de opsporing
is verricht door een ambtenaar, als bedoeld in artikel 141 van
het Wetboek van Strafvordering.
Teneinde te voorkomen, dat ook zaken, welke daarvoor naar
het oordeel van het openbaar ministerie niet in aanmerking
komen, moeten worden vervolgd, wordt voorgesteld dat de
officier van justitie in dat geval de stukken ter afdoening weder
in handen van het bestuur van 's Rijks belastingen stelt. Het
bestuur kan dan transigeren. Gaat de verdachte op de gestelde
voorwaarden niet in, dan zal de zaak door het openbaar
ministerie uiteraard alsnog bij de rechter dienen te worden
aangebracht.
Het bestendigen van de vervolging in de meeste rijksbelastingzaken door andere ambtenaren dan die van het openbaar
ministerie, als is voorzien bij Titel VI van het Vierde Boek van
het Wetboek van Strafvordering, is destijds onder meer verdedigd door er op te wijzen, dat de handhaving der belastingwetten bijzondere kennis en ervaring op dat gebied vereist. De
ondergetekenden zijn van mening, dat mede in verband met de
vereenvoudiging van de wetgeving op het gehele terrein van
de belastingen, welke de Regering zich voorstelt te bevorderen,
het openbaar ministerie zeer wel in staat zal zijn om de vervolging in belastingzaken te behartigen. Het bestuur van 's Rijks
belastingen kan bij het aanbrengen van de zaak aan het openbaar ministerie de nodig geachte toelichting verstrekken, terwijl
het openbaar ministerie zeker niet zal nalaten om in de gevallen,
die daartoe aanleiding geven, nadere voorlichting te verzoeken.
Het komt de ondergetekenden echter wenselijk voor te dezen
gebruik te maken van het instituut van de contactambtenaar,
zoals dat bekend is in hel sociaal-economische strafrecht (artikel 58 van de Wet op de economische delicten). De contactambtenaar zal in het bijzonder in de gelegenheid zijn het openbaar ministerie te wijzen op de betekenis en de strekking van
de belastingvoorschriften.
De ondergetekenden zijn van gevoelen, dat indien de bovenbedoelde voorzieningen worden getroffen, de uitzonderlijke
figuur van bijzondere vervolgingsambtenaren ten behoeve van
een bepaalde tak van staatsdienst kan worden opgeheven. Het
beginsel van artikel 4 van de Wet op de rechterlijke organisatie
en het beleid der justitie van 18 April 1827 (Stb. 20), welk
artikel het openbaar ministerie met de vervolging van alle strafbare feiten belast is een goed beginsel, dat een zeker evenwicht
bij de vordering van straf voor de verschillende strafbare feiten
kan bevorderen en de gelegenheid biedt om de vervolging te
doen geschieden door staatsambtenaren, wier hoofdtaak dit uitmaakt. Afwijking van dit beginsel moet slechts geschieden, indien dit noodzakelijk is. Het komt de ondergetekenden voor,
dat deze noodzakelijkheid noch voor alle belastingzaken noch
voor een deel daarvan bestaat.

