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De vaste Commissie voor Financiën heeft de eer als volgt 
te rapporteren over haar voorbereidend onderzoek van dit 
wetsontwerp. 

Zeer vele leden achtten het juist dat aan het tarief voor de 
kosten van vervolging ten grondslag ligt de overweging, dat 
dit tarief zowel „kostendekkend" moet zijn, als ertoe bijdragen 
dat de verschuldigde bedragen tijdig worden voldaan. Blijkens 
de memorie van toelichting voldoet het bedrag gerekend voor 
kosten van aanmaning, gesteld op f 1, nog ongeveer aan het 
eerste criterium. Kunnen de bewindslieden echter ook mede-
delen of de indruk juist is dat in een vrij groot aantal gevallen 
van verzending van een aanmaning, gelet op de hoogte van 
het verschuldigde bedrag voor dan reeds verstreken termijn, 
de belastingplichtige juist omwille van het rentevoordeel 
wacht met de betaling totdat deze aanmaning ontvangen is? 
Indien deze indruk juist is, wilden genoemde leden de vraag 
opwerpen of het geen aanbeveling verdient ook het tarief 
van de aanmaning te verhogen, zij het wellicht uitsluitend in 
die gevallen waarin het om aanmerkelijke bedragen gaat. 
Ook de aan het woord zijnde leden wilden immers rekening 
houden met de gedachte dat deze aanmaning tevens moet 
worden beschouwd als „eerste herinnering". Is de computer-
administratie al zover gevorderd dat zonder een aanzienlijke 
toename van de werkzaamheden een naar in te vorderen be-
dragen gedifferentieerd tarief kan worden in rekening gebracht? 

Is een indicatie te geven van het aantal belastingplichtigen 
dat stelselmatig op de aanmaning wacht? Wat zou, indien 
mechanische verwerking van aanmaningen met een gedifferen* 
tieerd tarief nog niet mogelijk is, de meeropbrengst zijn, indien 
b.v. de kosten van deze aanmaning op f 2 worden gebracht 
in gevallen waarin de reeds verstreken termijnen een bedrag 
van f 100 of meer omvatten? Het kwam de leden die deze 
vraag stelden vooralsnog voor dat zulks duidelijker dan de 
voorgestelde verhoging van de kosten van een dwangbevel -
welke verhoging zij overigens niet wilden afwijzen - leidt tot 
een rechtvaardige verdeling van lasten, vergeleken met con-
tribuabelen van wie de belasting door middel van inhouding 
wordt geheven. 

Voorts vernamen deze leden nog gaarne welk gedeelte 
van het tarief gerekend voor een dwangbevel, zoals dat tarief 
bij aanvaarding van het wetsontwerp gaat luiden, geacht 
wordt dat dwangbevel kostendekkend te maken. Ten slotte 
interesseerden hun de ervaringen intussen opgedaan met de 
sinds het van kracht worden van de huidige wet per 1 april 
1969 vereenvoudigde wijze van betekening van een dwang-
bevel. 

Vele andere leden hadden de indruk dat een helaas toe-
nemend aantal belastingschuldigen een aanmaning afwachten 
alvorens tot betaling over te gaan. Deze leden konden op zich 
zelf geen bezwaar zien tegen een verdubbeling van de kosten 
van de aanmaning tot f 2. Daarmee worden dan degenen die 
te goeder trouw nog niet aan hun verplichtingen voldeden, niet 
onevenredig zwaar getroffen. Wel zou in de ogen van de aan 
het woord zijnde leden de eerste groep te late betalers eigenlijk 
nog meer kosten moeten voldoen wegens de aanmaning. Als 
tussen beide groepen in de praktijk niet kan worden onder-
scheiden, achtten ze een verhoging naar f2 een redelijke 
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tussenoplossing. Wat zou hiervan het budgettair effect zijn? 
Overigens vroegen deze leden zich af of gegevens voorhanden 

zijn over het totale aantal aanmaningen dat jaarlijks wordt 
verstuurd door de belastingadministratie. 

Uit de toelichting kregen deze leden trouwens de indruk dat 
op dit moment het bedrag van f 1 nauwelijks of niet meer 
kostendekkend is. Hoe zijn de kosten van de aanmaning 
berekend? Op welke manier zijn de overhead-kosten en salaris-
sen van ambtenaren ingecalculeerd? 

Verschillende leden zagen geen overwegende bezwaren 
tegen optrekking van het tarief van f 5 tot f 7,50 voor dwang-
bevelen. Wel vroegen deze leden zich af hoe groot het aantal 
dwangbevelen zal worden nadat wetsontwerp 11 513 (Wijziging 
van de invordering van inkomstenbelasting en vermogens-
belasting) wet zal zijn geworden. Heeft de Regering hierover 
vermoedens? 

Daarnaast twijfelden ook deze leden aan de juistheid van de 
stelling dat optrekking van het tarief voor de eerste herinne-
ring moet achterwege blijven. Is dit tarief werkelijk kosten-
dekkend? Welke bezwaren - zo vroegen ook zij —zou het mee-
brengen om het tarief van f 1, gelijktijdig met de verhoging 
van het tarief voor dwangbevelen, te verhogen tot b.v. f 2? 
Wat is de jaarlijkse huidige „opbrengst" van de zogenaamde 
eerste herinnering? 

De bewindslieden delen in de memorie van toelichting onder 
andere mede dat latere voldoening rentevoordeel betekent voor 
de belastingschuldige. Kan globaal worden aangegeven - zo 
vroegen enige leden - om welk bedrag het hier gaat? Wordt 
met de voorgestelde verhoging der invorderingskosten dit voor-
deel voldoende afgeroomd? Ook deze leden informeerden of 
bij het bepalen van de grootte der vervolgingskosten (het 
uitschrijven van aanmaningen, het uitvaardigen van dwang-
bevelen) ook rekening wordt gehouden met de zg. overhead-
kosten en of de voorgestelde tarieven dan nog kostendekkend 
zijn. 

Vastgesteld 28 oktober 1971. 
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