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Nr. 5 

Algemeen 
De ondergetekenden betreuren het niet in staat te zijn ge-

weest het voorlopig verslag op een eerder tijdstip te beantwoor-
den. De oorzaak van de vertraging is gelegen in de vele werk-
zaamheden op wetgevend terrein, met name bij het Ministerie 
van Financiën. 

In het voorlopig verslag wordt een drietal meer algemene 
onderwerpen van verschillende zijden aan de orde gesteld, 
t.w.: 

a. vernieuwing van de Invorderingswet van 1845; 
b. de grondslagen voor het in rekening brengen van ver-

volgingskosten; 
c. kosteloze eerste waarschuwing bij niet-betaling. 
De ondergetekenden stellen er prijs op in deze memorie van 

antwoord allereerst aandacht te schenken aan deze drie onder-
werpen. Zij hebben gemeend hun standpunt te dien aan-
zien overzichtelijker te kunnen weergeven door de vragen en 
opmerkingen over elk van die onderwerpen gezamenlijk te be-
antwoorden. 

Bij het daarna opgenomen onderdeel d volgt dan de beant-
woording van de overige vragen en opmerkingen uit het alge-
mene gedeelte van het voorlopig verslag. 

a. Vernieuwing van de Invorderingswet van 1845. Bezien uit 
een oogpunt van invordering van belastingschulden, bestaat er 
aan een vernieuwing van de Invorderingswet voorshands geen 
grote behoefte. De toepassing van die wet geeft namelijk on-
danks - of misschien wel dank zij — haar respectabele ouder-
dom, slechts weinig moeilijkheden. Er zijn echter ontwikkelin-
gen gaande waarbij de Invorderingswet nauw is betrokken en 
die in de toekomst een herziening van het invorderingsrecht van 
de fiscus noodzakelijk zouden kunnen maken. 

In de eerste plaats is de wetgeving op het stuk van de be-
voorrechte schulden - verdeeld over het Burgerlijk Wetboek en 
talrijke andere wetten, waaronder de Invorderingswet - de laat-
ste tijd in toenemende mate voorwerp van kritiek geweest, zo-
wel in de Staten-Generaal als daarbuiten. Behalve op de onover-
zichtelijkheid van het gehele complex van voorrangsbepalin-
gen richtte die kritiek zich ook op de onderlinge rangorde van 
bepaalde bevoorrechte schulden. De Regering is, zoals reeds is 
medegedeeld bij monde van de Minister van lustitie (bij de be-
handeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp tot vast-
stelling van hoofdstuk VI der rijksbegroting voor het dienst-
jaar 1968; Handelingen Tweede Kamer 1967-1968, blz. 695) 
van oordeel, dat het aanbeveling verdient dit onderwerp in 
studie te geven aan een commissie. Het spreekt welhaast van-
zelf, dat bij een dergelijke studie het in de Invorderingswet ge-
regelde bodemrecht van de fiscus niet buiten beschouwing zal 
kunnen blijven. 

Behalve dat de studie van de vorenbedoelde commissie aan-
leiding zal kunnen geven tot een wijziging van de Invorderings-
wet op het stuk van de voorrang en de daarmede samenhangende 
bepalingen, is er nog een tweede ontwikkeling gaande waaruit 
te zijner tijd voorstellen tot wijziging van geheel andersoortige 
bepalingen van de Invorderingswet kunnen voortvloeien. De 
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technische mogelijkheden om grote aantallen administratieve ge-
gevens te verwerken, vertonen een zodanige groei, dat het op 
den duur wenselijk kan blijken wijzigingen van het invorderings-
reeht van de fiscus te overwegen om deze technische ontwik-
keling dienstbaar te maken aan een verder opvoeren van de ef-
ficiency in de belastingdienst. Hierbij valt te dezen met name 
te denken aan het verwerken van de binnenkomende betalingen 
en aan het controleren van de voldoendheid van die betalingen 
in verband met de door de Invorderingswet in beginsel toe-
gestane betaling in termijnen. 

De vorenomschreven ontwikkelingen stellen de ondergeteken-
den wel voor een geheel andere situatie dan die, welke bestond 
ten tijde van het tot stand brengen van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen. Aangezien deze ontwikkelingen te samen leiden 
tot een opnieuw overwegen van een zeer belangrijk deel van het 
invorderingsrecht van de fiscus, zijn de ondergetekenden van 
oordeel, dat hel de voorkeur verdient thans nog te volstaan met 
de in het wetsontwerp voorgestelde wijzigingen van de Invor-
deringswet. Volledigheidshalve mogen zij echter thans reeds op-
merken, dat zij zich moeilijk kunnen voorstellen, dat bij de in-
vordering een figuur als het dwangbevel en de daarbij behoren-
de (persoonlijke) betekening zou kunnen worden gemist. Zou-
den de verschillende leden die een en ander aanduiden als een 
papierwinkel, het aanvaardbaar achten rauwelijks b.v. beslag te 
leggen, om van dieper ingrijpende maatregelen nog maar te 
zwijgen? Wat de vraag van het al dan niet persoonlijk beteke-
nen van dwangbevelen betreft, zijn de ondergetekenden van 
oordeel, dat door de nieuw voorgestelde wijze van betekening op 
evenwichtige wijze rekening is gehouden zowel met de rechts-
zekerheid als met de efficiency. 