Het openbaar ministerie zal in de voorgestelde regeling ook
in rijksbelastingzaken staan onder de bevelen van de Minister
van Justitie en in zijn te nemen requisitoir met name onafhankelijk zijn van het bestuur van 's Rijks belastingen.
De ondergetekenden vertrouwen door de voorgestelde regeling de juiste middenweg te hebben gehouden. Het bestuur van
's Rijks belastingen behoudt, in aansluiting aan hetgeen voor een
belangrijk gedeelte der belastingzaken reeds lange tijd bestaat,
zodanige invloed op de opsporing en de vervolging van fiscale
delicten als wenselijk is om de belastingheffing tegen strafrechtelijke inbreuken te beschermen. De eigenlijke berechting
en strafoplegging heeft plaats overeenkomstig de daarvoor in
het algemeen nuttig geachte regeling door de rechterlijke macht
op requisitoir van het openbaar ministerie.
De voorgestelde regeling kan zonder noemenswaardig bezwaar gelden voor alle belastingzaken. Het is niet in te zien,
dat ten aanzien van de strafbare feiten, die bij de verschillende
soorten van belastingen voorkomen, aan uiteenlopende regelingen aangaande de vervolging behoefte zou bestaan. Evenmin
komt het redelijk voor om, nu de hier in aanmerking komende
gemeenschapsbelangen het wenselijk maken aan het bestuur van
's Rijks belastingen invloed op de vervolging toe te kennen,
daarbij onderscheid te maken tussen misdrijven en overtredingen, in het bijzonder niet een zodanig onderscheid, dat die
invloed zou moeten ontbreken ten aanzien van de zware delicten. Daartegen zou ook het bezwaar rijzen, dat de vervolging
moeilijkheden zou geven in gevallen, waarin met betrekking tot
dezelfde feiten misdrijf en subsidiair overtreding zal moeten
worden ten laste gelegd.
Voor de uilwerking — voor het gebied van de directe belastingen — van de hier in hoofdtrekken uiteengezette regeling
zij verwezen naar de artikelen 74, 78 en 82 van het ontwerp
van wet. De artikelen 528 tot en met 539 van het Wetboek van
Strafvordering dienen met betrekking tot strafbare feiten ter
zake van directe belastingen buiten werking te worden gesteld.
Volstrekte bevoegdheid
Ingevolge artikel 56 der Wet op de rechterlijke organisatie
en het beleid der justitie worden de overtredingen ter zake van
belastingen berecht door de arrondissementsrechtbank: zulks
in afwijking van de regel, dat overtredingen worden berecht
door de kantonrechter.
De ondergetekenden achten het wenselijk deze afwijking van
de regeling van de absolute competentie te behouden.
Aandacht verdient ook dat de bepalingen waarin de fiscale
strafbare feiten zijn omschreven, veelal in zeer nauw verband
met elkander staan, nu zij immers vrijwel steeds deel uitmaken
van een sluitend stelsel van sancties ter verzekering van de juiste
heffing van de belastingen. Het aanbrengen van een scheiding
tussen de zwaardere en de lichtere feiten ten aanzien van de
rechterlijke bevoegdheid zou dan ook min of meer kunstmatig
zijn en in de practijk bepaaldelijk moeilijkheden geven, indien,
gelijk niet zelden voorkomt, in één zaak aan een bepaalde verdachte meerdere feiten — misdrijven en overtredingen — tegelijk moeten worden ten laste gelegd.
Reeds om die reden komt behoud van de regeling, dat de
rechtbank alle fiscale feiten berecht, wenselijk voor. Daaraan
is ook het voordeel verbonden, dat de bijzondere bepalingen
ten aanzien van de vervolging en de behandeling in rechte van
de fiscale strafbare feiten niet behoeven te worden ingepast in
de eenvoudige kantongerechtsprocedure.
Voor de regeling te dezen zij verwezen naar artikel 75, eerste
lid, van het wetsontwerp. De in artikel 56, eerste lid, van de
Wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie voorkomende bepaling met betrekking tot overtredingen ter zake
van belastingen dient, wat de strafbare feiten op het gebied
van de directe belastingen betreft, te vervallen.
Mogelijkheid van hoger beroep
Ingevolge artikel 56, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie zijn de strafvonnissen
van de rechtbank aan hoger beroep onderworpen, met uitzondering van die, welke ter zake van overtredingen zijn ge-
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wezen ten aanzien van een persoon, die tijdens de uitspraak
van het eindvonnis in eerste aanleg de leeftijd van achttien jaar
had bereikt.
Bij ongewijzigde handhaving van bovenaangehaalde bepaling
zou in vele zaken, welke ingevolge de voorgestelde herziening
als overtreding worden aangemerkt, doch thans misdrijven zijn,
het instellen van hoger beroep niet meer mogelijk zijn.
De omstandigheid, dat ook op de hier in aanmerking komende overtredingen somtijds zware straffen zijn gesteld, is oorzaak, dat zowel de verdachte als de administratie er groot
belang bij hebben, dat de zaak zo nodig in twee instanties wordt
beoordeeld. De redelijkheid daarvan springt te meer in het
oog indien men bedenkt, dat ook in het algemeen bij de berechting van overtredingen, die immers slechts bij uitzondering
door de rechtbank geschiedt, hoger beroep regel is en tevens
dat belastingovertredingcn door de alleensprekende politierechter kunnen zijn berecht.
Om die redenen is voor rijksbelastingzaken gebroken met de
regel, dat vonnissen van de rechtbank, ter zake van overtredingen gewezen, in het algemeen niet voor hoger beroep
vatbaar zijn. Intussen kan de mogelijkheid van hoger beroep
worden uitgesloten voor de minder belangrijke overtredingen.
Voor de uitwerking moge hier worden verwezen naar artikel 75, derde lid, van het ontwerp.

