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Ten antwoord op de vraag van zeer vele leden of de indruk 
juist is dat in een vrij groot aantal gevallen de belasting-
schuldige, gelet op de hoogte van het bedrag der dan reeds 
verstreken termijnen, omwille van het rentevoordeel, wacht 
met de betaling totdat de aanmaning ontvangen is, delen de 
ondergetekenden mede dat deze indruk vermoedelijk aan de 
werkelijkheid beantwoordt. Naarmate de verschuldigde bedra-
gen hoger zijn, neemt het aantal aanmaningen dat moet worden 
verzonden toe. Het is niet onwaarschijnlijk dat het verlangen 
een zeker rentevoordeel te genieten mede een rol speelt. Onder 
rentevoordeel zal in dit verband mede moeten worden verstaan 
het ontgaan van een rentenadeel in de gevallen waarin de 
belastingschuldige voor zijn financiering afhankelijk is van 
kredietverlening ter zake waarvan interest in rekening wordt 
gebracht. Anderzijds dient te worden bedacht dat ook andere 
oorzaken een niet te verwaarlozen rol kunnen spelen. Daartoe 
behoort de omstandigheid dat het, met name indien het gaat 
om grotere bedragen, in een aantal gevallen meer moeite zal 
kosten de vereiste gelden vrij te maken, bijvoorbeeld uit lopen-
de omzetten of inkomsten. 

De door deze leden naar voren gebrachte gedachte van een 
gedifferentieerd tarief voor de kosten van aanmaning leeft 
ook bij de ondergetekenden. Zulks moge blijken uit de omstan-
digheid dat de tweede ondergetekende reeds vóór de indiening 
van het onderhavige ontwerp van wet opdracht had gegeven 
na te gaan welke de (budgettaire) gevolgen zouden zijn van 
de introductie van een gedifferentieerd tarief van kosten van 
de aanmaning. 

Uit het onderzoek is gebleken dat naar schatting 2J min. van 
de 4 i min. aanmaningen welke in 1970 moesten worden ver-
zonden, betrekking hadden op achterstallige bedragen van 
meer dan f 100. Een verdubbeling van de aanmaningskosten 
voor deze bedragen zou een bruto-bate van omstreeks 2 min. 
opleveren. Bij de schatting van dit bedrag werd rekening ge-
houden met de omstandigheid dat de kosten van de aanmaning 
niet in rekening worden gebracht indien aannemelijk is, dat 
het initiatief tot betaling werd genomen vóór het tijdstip waar-
op de aanmaning werd verzonden. 

Een gedifferentieerd kostenbedrag zou echter meebrengen 
dat bij het gereedmaken van de aanmaningen voor iedere open-
staande post aan de hand van het kohier moet worden beoor-
deeld hoe groot de achterstand is. Voorts zou het bedrag van 
de achterstand in de aanmaning moeten worden opgenomen, 
omdat de belastingschuldige in de gelegenheid moet zijn te be-
oordelen of het in rekening gebrachte kostenbedrag juist is. 
Daaraan zijn zoveel meer administratieve werkzaamheden 
verbonden dan aan aanmaningen met een uniform kostenbe-
drag, dat van de bruto-bate van rond 2 min. omstreeks IJ min. 
teloor zou gaan aan extra kosten, terwijl het bovendien nog 
de vraag is of er voldoende mankracht beschikbaar zou zijn. 
Dit bevestigt nog eens hetgeen reeds in de memorie van ant-
woord aan de Tweede Kamer op het voorlopig verslag inzake 
de Kostenwet (zitting 1967-1968 - 8910, stuk nr. 5, blz. 3) 
is te kennen gegeven, nl. dat het variëren van de kosten van de 
aanmaning thans technisch in feite nog onuitvoerbaar is. 

De ondergetekenden zouden er voorts op willen wijzen dat 
van een beperkte differentiatie van de aanmaningskosten niet 
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een duidelijke versterking van de prikkel tot tijdige betaling 
mag worden verwacht. 

Belastingschuldigen met liquiditeitsmoeilijkheden en belas-
tingschuldigen die op rentevoordeel uit zijn en een wat grotere 
belastingschuld hebben, zullen vermoedelijk ook indien de 
aanmaning f 2 kost, nog in een belangrijk aantal gevallen niet 
binnen de voorgeschreven termijnen betalen. Om dit doel te 
bereiken zou een veel verdergaande differentiatie van de aan-
maningskosten nodig zijn. 