b. Grondslagen voor het in rekening brengen van vervol-
gingskosten. De rechtvaardiging van het in rekening brengen 
van vervolgingskosten is naar de mening van de ondergeteken-
den hierin gelegen, dat het duidelijk onrechtvaardig zou zijn van 
de goedwillende belastingbetalers te verlangen, dat zij de kosten 
dragen die worden veroorzaakt door hen die het met de wette-
lijke verplichting tot tijdige betaling van hun belastingschuld 
minder nauw nemen. Een andere vraag is echter hoe het door 
de gezamenlijke nalatigen veroorzaakte kostenbedrag over die 
nalatigen moet worden verdeeld. De vorengenoemde rechtvaar-
diging zou er in beginsel toe moeten leiden, dat aan iedere na-
latige in rekening wordt gebracht het bedrag aan kosten dat 
door hem is veroorzaakt. Aangezien de werkelijke aan een 
bepaalde invorderingshandeling verbonden kosten niet variëren 
met de hoogte van het gevorderde bedrag, zou dit uitgangspunt 
tot een tarief van vervolgingskosten leiden krachtens hetwelk 
voor iedere soort handeling een vast kostenbedrag verschul-
digd is. 

Van het tarief van de vervolgingskosten wordt echter ook 
verwacht, dat het een passende stimulans vormt tot het tijdig 
voldoen van het verschuldigde. Dit tweede oogmerk — dat men 
zou kunnen nastreven geheel los van de vraag is hoeverre het 
tarief als geheel genomen kostendekkend is - kan echter niet 
worden bereikt met een tarief dat voor elke soort vervolgings-
handeling een vast kostenbedrag verschuldigd doet zijn. In-
tegendeel vereist dit tweede oogmerk eigenlijk een tarief, waar-
bij het bedrag van de in rekening gebrachte kosten stijgt naar 
mate het gevorderde belastingbedrag groter is, en dat derhalve 
bij kleine gevorderde bedragen kan achterblijven bij het bedrag 
van de werkelijke kosten. 

Het thans voorgestelde tarief voor de vervolgingskosten — 
evenals het bestaande trouwens - heeft een dualistisch karakter 
omdat het beoogt een synthese tot stand te brengen tussen het 
aan iedere nalatige in rekening brengen van de door hem indivi-
dueel veroorzaake kosten en het geven van een met de hoogte 
van het gevorderde belastingbedrag variërende betalingsprikkel. 
Dit leidt er uiteraard toe, dat geen van beide oogmerken vol-
ledig wordt bereikt. Aan welk van de twee oogmerken voor 
iedere kostencategorie afzonderlijk het grootste gewicht moet 
worden toegekend, hangt uiteraard mede af van de eisen, die 
de hantering van het kostentarief in de praktijk stelt. In dat 
tarief kan echter - ook voor zover het een kostenbedrag vordert 

dat de werkelijke kosten te boven gaat - niet een administra-
tieve boete worden gezien of een element van rentevergoeding. 

Uit het vorenstaande moge zijn gebleken, dat naar de mening 
van de ondergetekenden zowel een stijging van het kostenpeil 
als een wijziging van de betekenis van het kostentarief als 
prikkel tot tijdige betaling aanleiding zal kunnen zijn tot her-
ziening van het kostentarief. Mede omdat de waarde van het 
kostentarief als prikkel tot tijdige betaling niet los kan worden 
gezien van de doeltreffendheid van de overige invorderings-
bepalingen, zien de ondergetekenden weinig aanleiding tot een 
periodieke herziening, b.v. eens in de vijf jaar, van het kosten-
tarief. Zij achten het aantrekkelijker telkens bij gebleken be-
hoefte, welke de oorzaak daarvan ook zij, een voorstel tot 
herziening te doen. 