AFDELING 1

Strafbare

feiten

Artikel 66. In dit artikel is, evenals in artikel 10 van de
op het gebied der directe belastingen algemeen geldende Wet
van 23 April 1952 (Stb. 191), strafbaar gesteld het doen van
een onjuiste of onvolledige belastingaangifte, het verstrekken
van onjuiste of onvolledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen en het ter inzage verstrekken van valse of vervalste
bescheiden. In verband met de ratio van de strafbepaling is, in
overeenstemming met voornoemd artikel 10, geen straf bedreigd,
indien uit de bedoelde handelingen geen nadeel voor de fiscus
kan ontstaan.
Het komt niet nodig voor tot uitdrukking te brengen, dat
ook hij die voor een ander een onjuiste of onvolledige aangifte
doet onder de strafbepaling valt, zoals bij artikel 117 van de
Wet op de Inkomstenbelasting 1914, bij artikel 53 van de Wet
op de Vermogensbelasting 1892, bij de artikelen 32 en 33 van
het Besluit op de Loonbelasting 1940 en laatstelijk bij artikel 10
van de bovengenoemde voor de directe belastingen algemeen
geldende Wet van 23 April 1952 (Stb. 191) is geschied.
Immers, indien de wettelijke vertegenwoordiger voor een
ander, zoals de voogd of de curator voor zijn pupil of zijn
curandus, een onjuiste of onvolledige aangifte doet, moet met
betrekking tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid — ook zonder nadere bepalingen te dezen —• de wettelijke vertegenwoordiger worden beschouwd als degeen, die zelve de aangifte doet
en deswege strafbaar is. In het kader van de collectiviteit
(rechtspersonen en andere gemeenschappen) zorgt artikel 72
van het ontwerp voor een juiste bestraffing. Wordt een aangifte
krachtens volmacht of met vergunning van de inspecteur voor
een ander natuurlijk persoon gedaan, dan bieden de bepalingen
omtrent deelneming aan strafbare feiten van het Wetboek van
Strafrecht met de op dat stuk beslaande jurisprudentie voldoende gelegenheid om de juiste personen te doen straffen.
In het eerste lid van het onderhavige artikel zijn de aldaar
genoemde gedragingen strafbaar gesteld, zonder dat daarbij
opzet of schuld als element van het strafbare feit is tot uitdrukking gebracht en dus als zodanig behoeft te worden bewezen,
terwijl die gedragingen in het tweede lid zwaarder zijn strafbaar
gesteld, indien zij opzettelijk zijn begaan. Aldus is bestraffing
verzekerd ook in die gevallen, waarin opzet niet kan worden
bewezen, terwijl in de gevallen dat opzet wel kan worden bewezen, het opleggen van een zware straf — zo nodig gevangenisstraf — aan degenen, wier opzet komt vast te staan, mogelijk is.

