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Kostenwet invordering rijksbelastingen 

NOTA VAN WIJZIGING 
(Ingezonden 14 juni 1968) 

Nr. 6 In het wetsontwerp worden de volgende wijzigingen aan-
gebracht. 

I 
In artikel 2 wordt „een gulden" vervangen door: f 1. 

II 
In artikel 3 wordt de aan het derde lid voorafgaande volzin 

genummerd als tweede lid. 
III 

A. In artikel 7, vierde lid, wordt „kostenwet" vervangen 
door: Kostenwet. 

B. In het vijfde lid vervalt „en" aan het slot van letter ƒ. 
Voorts wordt aan letter g toegevoegd: „en". Ten slotte wordt 
na letter g ingevoegd: 

//. artikel 41 van de Oorlogswet voor Nederland (Stb. 1964, 
337),. 

C. Aan het artikel wordt toegevoegd: 
8. In artikel 2, negende lid, van de Wet van 30 juli 1953 

(Stb. 388) wordt „op de voet van de wet van 1 Juni 1850, Stb. 
26, betrekkelijk de kosten van vervolging inzake directe belas-
tingen" vervangen door: volgens de Kostenwet invordering rijks-
belastingen. 

9. In artikel 7, vijfde lid, van de Algemene premiespaarwet 
(Stb. 1965, 448) wordt „Wet van 1 Juni 1850 (Stb. 26)" ver-
vangen door: Kostenwet invordering rijksbelastingen. 

IV 
Aan artikel 9, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luiden-

de: De in artikel 8 voor de daargenoemde wetten voorziene 
mogelijkheid dwangbevelen te doen betekenen bij een tegen 
ontvangbewijs af te geven brief, vindt slechts toepassing voor 
zover Onze Minister van Financiën, in overeenstemming met 
Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Verkeer en Water-
staat en van Sociale Zaken en Volksgezondheid, zulks bepaalt. 

Toelichting 
De wijzigingen onder I, II en III A beogen uitsluitend her-

stel van enkele stel- en zetfouten. De wijzigingen onder III, B 
en C, strekken ertoe de verwijzingen aan te passen in een drie-
tal wetten, die in het wetsontwerp nog niet waren genoemd. 

De onder IV opgenomen aanvulling van het eerste lid van 
artikel 9 houdt verband met het reeds in de memorie van ant-
woord (ad artikel 8) ter sprake gebrachte voornemen van de 
ondergetekenden de nieuwe werkwijze voor de betekening van 
dwangbevelen in overleg met het Staatsbedrijf der P.T.T. voor-
lopig alleen door de rijksbelastingdienst en dan nog slechts op 
bescheiden schaal te doen toepassen. 

De Minister van Financiën, 
H. J. WITTEVEEN. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
F. H. M. GRAPPERHAUS. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
H. K. J. BEERNINK. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
J. A. BAKKER. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

B. ROOLVINK. 