Gaarne betuigen de ondergetekenden hun erkentelijkheid 
voor de in het voorlopig verslag vrij algemeen tot uitdrukking 
gebrachte instemming met de strekking van het wetsontwerp 
op dit punt. Zij mogen in dit verband nog opmerken, dat, 
bezien vanuit de gezichtshoek dat de in rekening te brengen 
vervolgingskosten een passende prikkel tot betaling dienen te 
geven, de stijging van fiscale lasten die sinds 1921 is opge-
treden, alsmede de nominale en reële stijging die de inkomens 
te zien hebben gegeven, de noodzaak om aan hen die niet tijdig 
aan hun verplichtingen voldoen, kosten in rekening te brengen, 
eerder heeft vergroot dan verkleind. 

c. Kosteloze of voorwaardelijk kosteloze eerste waarschu-
wing. Aansluitende bij het onder b opgemerkte, willen de 
ondergetekenden gaarne aandacht besteden aan de vraag, of 
het geen aanbeveling verdient de eerste waarschuwing bij niet-
betaling kosteloos te doen zijn — zulks in navolging van de ont-
wikkeling in het maatschappelijk leven -, dan wel voorwaarde-
lijk kosteloos, nl. indien de verschuldigde belasting binnen een 
bepaalde tijd alsnog wordt betaald. De ondergetekenden -
die overigens indien alleen de keuze tussen deze twee moge-
lijkheden zou bestaan, de voorkeur zouden geven aan een voor-
waardelijk kosteloze aanmaning - zijn van oordeel, dat aan 
deze, op het eerste gezicht sympathiek aandoende gedachten 
belangrijke bezwaren kleven. Het moge dan al zo zijn, dat aan 
de betrokken schuldenaar geen of slechts voorwaardelijk kosten 
in rekening worden gebracht, hij heeft door niet tijdig te betalen 
wel degelijk kosten veroorzaakt. Deze kosten zouden ver-
goed moeten worden hetzij door een verhoging van de - in 
overwegende mate door goedwillende belastingbetalers opge-
brachte - belasting, hetzij door een extra verhoging van het 
kostenbedrag, dat in rekening wordt gebracht aan hen die ook 
na aanmaning nog niet aan hun verplichtingen voldoen. Er-
kennende, dat een kosteloze of voorwaardelijk kosteloze eerste 
waarschuwing ten aanzien van de belastingschuldigen die 
slechts bij uitzondering in vertraging zijn, anti-fiscale prikkels 
zou kunnen voorkomen, zijn de ondergetekenden van oordeel, 
dat ten aanzien van het niet onbelangrijk aantal belasting-
schuldigen, dat een aanmaning pleegt af te wachten alvorens 
tot betaling over te gaan, voor een dergelijke soepele gedrags-
lijn geen enkele grond bestaat. Gezien de in de praktijk be-
staande onmogelijkheid beide groepen te scheiden, achten zij 
dan ook het bestaande systeem, waarin degene die het op een 
aanmaning laat aankomen zelf en ter zake van die aanmaning 
een bedrag aan kosten moet betalen onverschillig of hij al dan 
niet aan de aanmaning gehoor geeft, principieel juister en met 
het oog op een goede invordering ook effectiever. 

Bij de beoordeling van dit vraagstuk dient men zich te reali-
seren, dat het hierbij niet gaat om een totaal kostenbedrag van 
een orde van grootte die kan bepaald worden aan de hand van 
het thans gebruikelijke aantal aanmaningen, maar om een veel 
groter bedrag. Indien een kosteloze of voorwaardelijk koste-
loze aanmaning zou worden ingevoerd, zou immers in veel 
grotere mate dan thans reeds het geval is, het doen van be-
talingen, ondanks de op het aanslagbiljet vermelde termijnen 
waarin betaling moet plaatsvinden, worden uitgesteld totdat 
een aanmaning is ontvangen. Naast dit probleem van de toe-
neming van het totale kostenbedrag staat nog de vraag, of 
de ontvangkantoren zonder personeelsuitbreiding in staat zou-
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den zijn het meerdere werk op te vangen. Deze vraag moet 
ontkennend worden beantwoord. Ook bezien tegen de achter-
grond van de voortschrijdende automatisering is een uitbreiding 
van de bezetting der ontvangkantoren een zeer onaantrekkelijke 
zaak. 

De ondergetekenden hebben in het voorgaande de wenselijk-
heid en mogelijkheid van een kosteloze of voorwaardelijke koste-
loze aanmaning hoofdzakelijk beoordeeld, uitgaande van de 
veronderstelling, dat deze zou moeten worden ingevoerd bij de 
thans gehanteerde administratieve techniek. Die techniek maakt 
het in feite onuitvoerbaar om de kosten van de aanmaning te 
variëren, al is het maar globaal, met de hoogte van het niet-
tijdig betaalde bedrag. Op wat langere termijn bezien, is de 
hier uitgesproken veronderstelling uiteraard onjuist, omdat de 
voortschrijdende automatisering van administratieve processen 
ook haar invloed zal doen gelden op de ontvangersadministratie. 
De gevolgen daarvan zullen ongetwijfeld ingrijpend zijn, niet 
alleen in zuiver administratief opzicht, doch ook uit een oog-
punt van personeelsbeleid. De studie van dit onderwerp is wel 
al reeds aangevat, doch nog niet zover gevorderd, dat op 
grond daarvan zou kunnen worden aangegeven of en, zo ja, 
wanneer b.v. een instituut van een voorwaardelijk kosteloze 
aanmaning zou kunnen worden ingevoerd. Naar het voorlopige 
oordeel van de ondergetekenden opent het eveneens in de 
studie betrokken systeem van girokaarten waarmede de eerst-
volgende vervallende termijn onder de aandacht van de be-
Iastingschuldige gebracht wordt, in beginsel wel perspectieven 
waardoor aan op dit punt levende verlangens tegemoet zal 
kunnen worden gekomen, of die mogelijk het gehele instituut 
van de aanmaning overbodig kunnen maken. Ook bij een ge-
automatiseerde administratie blijft echter het vraagstuk be-
staan door wie de door nalatige belastingschuldigen veroor-
zaakte kosten moeten worden gedragen. 

