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Wijziging van de Kostenwet invordering rijksbelastingen 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

Hoewel het thans geldende tarief voor de in rekening te 
brengen kosten van vervolging nog niet zo lang geleden is 
vastgesteld - namelijk per 1 april 1969, zulks ten gevolge van 
het in werking treden van de Kostenwet invordering rijksbelas-
tingen {Stb. 1969, 83), is er aanleiding de wenselijkheid van 
een herziening van dit tarief opnieuw te overwegen. 

Met betrekking tot de hoogte van de aan een nalatige be-
lastingschuldige in rekening te brengen vervolgingskosten zijn 
in het bijzonder twee factoren van belang. De eerste is dat het 
tarief kostendekkend moet zijn in die zin dat de in rekening 
gebrachte bedragen niet achterblijven bij de kosten, die de 
door de overheid genomen invorderingsmaatregelen met zich 
brengen. Anders zou immers een deel van de door nalatige 
belastingschuldigen veroorzaakte extra-invorderingskosten niet 
komen ten laste van hen zelf, doch - op indirecte wijze -
komen te drukken op degenen die hun wettelijke verplichting 
tot tijdige betaling wel naar behoren nakomen. 

De tweede factor is dat de hoogte van de in rekening te 
brengen kosten ertoe moet bijdragen, dat de verschuldigde 
bedragen zoveel mogelijk tijdig, in de zin van binnen de voor 
de betaling gestelde termijnen, worden voldaan. Latere voldoe-
ning betekent immers — tenzij er uitstel van betaling is ver-
leend, in welk geval rente verschuldigd is - een rentevoordeel 
voor de belastingschuldige en een rentenadeel voor de over-
heid. Zeker bij de huidige hoge rentestand is dit een geenszins 
te verwaarlozen aspect. Ook uit een oogpunt van een recht-
vaardige verdeling van lasten ten opzichte van contribuabelen 
van wie de verschuldigde belasting door middel van inhouding 
wordt geheven, heeft dit aspect betekenis. Met name de laatste 
factor heeft de ondergetekenden geleid tot het onderhavige 
wetsvoorstel, dat strekt tot verhoging van het vaste bedrag 
dat in rekening wordt gebracht ter zake van het betekenen van 
een dwangbevel voor f 50 of meer aan belasting. Wat betreft 
de aanmaning menen de ondergetekenden - mede in aanmer-
king nemende dat deze kan worden beschouwd als een „eerste 
herinnering" - , dat er op dit ogenblik onvoldoende aanleiding 
is voor een verder optrekken van het daarvoor in rekening te 
brengen bedrag, hetwelk per 1 april 1969 reeds is verhoogd 
tot f 1 - het viervoud van het voordien geldende bedrag - , 
en ook thans nog ongeveer kostendekkend is. 

Anders evenwel oordelen de ondergetekenden met betrek-
king tot het bedrag dat in rekening wordt gebracht indien de 
belastingschuldige - hoezeer zich ten gevolge van de vooraf-
gaande aanmaning bewust van zijn nalatigheid — het laat aan-
komen op een dwangbevel. De ondergetekenden achten een 

versterking van de van een dwangbevel uitgaande prikkel tot 
tijdige betaling zó wenselijk, dat zij het verantwoord achten een 
verhoging van het ter zake daarvan in rekening te brengen 
bedrag voor te stellen. Met name geldt dit voor de dwang-
bevelen die betrekking hebben op verschuldigde bedragen van 
f 50 of meer omdat het kostenbedrag daarvan in 1969 in min-
dere mate is verhoogd dan die van de aanmaning en die van de 
dwangbevelen voor bedragen beneden de f 50. Voor het uitslui-
tend verhogen van de kosten van de dwangbevelen voor grotere 
bedragen pleit ook dat voorkomen moet worden dat de aan 
invorderingsmaatregelen verbonden kosten onevenredig hoog 
worden in vergelijking met het bedrag van de niet betaalde 
belasting. Verhoging van de dwangbevelkosten bij een achter-
stand in betaling van f 50 of meer kan het eenvoudigste tot 
stand worden gebracht door het vaste bedrag van f 5 te ver-
hogen. Derhalve wordt voorgesteld dit bedrag met ingang van 
1 januari 1972 te brengen op f 7,50. 

Wat betreft de overige in de Kostenwet geregelde bedragen, 
zoals die voor het uitbrengen van andere exploiten en die voor 
beslag enz., menen de ondergetekenden dat op dit moment nog 
onvoldoende aanleiding bestaat de per 1 april 1969 vastge-
stelde bedragen te herzien, zodat met betrekking tot die be-
dragen geen voorstel tot verhoging wordt gedaan. 

Uitgaande van de cijfers voor het jaar 1970, toen rond 
2 min. dwangbevelen werden betekend, waarvan ongeveer 70 
pet. betrekking had op een gevorderde som van f 50 of meer, 
zullen de door het Rijk geïnde vervolgingskosten in 1972 met 
3,5 min. stijgen. 

Nu invoering van de voorgestelde wijziging, indien zij tot wet 
wordt verheven, slechts een geringe administratieve voorberei-
ding vergt en ervan mag worden uitgegaan dat de betrokken 
administraties zich daarop tijdig zullen instellen, menen de 
ondergetekenden dat aan inwerkingtreding op 1 januari 1972 
geen bezwaren zijn verbonden. Aan een bij Koninklijk besluit 
te bepalen tijdstip van inwerkingtreding, zoals bij de Kostenwet 
invordering rijksbelastingen zelf was voorgeschreven, bestaat 
naar hun oordeel thans geen behoefte. 
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