Voor enkele van de in dit artikel strafbaar gestelde gedragingen wordt de culpoze delictsvorm, welke in het eerste lid
zijn strafbaarheid vindt, ook reeds aangetroffen in het bestaande
recht. Verwezen zij naar artikel 33 van het Besluit op de Loonbelasting 1940, waarbij het onjuist of onvolledig aangifte doen
ten gevolge van schuld is strafbaar gesteld, en naar artikel 5,
eerste lid, van de wet van 1 Augustus 1947 (.Stb. H 282), houdende goedkeuring van de op 5 September 1944 te Londen gesloten Nederlands-Belgisch-Luxemburgse douane-overeenkomst,
waarbij het vertonen of overleggen van een vals of vervalst
geschrift is strafbaar gesteld zonder nader omschreven schuldverband.
Met het oog op een doelmatige bestrijding van de belastingfraude is ten aanzien van de in het onderhavige artikel genoemde gedragingen een uitbreiding van de strafbaarstelling
van de delictsvorm zonder nader omschreven schuldverband,
welke mitsdien de culpoze delictsvorm inhoudt, tot het gehele
veld der directe belastingen alleszins wenselijk.
De strafmaat voor het opzettelijk delict komt, voor wat de
vrijheidsstraf betreft, overeen met die van artikel 10 van de
Wet van 23 April 1952 (Stb. 191). Voor de beweegredenen, die
tot de strafmaat in laatstgenoemd artikel hebben geleid, moge
worden verwezen naar het algemene gedeelte van de Memorie
van Toelichting op die wet (Gedrukte Stukken, Zitting 1950—
1951, 1957, no. 3).
Op de delicten zonder nader omschreven schuldverband zijn
uiteraard veel lagere straffen bedreigd; de hechtenis op die
feiten gesteld, is gelijk aan die, welke op de bovengenoemde
overtredingen van het Besluit op de Loonbelasting 1940 en de
Wet op de Omzetbelasting 1954 is gesteld.
In het derde lid van het artikel is, in overeenstemming met
hetgeen te dezen in verschillende vroegere wetten is bepaald,
laatstelijk in artikel 10, tweede lid, van de Wet van 23 April
1952 (Stb. 191), de mogelijkheid opgenomen om, na het begaan
van het strafbare feit, alsnog het instellen van een strafvervolging te voorkomen. De bepaling is vooral van belang, omdat
belastingplichtigen op het terrein van de directe belastingen
zich veelal genoopt zien met een eenmaal begonnen ontduiking
door te gaan, indien zij niet, na een alsnog gedane juiste en
volledige aangifte, van straffeloosheid zijn verzekerd.
Artikel 67. In dit artikel wordt het niet-voldoen aan een
aantal verplichtingen, die in de wet zijn opgelegd, strafbaar
gesteld.
Artikel 68. Dit artikel maakt het mogelijk overtreding van
bepalingen van een algemene maatregel van bestuur met straf
te bedreigen.
Ingevolge het onderwerpelijke artikel is zodanige overtreding
alleen strafbaar, indien zulks bij de algemene maatregel van
bestuur is bepaald.
Artikel 69. Ingevolge verschillende wettelijke bepalingen zal
de Minister van Financiën de bevoegdheid hebben algemene
voorschriften te geven. De straf, die bij niet-nakoming van
zodanig voorschrift kan worden opgelgd, is in het onderwerpelijke artikel vastgesteld.
In aansluiting in zoverre aan de in het vorige artikel gevolgde
wijze van strafbaarstelling is ook ingevolge het onderwerpelijke
artikel overtreding van een ministerieel voorschrift alleen strafbaar, indien zulks door de Minister daarbij is bepaald.
AFDELING 2