d. Overige vragen en opmerkingen. Naar aanleiding van 
de desbetreffende vraag van vele leden merken de onderge-
tekenden op, dat de nieuwvoorgestelde wijze van betekening 
van dwangbevelen inderdaad minder effectief kan blijken dan 
de thans uitsluitend mogelijke betekening door een deur-
waarder. Zij verwachten echter, dat dit eventuele nadeel zal 
worden overtroffen door de aan de nieuwe betekeningswijze 
verbonden voordelen. 

Het verschil tussen betekening bij een tegen ontvangbewijs 
af te geven brief en bij aangetekend schrijven is uitsluitend 
hierin gelegen, dat voor een aangetekend stuk een bewijs voor 
ter postbezorging moet worden vervaardigd en dat ieder stuk 
voorzien moet zijn van een nummerstrookje. Deze formaliteiten 
ontbreken bij een tegen ontvangbewijs af te geven stuk en 
maken de betekening van een dwangbevel dus eenvoudiger 
en minder kostbaar. 

De belastingdienst heeft bij deze formaliteiten - die er in de 
eerste plaats op gericht zijn een bewijsstuk te verschaffen dat 
het stuk per post is bezorgd - geen belang. In geval van twijfel 
of een stuk wel betekend is, kan de belastingadministratie 
immers niet volstaan met aan te tonen dat het stuk ter post 
is bezorgd, maar moet bewezen worden dat het stuk te be-
stemder plaatse in ontvangst is genomen, dan wel is geweigerd. 

De inhoud van de door de postbesteller in geval van weige-
ring op te maken verklaring staat nog niet geheel vast, doch 
zal vanzelfsprekend zoveel mogelijk zekerheid moeten ver-
schaffen omtrent de identiteit van degene die weigerde het 
ontvangbewijs te ondertekenen. Indien niet komt vast te staan 
dat de ondertekening geweigerd is door de belanghebbende 
of een van zijn huisgenoten, ligt het voor de hand het dwang-
bevel alsnog door een deurwaarder te doen betekenen. 

Het na de betekening van het dwangbevel doen van een 
- op normale wijze door de deurwaarder gedaan - herhaald 
bevel is reeds thans voorwaarde voor en feitelijk de eerste fase 
van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel door middel van 
beslag op roerend goed, de meest gebruikelijke executievorm. 
Het wetsontwerp doet in dit opzicht niet anders dan bepalen 
dat indien het dwangbevel is betekend bij brief tegen ontvang-
bewijs, een herhaald bevel ook nodig zal zijn voor andere 

executievormen, zoals b.v. de tenuitvoerlegging van het dwang-
bevel op onroerend goed. De aan de betekening van het dwang-
bevel verbonden kosten zijn - met of zonder herhaald bevel -
zonder meer verschuldigd. De ondergetekenden kunnen zich 
dan ook moeilijk voorstellen dat de betekening van het dwang-
bevel voor een groot deel van de belastingschuldigen de be-
tekenis voor een effectief rappel zou krijgen. Een andere zaak 
is uiteraard dat de praktijk heeft geleerd dat indien het tot 
een dwangbevel komt - doch dat is slechts bij een kleine 
minderheid van de belastingschuldigen het geval - in ongeveer 
de helft van het aantal gevallen dit dwangbevel alleen vol-
doende is om betaling te verkrijgen. 

