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Kostenwet invordering rijksbelastingen 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 
Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp-
Kostenwet invordering rijksbelastingen. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 31 oktober 1966. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wu JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is het tarief van de kosten van vervolging inzake rijksbelas
tingen te herzien en een voorziening te treffen om de bete
kening van dwangbevelen inzake rijksbelastingen te vereen
voudigen, alsmede in enkele andere wetten daarmede samen
hangende wijzigingen aan te brengen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. Ter zake van het verrichten van werkzaamheden 
voor de invordering van bedragen op grond van bepalingen 
van de wet van 22 mei 1845 {Stb. 22) op de invordering van 
's Rijks directe belastingen of van de Algemene wet inzake de 
douane en de accijnzen (Stb. 1961, 31) worden aan degene 
die in gebreke is gebleven het verschuldigde tijdig te betalen, 
kosten in rekening gebracht volgens het bepaalde in de vol
gende artikelen. 

Artikel 2. Voor het verzenden van een aanmaning tot be
taling is verschuldigd een gulden. 

Artikel 3. 1. Voor het betekenen van een dwangbevel met 
bevel lot betaling is verschuldigd bij een gevorderde som van: 

minder dan f 50 ƒ 2,50 
f 50 of meer doch minder dan f 100 . . . . „ 5,— 
f 100 of meer ,, 5,— 

verhoogd met f 1 van elk geheel bedrag van f 100 waarmede 
de gevorderde som f 100 te boven gaat. 

Voor het ingevolge een wettelijk voorschrift doen van een 
ander exploot is verschuldigd f 5. 

3. Voor het ingevolge een wettelijk voorschrift voor „ge
zien" doen tekenen van een exploot of ander stuk, aanplakken 
van een exploot en doen aankondigen van een gedaan exploot 
in een dacblad is, voor elke dezer handelingen, verschuldigd 
f 1. 

Artikel 4. 1. Voor het in beslag nemen van roerende of 
onroerende goederen of van schepen en het deswege opmaken 
van proces-verbaal is verschuldigd f 20. Voor de verkoop van 
roerende of onroerende goederen of van schepen en het des
wege opmaken van proces-verbaal is verschuldigd f 25. Duren 
de verrichtingen ter plaatse langer dan vier uren, dan worden 
de genoemde bedragen verhoogd met f 5 voor elk volgend uur 
of gedeelte daarvan. 

Voor het bekendmaken van de verkoop door het aanslaan 
van de verkoopbiljetten, al dan niet gevolgd door het doen 
aankondigen van de verkoop in een dagblad is verschuldigd 
f 10. 

2. Voor het ingevolge een wettelijk voorschrift opmaken 
van een ander proces-verbaal — het proces-verbaal van ver
gelijking daaronder begrepen — is verschuldigd f 5. 
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