Algemene bepalingen van strafrecht
Artikel 70. De indeling van de strafbare feiten in misdrijven
en overtredingen is afhankelijk gemaakt van de omstandigheid, of al dan niet gevangenisstraf op de feiten wordt gesteld.
Ingevolge dien zijn de in artikel 66, tweede lid, strafbaar gestelde feiten misdrijven en zijn de overige in deze wet strafbaar
gestelde feiten overtredingen. Bij elke bijzondere wet zal moeten
worden uitgemaakt, of op de daarin strafbaar gestelde feiten
gevangenisstraf dient te worden gesteld.
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Artikel 71. In dit artikel is een uitbreiding van artikel 4
van het Wetboek van Strafrecht vervat. Na de hierboven in
het algemene gedeelte van de toelichting op dit hoofdstuk gegeven uiteenzettingen omtrent de omvang van de werking der
strafwet naar de plaats, behoeft dit artikel geen verdere toelichting.
Artikel 72. Voor de strafbaarheid van rechtspersonen en
andere gemeenschappen moge eveneens worden verwezen naar
het algemene gedeelte van de toelichting op dit hoofdstuk.
De tekst van het artikel komt overeen met die van artikel 15,
eerste en tweede lid, van de Wet op de economische delicten
en van artikel 20 van de Loterijwet 1905, zoals dat artikel luidt
ingevolge de Wet van 21 December 1950 (Stb. K619).
Artikel 73. Aangezien een rechtspersoon of enige andere
corporatie geen vrijheidsstraf kan ondergaan en op enkele strafbare feiten naast geldboete tevens vrijheidsstraf is gesteld,
komen de in het onderwerpelijke artikel opgenomen bepalingen
wenselijk voor.
Artikel 74. Het algemene gedeelte van de toelichting op
dit hoofdstuk bevat de gronden, waarop wordt voorgesteld om
het bestuur van 's Rijks belastingen aan te wijzen als het orgaan,
dat bevoegd is tot het stellen van de voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging.
Er is overigens naar gestreefd zich bij de regeling van het
instituut van de transactie bij het gewone strafrecht aan te
sluiten. De regeling vertoont verder in vele opzichten gelijkenis
met artikel 36 van de Wet op de economische delicten.
Evenals in het sociaal-economische strafrecht (artikel 36 van
de Wet op de economische delicten) zal de transactie in het
voorgestelde fiscale recht zich ook uitstrekken tot misdrijven.
De regeling wijkt daarin af van die van artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht. Die afwijking is in overeenstemming met
de plaats welke aan de geldboete op beide terreinen van het
strafrecht wordt toegekend. Een ander verschilpunt met artikel 74 van evengenoemd wetboek is, dat de bevoegdheid tot
transactie vervalt voor zaken welke in handen zijn van de
officier van justitie.
Uiteraard zal het bestuur van 's Rijks belastingen geen gelegenheid tot transactie geven in gevallen, waarin de ernst der
feiten berechting door de strafrechter wenselijk maakt. De transactie zal beperkt moeten blijven tot zaken, waarin kennelijk geen
andere hoofdstraf dan geldboete op haar plaats is; ook dan
nog kunnen er echter belangen zijn, die het nodig maken, behandeling ter openbare terechtzitting uit te lokken. In verband
daarmede is, in overeenstemming met de regeling in de Wet
op de economische delicten aan de bekeurde niet de bevoegdheid gegeven de zaak af te doen door betaling van het maximum van de geldboete op de wijze als is voorzien in artikel
74, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Als gevolg
hiervan heeft de bepaling, welke is vervat in artikel 74, laatste
lid, van dat wetboek, voor de onderhavige regeling practisch
geen waarde meer en moet zij zelfs, aangezien zij in bepaalde
gevallen de afdoening bij transactie zou kunnen verhinderen,
in het belang van de minderjarigen worden ontraden. Evenmin
als in artikel 36 van de Wet op de economische delicten, is de
even bedoelde bepaling dan ook in het onderhavige ontwerp
opgenomen.
AFDELING 3

Algemene

bepalingen van

strafvordering

Artikel 75. Met betrekking tot de hier voorgestelde bepalingen, welke moeten worden geacht te derogeren aan artikel
56 der Wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der
justitie, moge worden verwezen naar de beschouwingen dienaangaande opgenomen in het algemene gedeelte van de toelichting op dit hoofdstuk.
Gemeend wordt, dat de voorgestelde uitsluiting van hoger
beroep voor overtredingen niet moet gelden voor overtredingen