Naar aanleiding van de door verschillende leden gevraagde 
feitelijke gegevens delen de ondergetekenden het volgende 
mede met betrekking tot de invordering van belasting" en 
premie-aanslagen. 

a. Van de uitgegane aanslagen wordt ongeveer 24 pet. door 
een of meer aanmaningen gevolgd. 

b. Van de uitgegane aanslagen wordt ongeveer 11 pet. door 
een of meer dwangbevelen gevolgd. 

c. In de jaren 1964 tot en met 1966 werd in 14 gevallen 
een machtiging tot lijfsdwang afgegeven. 

d. De ontvangers zijn bevoegd - en maken van deze be-
voegdheid ock gebruik - om de vervolging voor kleinere aan-
slagen achterwege te laten en om geringe restantbedragen op 
grotere - grotendeels betaalde - aanslagen buiten invordering 
te laten. De ontvanger hoeft er uiteraard geen genoegen mede 
te nemen, indien een belastingschuldige opzettelijk een klein 
gedeelte van een aanslag onbetaald laat, in de hoop dat in-
vordering daarvan achterwege zal blijven. Voor de inkomsten-
belasting en de vermogenbelasting wordt op aanslagbiljetten 
waarop minder dan f 5 behoeft te worden betaald, de mede-
deling geplaatst dat betaling achterwege kan blijven. 

e. De kosten van de werkzaamheden die nodig zijn om be-
taling te verkrijgen in die gevallen waarin zij niet vrijwillig 
wordt gedaan, bedragen 13 a 14 min. per jaar. 

Ten verzoeke van verschillende andere leden delen de onder-
getekenden mede dat invoering van een voorwaardelijke koste-
loze aanmaning - waartegen zij overigens hoger in deze 
memorie reeds hun bezwaren hebben kenbaar gemaakt — de 
ten bate van het Rijk te verantwoorden vervolgingskosten bij 
handhaving van het tarief op f 1 met ca. 6 min., en bij ver-
hoging van het tarief tot f 2,50 met ruim 4.5 min. zou doen 
dalen. 

Anders dan de hierbedoelde leden verwachten de onderge-
teekenden dat de aanmaning bij een tarief van f 1 wel dege-
lijk een groter preventief effect zal hebben dan bij een tarief 
van f 0,25. Degenen die incidenteel niet in staat zijn aan hun 
verplichtingen te voldoen, kunnen een aanmaning voorkomen 
door zich tijdig tot de ontvanger te wenden. 

Nopens de kosten van levensonderhoud kan worden mede-
gedeeld dat deze sinds 1921 zijn gestegen met rond 200 pet. 

Over de positieve gevolgen van het nieuwe kostentarief 
voor andere kassen dan de schatkist, kan bij gebreke van vol-
doende gegevens geen verantwoorde schatting worden ge-
geven. Ten hoogste kan de verwachting worden uitgesproken 
dat voor die kassen gezamenlijk de bate slechts zeer bescheiden 
zal zijn. Verreweg de meeste bedragen immers welke ver-
schuldigd zijn ingevolge of moeten worden ingevorderd volgens 
de in artikel 7 van het wetsontwerp genoemde wetten, worden 
immers door de rijksbelastingdienst ingevorderd. 

Artikelen 
Artikel 1. Met een wijziging in dier voege dat de term 

„rijksbelastingen met uitzondering van de rechten van registra-
tie en zegel" zou worden ingevoerd, zou niet kunnen worden 
volstaan. Voor de invordering heeft het begrip „rijksbelasting" 
- anders dan op grond van de Algemene wet inzake rijksbe-
lastingen voor de heffing - namelijk geen vaststaande inhoud. 
Indien echter ook een definitie van het begrip „rijksbelasting" 
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zou moeten worden opgenomen, levert de wijziging uit een 
oogpunt van overzichtelijkheid geen winst op. Voorts doet de 
in het wetsvoorstel neergelegde redactie („invordering van be-
dragen op grond van bepalingen van . . . . ) " duidelijker dan 
een in de vorenbedoelde zin gewijzigde redactie tot uiting 
komen dat de Kostenwet niet alleen geldt voor de rijksbelas-
tingen (met uitzondering van de rechten van registratie en 
zegel), maar ook voor alle niet tot de rijksbelastingen beho-
rende heffingen waarvan de invordering is geregeld door een 
rechtstreekse of indirecte verwijzing naar bv. de Invorderings-
wet. 

Artikel 2. De kostprijs van een aanmaning bedraagt thans 
ongeveer f 0,60. De aanmaningen worden verzonden binnen 
acht tot twintig dagen - zulks afhankelijk van de omstandig-
heden - na het vervallen van een termijn, zij het dat niet alle 
vervallende termijnen door een aanmaning worden gevolgd. 
Aan notoire wanbetalers kan al binnen de hiervóór genoemde 
termijn van acht dagen een aanmaning worden toegezonden. 
Jaarlijks worden ruim 4 min. aanmaningen verzonden (in 
1966 4 268 686). 

In een tegelijk met deze memorie ingezonden nota van wijzi-
ging is „een gulden" vervangen door f 1. Daardoor wordt het 
verschil in schrijfwijze van geldsbedragen tussen artikel 2 (ont-
leend aan de Invorderingswet) en artikel 3 (ontleend aan de 
Kostenwet van 1850) opgeheven. 

