
Zitting 1967-1968-8910 
Kostenwet invordering rijksbelastingen 

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 

(Ingezonden 5 augustus 1968) 

Nr. 9 

In het wetsontwerp worden de volgende wijzigingen aan-
gebracht. 

I 

De tweede volzin van artikel 9, eerste lid, vervalt. 

II 
Onder vernummering van artikel 9 tot artikel 1 1 worden 

na artikel 8 ingevoegd: 

Artikel 9. Indien het ontwerp van Wet houdende regelen 
omtrent de verontreiniging van oppervlaktewateren (Wet ver-
ontreiniging oppervlaktewateren) kracht van wet verkrijgt, 
wordt in artikel 20, tweede lid, van die wet „de Wet van 1 juni 
1850 (Stb. 26)" vervangen door: de Kostenwet invordering 
rijksbelastingen. 

Artikel 10. De mogelijkheid dwangbevelen te doen be-
tekenen bij een tegen ontvangbewijs af te geven brief, voorzien 
in enige in artikel 8 genoemde oi" de in artikel 9 bedoelde wet, 
vindt slechts toepassing voor zover Onze Minister van Finan-
ciën, in overeenstemming met Onze Ministers van Binnen-
landse Zaken, van Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, zulks bepaalt. 

Toelichting 

Om te voorkomen dat na de totstandkoming van de Kosten-
wet invordering rijksbelastingen en de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren een wetsontwerp zou moeten worden inge-
diend om de in artikel 20, tweede lid, van laatstbedoelde wet 
opgenomen verwijzing naar de wet van 1 juni 1850 (Stb. 26) 
te vervangen door een verwijzing naar de Kostenwet invordering 
rijksbelastingen, wordt voorgesteld in het onderhavige wets-
ontwerp een nieuw artikel 9 op te nemen waarin onder voor-
waarde van de totstandkoming van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren de verwijzing is aangepast. 

In artikel 24, vierde en vijfde lid, van het ontwerp Wet ver-
ontreiniging oppervlaktewateren is in navolging van de bij het 
ontwerp Kostenwet invordering rijksbelastingen voorgestelde 
wijziging van de Invorderingswet van 1845 en van enkele 
andere wetten de mogelijkheid geopend dwangbevelen bij een 
tegen ontvangbewijs af te geven brief te betekenen. In de bij 
onderdeel IV van de (eerste) nota van wijziging aan artikel 9 
(oud), eerste lid. toegevoegde volzin is voorgesteld de nieuwe 
wijze van betekening slechts te doen gelden voor zover zulks 
bij ministeriële beschikking is bepaald. Het ligt voor de hand 
dit ook voor de in het ontwerp Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren gegeven mogelijkheid te doen gelden. Daarin is 
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voorzien in het nieuw voorgestelde artikel 10, naar welk artikel 
de inhoud van de hiervoren genoemde volzin van artikel 9 
(oud), eerste lid, is overgebracht. 

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 a.i., 

H. J. WITTEVEEN. 