met betrekking tot welke hechtenis als hoofdstraf is opgelegd
of is gevorderd, een geldboete van f250 of meer is opgelegd
of is gevorderd, dan wel verbeurdverklaring is uitgesproken of
is gevorderd.
Artikel 76. Ten einde de relatieve competentie, welke in
artikel 2 van het Wetboek van Strafvordering haar regeling
vindt, ook voor de bij de onderhavige wet strafbaar gestelde
corporaties zoveel mogelijk tot haar recht te doen komen, wijst
het onderhavige artikel voor lichamen een woonplaats aan.
Indien echter ter zake van een in het buitenland gepleegd fiscaal delict, met toepassing van artikel 2 van dat wetboek, ook
dan nog geen relatief competente rechter zou kunnen worden
aangewezen, zou ingevolge artikel 5 de rechter te Amsterdam
bevoegd zijn.
Artikel 77. Dit artikel, hetwelk geheel overeenkomt met
artikel 15, derde lid, van de Wet op de economische delicten,
behoeft, naar het de ondergetekenden voorkomt, geen nadere
toelichting.
Artikel 78. Het eerste lid wijst de ambtenaren van de rijksbelastingdienst aan als bijzondere opsporingsambtenaren in de
zin van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.
Het tweede en derde lid werden reeds toegelicht bij de algemene beschouwingen over afdeling 2.
Het vierde lid wil uitsluiten, dat de officier van justitie een
onderzoek kan gelasten in zaken, welke niet bij hem zijn ingezonden. De organisatie van de belastingdienst gedoogt niet, dat
het openbaar ministerie, door het voeren van een zelfstandig
beleid in zake het onderzoek van de talloze vermoedens van
belastingdelicten, de werkzaamheden van die dienst zou doorkruisen.
Artikel 79. De hier omschreven bevoegdheid tot inbeslagneming komt in overeenkomstige vorm voor in artikel 17, eerste
lid, van de voor de directe belastingen algemeen geldende Wet
van 23 April 1952 (Stb. 191). Zij wordt eveneens aangetroffen
in artikel 18, eerste lid, van de Wet op de economische delicten.
Voor een juiste bestrijding van de belastingfraude is de afwijking van de algemene bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering, welke is vervat in het onderhavige artikel, te
zamen met die, welke voorkomt in artikel 81, voor het fiscale
delict noodzakelijk. In aanmerking moet te dezen ook worden
genomen, dat bij de opsporing van de fiscale delicten het corps
belastingambtenaren zelfstandig optreedt, terwijl bij opsporing
door andere — algemene — opsporingsambtenaren de boven
hen gestelde offcier of hulpofficier ingevolge artikel 97 van •
dat wetboek een ruimere bevoegdheid tot inbeslagneming heeft
dan die, welke bij de artikelen 95 en 96 in het algemeen aan de
opsporingsambtenaren is verleend.
Artikel 80. Heeft inbeslagneming plaats gevonden in een
zaak, welke niet ter behandeling in handen van de officier van
justitie werd gesteld, dan ligt het voor de hand, dat de inbeslaggenomen voorwerpen ook niet ter griffie behoeven te worden
gedeponeerd. In zoverre is afwijking nodig van het bepaalde in
artikel 116 van het Wetboek van Strafvordering.
Het tweede lid schept voor het bestuur van 's Rijks belastingen een verplichting tot teruggave van inbeslaggenomen
voorwerpen, analoog aan die, welke voor het openbaar ministerie geldt krachtens artikel 118 van het Wetboek van Strafvordering.
Het derde lid tenslotte maakt het de belanghebbende mogelijk, een bezwaarschrift tegen de inbeslagneming in te dienen,
zoals artikel 103 van het Wetboek van Strafvordering die kent
voor ter griffie gedeponeerde voorwerpen. Het lijkt niet gewenst, de officier van justitie in te schakelen bij de behandeling
van dergelijke bezwaarschriften, nu deze met de zaak zelf geen
bemoeienis heeft. Vandaar dat wordt bepaald, dat het bestuur
van 's Rijks belastingen in deze gevallen in plaats van de officier van justitie op het bezwaarschrift kan worden gehoord en
eventueel beroep in cassatie kan instellen.
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Artikel 81. Bijzondere bevoegdheden met betrekking tot
het betreden van plaatsen en het binnentreden van woningen
komen in verschillende van de bestaande wetten op het gebied
der directe belastingen voor. Verwezen zij naar artikel 18 van
de Zegeiwct 1917, artikel 16 van de Motorrijtuigenbelastingwet,
artikel 43 van de Wet op de personele belasting 1950, en ten
slotte naar artikel 17, tweede, derde en vierde lid, van de voor
de directe belastingen algemeen geldende Wet van 23 April
1952 (Stb. 191).
In enkele van de hier genoemde bijzondere belastingwetten
hebben die bevoegdheden meer het karakter van contrölebevoegdheden ten behoeve van het toezicht op de naleving van
de desbetreffende belastingwet dan van bevoegdheden die in
het algemeen gepaard gaan met de opsporing van fiscale
delicten.
In het onderhavige artikel is het betreden van plaatsen en
het binnentreden van woningen geregeld in het kader van de
opsporing en we! op overeenkomstige wijze als in de vorengenoemde Wet van 23 April 1952 (Sth. 191). De regeling
komt tevens overeen met die van artikel 20 van de Wet op de
economische delicten.
Het artikel geeft de door artikel 165 der Grondwet gevorderde waarborgen met betrekking tot het binnentreden van
een woning tegen de wil van de bewoner.
Overigens moge worden verwezen naar de laatste alinea van
de op het artikel 79 gegeven toelichting.
Artikel 82. Voor de instelling van het instituut van de
contactambtenaar moge worden verwezen naar hetgeen met
betrekking tot de opsporing en de vervolging in belastingzaken
voorkomt in het algemene gedeelte van de toelichting op dit
hoofdstuk.
Het artikel komt mutatis mutandis overeen met artikel 58
van de Wet op de economische delicten.
Artikel 83. Daar het bestuur, in verband niet de belastingtechnische afdoening van de zaak, vaak behoefte zal hebben
aan kennisneming van de uitspraak van de rechter, lijkt het
wenselijk te bepalen, dat het bestuur op verzoek een afschrift
daarvan zal kunnen verkrijgen, zonder dat aan de formaliteiten,
genoemd in artikel 838 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering behoeft te worden voldaan.
Artikel 84. De regeling, die in dit artikel is vervat, komt
mutatis mutandis overeen met die van artikel 538 van het Wetboek van Strafvordering, welk artikel komt te vervallen.
Artikel 85. Ook ingevolge de bestaande wettelijke bepalingen
zijn de ambtenaren van de rijksbelastingdienst in belastingstrafzaken in vele gevallen bevoegd de werkzaamheden te verrichten, waartoe in strafzaken deurwaarders bevoegd zijn. Die
bevoegdheid is niet alleen nuttig bij het betekenen van dag-