Artikel 3. Afhankelijk van de omstandigheden verloopt er 
tussen het verzenden van een aanmaning en het uitvaardigen 
van een dwangbevel veertien (wettelijk minimum: tien) dagen 
tot een maand, en tussen de uitvaardiging en de betekening 
van het dwangbevel een tot zeven dagen. 

Het aantal dwangbevelen dat het in 1966 tot betekening 
bracht beliep ongeveer 1,3 min. Hierop werden rond 740 000 
posten betaald zonder dat tot verdere maatregelen behoefde 
te worden overgegaan. Aangezien de aanmaningen en dwang-
bevelen niet per belastingschuldige doch per aanslag worden 
opgemaakt, kan het percentage belastingschuldigen dat na be-
tekening van het dwangbevel betaalt, niet nauwkeurig worden 
vastgesteld. Het kan echter, zoals hiervoor is gebleken, worden 
gesteld op ongeveer 50 pet. 

In het tarief voor de betekening van een dwangbevel is, 
zoals reeds eerder in deze memorie werd opgemerkt, geen 
element voor rentevergoeding verwerkt. Indien de belasting-
schuldige verderstrekkende invorderingsmaatregelen wil voor-
komen, zal hij de ontvanger moeten verzoeken uitstel van be-
taling te verlenen. Alsdan is rente verschuldigd. 

De nummeraanduiding van het tweede lid, die ten gevolge 
van een zetfout was weggevallen, is bij de nota van wijziging 
alsnog aangebracht. 

Artikel 4. Per jaar moet voor ongeveer 100 000 aanslagen 
tot beslaglegging worden overgegaan. Daaruit vloeien per jaar 
gemiddeld 150 verkopingen van goederen voort. 

Artikel 6. De ondergetekenden zijn van oordeel dat de 
voorgestelde redactie de belangen van de belastingschuldige 
voldoende beschermt. Verhaal van kosten toch is alleen toege-
staan voor bedragen die aan derden toekomen op grond van 
door die derden rechtstreeks ten behoeve van de tenuitvoer-
legging van het dwangbevel verrichte handelingen. 

Deze formulering brengt mede, dat in de - aan de tenuitvoer-
legging van het dwangbevel voorafgegane — fase van de beteke-
ning van het dwangbevel nimmer verhaal op grond van artikel 6 
kan plaatsvinden. Ook echter in de gevallen waarin de deur-
waarder handelt ten behoeve van de tenuitvoerlegging van het 
dwangbevel, zullen zijn daartoe eventueel gemaakte reiskosten 
niet onder de op grond van artikel 6 in rekening te brengen be-
dragen vallen omdat de deurwaarder bij deze handelingen op-
treedt als orgaan van de belastingdienest en niet als derde. Naast 
porti en telefoonkosten zijn deze reiskosten in de memorie van 
toelichting dan ook genoemd als voorbeeld van niet onder het 
verhaal vallende kosten. Voor de betrokkenen maakt het dan 
ook geen enkel verschil of de deurwaarder zich met een taxi of 

met een ander vervoermiddel verplaatst. Dat de ontvanger ten 
behoeve van de tenuitvoerlegging van een dwangbevel derden 
zou inschakelen om hen rechtstreeks ten behoeve van die ten-
uitvoerlegging niet-noodzakelijke handelingen te doen verrich-
ten, achten de ondergetekenden zo onwaarschijnlijk, dat een 
beperking van de verhaalbaarheid tot noodzakelijke kosten hen 
weinig zinvol voorkomt. 

Artikel 7. De nieuwe kostenwet doet weliswaar op haar 
terrein het verschil tussen directe en indirecte belastingen ver-
vallen, maar dit betekent niet, dat dit onderscheid nu ook 
elders in de wetgeving kan worden gemist. Nog daargelaten, 
dat de Invorderingswet terminologisch geheel op de groep van 
de directe belastingen is afgestemd, is het gebruik van de term 
„directe belasting", in die wet zinvol omdat de toepasselijkheid 
van de daarin opgenomen invorderingsvoorschriften voor be-
paalde belastingen voortvloeit uit de kwalificatie in de betref-
fende heffingswetten van die belastingen als directe. 

Ten gevolge van een zetfout is de naam van de nieuwe 
kostenwet in het vierde lid van artikel 7 niet met een hoofdletter 
geschreven. In de nota van wijziging is dit verzuim hersteld. 

