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GEWIJZIGD ONTWERP-Kostenwet invordering rijks-
belastingen. 

WIJ 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 f 1. 

Artikel 3. 1. Voor het betekenen van een dwangbevel met 
bevel tot 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. 

2. 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 dagblad 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 
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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. 

3. Voor iedere getuige is verschuldigd f 2 per uur of ge-
deelte daarvan. 

Artikel 5. 1. Voor de bewaring van in beslag genomen 
goederen is verschuldigd het aan de bewaarder voor elke dag 
of gedeelte daarvan toekomende loon ten bedrage van: 

a. indien hij bewoner of medebewoner is van het huis of 
gebruiker of medegebruiker van de plaats waar de inbeslag-
neming is geschied ƒ 10; 

b. in andere gevallen ƒ 15. 
2. Aan de bewaarder komt geen loon toe indien hij bij de 

bewaring van de goederen ook overigens belang heeft of in 
enige andere betrekking met de bewaring is belast. 

Artikel 6. Behalve de in de voorgaande artikelen genoemde 
bedragen worden in rekening gebracht de bedragen toeko-
mende aan derden voor de door hen rechtstreeks ten behoeve 
van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel verrichte hande-
lingen. 

Artikel 7. 1. Artikel 13, tweede lid, en artikel 18 van de 
wet van 22 mei 1845 (Stb. 22) en artikel 158 van de Alge-
mene wet inzake de douane en de accijnzen vervallen. In 
artikel 15 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 
1953, 577) vervalt de tweede volzin van het eerste lid en 
wordt in het ingevolge artikel 8 te vernummeren vijfde lid 
„kosten van vervolging" vervangen door: kosten van aan-
maning en verdere vervolging. In de Bevoegdhedenwet (Stb. 
1902, 54) wordt in artikel 7 „vijf en twintig cent" vervangen 
door: een gulden. 

2. De wet van 1 juni 1850 (Stb. 26) betrekkelijk de kos-
ten van vervolging inzake directe belastingen wordt ingetrok-
ken. 

3. In artikel 62, eerste lid, van de Successiewet 1956 (Stb. 
362) wordt „op de voet van de wet van 1 juni 1850 (Staats-
blad nr. 26)" vervangen door: volgens de Kostenwet invor-
dering rijksbelastingen. 

4. In artikel 17 van de Schoolgeldwet (Stb. 1955, 223) 
wordt „naar het tarief van de wet van 1 juni 1850 (Stb. 26), 
betrekkelijk de kosten van vervolging inzake van directe be-
lastingen" vervangen door: volgens de Kostenwet invorde-
ring rijksbelastingen. 

5. In: 
a. artikel 2, tweede lid, van de wet van 29 oktober 1948 

(Stb. I 464) houdende goedkeuring van het verdrag inzake 
dubbele belasting met de Verenigde Staten van Amerika, 

b. artikel 2, tweede lid, van de wet van 28 november 1951 
(Stb. 521) houdende goedkeuring van het verdrag inzake 
dubbele belasting met Noorwegen, 

c. artikel 2, tweede lid, van de wet van 17 december 1952 
(Stb. 646) houdende goedkeuring van het verdrag inzake 
dubbele belasting met Zweden, 

d. artikel 2, tweede lid, van de wet van 23 oktober 1957 
(Stb. 438) houdende goedkeuring van het verdrag inzake 
dubbele belasting met Denemarken, 

e. artikel 97, zesde lid, van de Wet op de Materiële Oor-
logsschaden (Stb. 1950, K 31), 

/. artikel 52, zesde lid, van de Wet op de Watersnood-
schade 1953 (Stb. 661), 

g. artikel 26, tweede lid, van de Wet buitengewone be-
voegdheden burgerlijk gezag (Stb. 1952, 361), en 

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

worden „de wetten van 22 mei 1845" en „en van 1 juni 1850", 
alsmede de Staatsbladaanduidingen van deze wetten, vervan-
gen door: de wet van 22 mei 1845 (Stb. 22) en de Kosten-
wet invordering rijksbelastingen. 

6. In artikel 155, tweede lid, van de Provinciewet (Stb. 
1962, 17) wordt „de wet van 1 juni 1850, Stb. 26, betrekke-
lijk de kosten van vervolging inzake van directe belastingen" 
vervangen door: de Kostenwet invordering rijksbelastingen. 

7. In artikel 293, tweede lid, van de gemeentewet (Stb. 
1931, 89) wordt „de wet van 1 juni 1850 (Staatsblad nr. 26) 
betrekkelijk de kosten van vervolging inzake de directe be-
lastingen" vervangen door: de Kostenwet invordering rijks-
belastingen. 

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. 

Artikel 8. Toegevoegd worden: 
a. aan artikel 20 van de wet van 22 mei 1845 (Stb. 22) 

een derde en een vierde lid, 
b. aan artikel 153 van de Algemene wet inzake de douane 

en de accijnzen, onder vernummering van het bestaande vijfde 
lid tot zevende lid, een vijfde en een zesde lid, 

c. aan artikel 15 van de Coördinatiewet Sociale Verzeke-
ring, onder vernummering van het bestaande vierde tot en 
met zesde lid tot zesde en met achtste lid, een vierde en een 
vijfde lid, en 

d. aan artikel 9 van de Bevoegdhedenwet een vijfde en 
een zesde lid, 

e. aan artikel 22 van de Ontgrondingenwet (Stb. 1965, 
509), onder vernummering van het bestaande vijfde lid tot 
zevende lid, een vijfde en een zesde lid, 

/. aan artikel 47 van de Waterstaatswet 1900 (Stb. 176) 
onder vernummering van het bestaande derde en vierde lid 
tot vijfde en zesde lid, een derde en een vierde lid, 

luidende: 
Een dwangbevel wordt geacht te zijn betekend indien een 

afschrift daarvan door de post is uitgereikt tegen een door 
de belanghebbende of een van zijn huisgenoten ondertekend 
ontvangbewijs. Ingeval ondertekening van het ontvangbewijs 
wordt geweigerd, wordt het dwangbevel geacht te zijn betekend 
indien de postbesteller van die weigering een verklaring heeft 
opgemaakt. In het laatste geval wordt het afschrift van het 
dwangbevel bij gewone brief aan de belanghebbende toege-
zonden. 

Tenuitvoerlegging van een dwangbevel dat ingevolge het 
vorige lid geacht wordt te zijn betekend, heeft, ook ingeval 
dit niet reeds in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring is voorgeschreven, niet plaats dan na herhaling van het 
bevel tot betaling. 

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 of 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. 



3 

Artikel 11. 1. Deze wet treedt in werking op een door Ons 
te bepalen tijdstip. 

2. Deze wet kan worden aangehaald als: Kostenwet in-
vordering rijksbelastingen. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Financiën, 

De Staatssecretaris van Financiën, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 