vaardingen aan verdachten en getuigen en het uitreiken van
andere gerechtelijke stukken — in het bijzonder aan zonder
vaste verblijfplaats hier te lande vertoevende personen, zoals
schippers, waarmede die ambtenaren geregeld in aanraking
komen — maar ook bij het verrichten van de voor executie
van geldboeten noodzakelijke werkzaamheden.
Artikel 86. Ten aanzien van de in het eerste lid omschreven
stralbare feiten, welke formeel niet als fiscale delicten in de
zin van de bepalingen van de onderhavige wet kunnen worden
aangemerkt, behoren de belastingambtenaren opsporingsbevoegdheid te bezitten.
Aangezien het hier delicten betreft, die in het Wetboek van
Strafrecht zelve zijn strafbaar gesteld, zijn de ambtenaren, die
ingevolge het eerste lid met het opsporen van die delicten zijn
belast, met betrekking tot die delicten niet te rekenen tot de
personen bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Straf vorJering en is mitsdien het bepaalde in artikel 159 van laatst«enoemd wetboek te dezen niet op hen van toepassing. In verband daarmede is het nodig, overeenkomstig de strekking van
laatstgenoemd artikel, de artikelen 152, 153, 157, eerste en
derde lid, en 158 van het Wetboek van Strafvordering met
betrekking tot de in het eerste lid omschreven delicten op de
hogerbedoelde belastingambtenaren van overeenkomstige toepassing te verklaren. Opgemerkt wordt, dat met betrekking tot
die delicten de bijzondere bepalingen nopens de opsporing en
vervolging en de afdoening buiten proces, welke in het onderliavige ontwerp voorkomen, niet van toepassing zijn.
HOOFDSTUK X
Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 88. Ingevolge dit artikel worden de krachtens de
wet van 14 Juni 1930 (Stb. 244), houdende bepalingen tot
voorkoming van dubbele belasting, uitgevaardigde voorschriften
geacht te zijn uitgevaardigd krachtens Hoofdstuk VII. Het ligt
in het voornemen de evengenoemde wet zelf in te trekken en
wel, nu zij ook gelding heeft voor de overzeese Rijksdelen,
in verband met artikel 57 van het Statuut voor het Koninkrijk,
bij Rijkswet. Een spoedige indiening van een ontwerp daartoe
wordt bevorderd. Voorts dienen de overzeese Rijksdelen onder
ogen te zien op welke wijze zij in de voorkoming van dubbele
belasting zullen voorzien.
De Staatssecretaris van Financiën,
VAN DEN BERGE.
De Minister van Justitie,
L. A. DONKER.