Artikel 8. Van invoering van de nieuwe wijze van beteke-
ning verwachten de ondergetekenden een vermindering van 
het aantal gevallen, waarin een afschrift van het dwangbevel 
aan het hoofd van het plaatstelijke bestuur moet worden ter 
hand gesteld omdat noch de belastingschuldige, noch een van 
zijn huisgenoten wordt thuis getroffen. Indien de postambtenaar 
niemand thuis treft zal hij een schriftelijke mededeling achter-
laten, dat er ten postkantore een tegen ontvangbewijs af te 
geven brief ligt. Alleen indien deze brief niet wordt afgehaald, 
wordt het afschrift van het dwangbevel teruggezonden aan de 
ontvanger. Aangezien het dwangbevel in dit geval niet als 
betekend kan gelden, zal de ontvanger trachten het dwangbevel 
alsnog betekend te krijgen, hetzij wederom door tussenkomst 
van de posterijen, hetzij door een deurwaarder. Vaker dan in 
de thans gebruikelijke procedure zal dus getracht worden het 
stuk door tussenkomst van het hoofd van het plaatselijk bestuur 
betekend te krijgen. 

Het door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in haar 
brief van 25 mei 1967 gesignaleerde bezwaar zal zich in de 
toekomst, naar de ondergetekenden verwachten, niet alleen 
minder voordoen dan thans, doch - voor de overblijvende 
gevallen - ook niet doeltreffend ondervangen kunnen worden 
door de suggestie van de vereniging om bij het niet thuis 
treffen van de belanghebbende of een van zijn huisgenoten een 
afschrift van het dwangbevel bij aangetekend schrijven toe te 
zenden. Daarenboven immers zou de, fictie nodig zijn, dat het 
stuk geacht wordt te zijn betekend enkel op grond van het ten 
postkantore bezorgd zijn van de aangetekende brief of op grond 
van het feit, dat het stuk ondanks de door de postbezorger 
achtergelaten mededeling, dat een stuk aan het postkantoor kan 
worden afgehaald, in feite niet is afgehaald. Een dergelijke 
fictie zou naar de mening van de ondergetekenden te ver gaan. 
Zij laat immers - anders dan de in het wetsontwerp voor-
gestelde nieuwe wijze van betekenen — de mogelijkheid open, 
dat een dwangbevel als betekend geldt, terwijl het bestaan van 
dit stuk niet bekend is aan de belastingschuldige of een van zijn 
huisgenoten. Zonder zich op het standpunt te stellen, dat het 
onder alle omstandigheden ontoelaatbaar zou zijn van de be-
lastingschuldige te verlangen, dat hij voor hem bestemde invor-
deringsstukken op een bepaald adres afhaalt - een standpunt, 
dat overigens ook niet wordt ingenomen door de verschillende 
leden, die als algemeen uitgangspunt stellen, dat de fiscus de 
invorderingsstukken bij de belastingschuldige behoort te presen-
teren - zouden de ondergetekenden hun oordeel ten aanzien 
van de brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
als volgt willen samenvatten. Afgewacht dient te worden in hoe-
verre de nieuw voorgestelde wijze van betekenen de noodzaak 
van terhandstelling van een afschrift van het dwangbevel aan 
het hoofd van het plaatselijk bestuur doet afnemen. Zo dit niet 
in voldoende mate het geval blijkt te zijn, dient alsnog over-
wogen te worden of en, zo ja, op welke wijze, aan het bezv/aar 
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tegemoet kan worden gekomen. De te dezen door de vereniging 
gedane suggestie geeft geen werkelijke oplossing. De onder-
getekenden zouden hier nog aan toe willen voegen, dat alsdan 
ook onderzocht zou moeten worden of het geen aanbeveling 
verdient in plaats van alleen een oplossing te zoeken voor 
dwangbevelen inzake belastingen, het algemene voorschrift 
van artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
te wijzigen. 

Het aantal gevallen, waarin thans het hoofd van het plaat-
selijk bestuur wordt ingeschakeld voor de betekening van 
dwangbevelen kan worden gesteld op 8 a 10 pet. van het aantal 
dwangbevelen. Plaatselijk loopt dit percentage echter zeer 
uiteen, nl. van nog geen 1 tot maximaal 18 pet. De onder-
getekenden beschikken niet over gegevens omtrent de hieruit 
voor de gemeenten voortvloeiende kosten. Naar hiervoren moge 
zijn gebleken verwachten de ondergetekenden echter, dat deze 
kosten na invoering van de nieuwe wijze van betekenen zullen 
dalen. 

Zoals in de memorie van toelichting en ook hoger in deze 
memorie is opgemerkt kan een op de nieuwe wijze betekend 
dwangbevel op geen enkele manier worden ten uitvoer gelegd 
zonder dat daaraan een op de normale wijze, door de deur-
waarder bij exploit gedane herhaling van het bevel tot betaling 
is voorafgegaan. 

Wat de financiële regeling met de PTT betreft kan worden 
medegedeeld, dat de belastingdienst, evenals voor alle andere 
dienstpoststukken, ook voor de nieuwe wijze van betekenen, 
het normale tarief zal moeten voldoen. Momenteel bedraagt dit 
voor een brief f 0,20 en voor een bericht van ontvangst f 0,35. 
Ook aan de lagere publiekrechtelijke lichamen zal dit tarief in 
rekening worden gebracht. 

Omdat voor de nieuwe wijze van betekenen de reeds bij de 
PTT bekende figuur van de brief met bericht van ontvangst 
is gekozen, behoeven de bij die dienst geldende voorschriften 
geen wijziging. 

Met betrekking tot de gevolgen van de voorgestelde nieuwe 
wijze van betekenen van dwangbevelen in financieel opzicht en 
voor de personeelsbezetting zowel van de rijksbelastingdienst als 
van het Staatsbedrijf der PTT delen de ondergetekenden het 
volgende mede. Hoger in deze memorie is reeds gebleken, dat 
zij zich ervan bewust zijn, dat de nieuwe wijze van betekenen 
wel eens minder effectief zou kunnen blijken te zijn dan de 
bestaande. Dit zou betekenen, dat er naar aanleiding van de 
dwangbevelen minder betalingen binnenkomen (renteverlies) 
en dat meer dan thans het geval is, verderstrekkende invor-
deringsmaatregelen (herhaald bevel, beslag) nodig zullen zijn. 

Daar staat bij de rijksbelastingdienst een, naar de onderge-
tekenden verwachten, grotere besparing tegenover, omdat het 
deurwaardersapparaat wordt ontlast van de meer eenvoudige, 
doch vrij massaal voorkomende werkzaamheden die verbon-
den zijn aan het bestaande systeem van betekening van dwang-
bevelen. Voor het Staatsbedrijf der PTT betekent de nieuwe 
wijze van betekenen van dwangbevelen ongetwijfeld dat meer 
personeel nodig zal zijn. Financieel mag de nieuwe regeling 
voor dat bedrijf uiteraard niet nadelig werken. Zo zou blijken 
dat de vorenvermelde tarieven onvoldoende zijn om de kosten 
die uit de nieuwe wijze van betekenen voor die dienst voort-
vloeien te dekken, dan zullen die tarieven moeten worden 
herzien. 

Voor de beide diensten tezamen verwachten de onderge-
tekenden van de nieuwe wijze van betekenen van dwangbe-

velen per saldo een besparing aan personeel en kosten, aange-
zien de betekening alsdan geschiedt door personeel waaraan 
mindere eisen van deskundigheid worden gesteld dan aan de 
deurwaarders en de adressen waar betekening moet plaats 
vinden door dat personeel wordt bestreken zonder dat het zich, 
zoals de deurwaarders, enkel ten behoeve van die betekening 
daarheen moet begeven. Het is de ondergetekenden thans nog 
niet mogelijk de besproken voor- en nadelen van de nieuwe 
wijze van betekenen van dwangbevelen te kwantificeren. Zij 
hebben dan ook het voornemen de nieuwe werkwijze in over-
leg met het Staatsbedrijf der PTT voorlopig alleen door de 
rijksbelastingdienst en dan nog slechts op bescheiden schaal te 
doen toepassen. Naar aanleiding van de daarbij te verwerven 
ervaring kan dan nader beslist worden omtrent de algemene 
toepassing. In verband daarmede is bij nota van wijziging aan 
artikel 9, eerste lid, de bepaling toegevoegd dat de nieuwe wijze 
van betekening slechts toepassing vindt voor zover zulks bij 
ministeriële beschikking is bepaald. 

Artikel 9, tweede lid. Naar aanleiding van de vraag of het 
niet beter is de wet aan te duiden als „Kostenwet invordering 
belastingen (van het Rijk en andere publiekrechtelijke licha-
men)" merken de ondergetekenden op dat de nieuwe regeling 
(de artikelen 1 tot en met 6) duidelijk een regeling voor de 
rijksbelastingen is en dat de gekozen naam hen derhalve juist 
voorkomt. De wetten die genoemd zijn in de artikelen 7 en 8 
— welke artikelen in een wet van grotere omvang zouden zijn 
opgenomen in een hoofdstuk „Overgangs- en slotbepalingen" -
zijn voorts niet alle belastingwetten, zodat ook de naam „Kos-
tenwet invordering belastingen" niet alle heffingen dekt waar-
voor de nieuwe kostcnregeling rechtstreeks of op grond van 
een toepasselijkverklaring gaat werken. Ten slotte wijzen de 
ondergetekenden er op dat niet voor alle in de artikelen 7 en 
8 genoemde wetten de kosten van invordering bepaald worden 
overeenkomstig de rijksregeling dienaangaande. De Bevoegd-
hedenwet stelt alleen de kosten van aanmaning op f 0,25 
(straks f 1), doch bevat geen voorschrift op grond waarvan de 
overige kosten van invordering worden bepaald overeenkomstig 
de rijksregeling. De Ontgrondingenwet en de Waterstaatswet 
1900 hebben wat de kosten van invordering betreft zelfs in 
het geheel niets met de rijksregeling gemeen. 
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