De automatisering van de kohieradministratie op de ont-
vangkantoren is nog in een stadium van voorbereiding. Het ligt 
in het voornemen met ingang van het jaar 1972 de voorlopige 
aanslagen premieheffing en inkomstenbelasting van een vijftal 
ontvangkantoren door de computer te laten administreren. 
Indien deze proef slaagt zal de geautomatiseerde administratie 
in 1973 en volgende jaren verder worden uitgebouwd. Het zal 
echter nog een reeks van jaren vergen voordat alle aanslagen 
in de computeradministratie kunnen worden opgenomen. Met 
betrekking tot de vraag welk gedeelte van het tarief van de 
kosten van betekening van een dwangbevel, zoals dat tarief 
bij aanvaarding van het wetsontwerp zal luiden, geacht wordt 
dat dwangbevel kostendekkend te maken, delen de onderge-
tekenden mede dat de kosten van uitvaardiging en betekening 
van een dwangbevel thans gemiddeld f 5,20 bedragen. Wat 
betreft de vereenvoudigde wijze van betekening van dwang-
bevelen delen de ondergetekenden mede dat het betekenen van 
dwangbevelen door middel van verzending per post met afgifte 
van een ontvangbewijs nog niet is ingevoerd, omdat deze wijze 
van betekenen bezwaren blijkt op te roepen die bij de indiening 
van het betreffende wetsontwerp niet zijn voorzien. 

In verband met de opmerking van vele andere leden dat 
een helaas toenemend aantal belastingschuldigen een aanmaning 
afwacht alvorens tot betaling over te gaan, en dat het op zich 
zelf geen bezwaar is het op f 2 brengen van de aanmanings-
kosten, wijzen de ondergetekenden er op dat, ook indien op een 
aanslag (nog) slechts een gering bedrag openstaat, een aan-
maning wordt gezonden. Zulks is noodzakelijk omdat, indien de 
indruk zou ontstaan dat de belastingdienst voor geringe be-
dragen toch geen invorderingsmaatregelen treft, budgettaire 
verliezen zouden kunnen worden geleden. Voorts dient te wor-
den bedacht dat bij een algemene verdubbeling van de aan-
maningskosten in een groter aantal gevallen dan thans een on-
evenredigheid kan ontstaan tussen het verschuldigde belasting-
bedrag en de in rekening gebrachte kosten. 

Het budgettaire effect van een verdubbeling van de kosten 
van een aanmaning zou - rekening houdende met het voren-
genoemde aantal aanmaningen en met de gevallen waarin van 
het in rekening brengen van kosten wordt afgezien - omstreeks 
4 miljoen bedragen. 

Met betrekking tot de feitelijke kosten van een aanmaning 
delen de ondergetekenden mede dat deze kosten als volgt zijn 
samengesteld: 

a. papier-, druk- en verzendkosten f 0,35; 
b. overige kosten (waaronder overheadkosten) f 0,65. 
Bij een tarief van f 1 is een aanmaning dus thans nog juist 

kostendekkend. 
De ondergetekenden spreken wat betreft het aantal dwang-

bevelen dat betekend zal moeten worden nadat wetsontwerp 
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en vermogensbelasting) wet zal zijn geworden - waarnaar ver-
schillende leden, die geen overwegende bezwaren tegen de 
voorgestelde tariefsverhoging hebben, vragen - de verwachting 
uit dat op den duur dit aantal geringer zal zijn dan thans. De 
bestaande praktijk is namelijk dat, indien een aanslag in vijf 
termijnen invorderbaar is, bij gebreke van voldoende betaling 
een aanmaning wordt verzonden en een dwangbevel wordt uit-
gevaardigd na het vervallen van de tweede termijn en ver-
volgens weer na het vervallen van de laatste termijn. Ter zake 
van de aanslagen die ineens invorderbaar worden, zal echter 
slechts eenmaal vervolging behoeven te worden ingesteld, na-
melijk na de enige vervaldag. 

Wat betreft het gestelde door verschillende leden inzake het 
tarief voor de werkelijke kosten van de aanmaning menen 
de ondergetekenden te mogen verwijzen naar hetgeen zij 
daaromtrent hiervoren hebben opgemerkt. 

De vraag van enige leden inzake de omvang van het rente-
voordeel dat door belastingschuldigen ten gevolge van het pas 
voldoen van belastingschuld na afloop van de daarvoor gestelde 
termijn wordt genoten, laat zich moeilijk beantwoorden. Daar-
voor lopen de gevallen die zich kunnen voordoen - van bijv. 
degene die gebruik maakt van bankkrediet voor de voldoening 
van de belasting tot degene die de betaling uitstelt tot na de 
ontvangst van zijn eerstvolgende maandloon - te zeer uiteen. 
Dit houdt tevens in dat het niet mogelijk is een algemeen ant-
woord te geven op de vraag of met de voorgestelde verhoging 
der dwangbevelkosten in alle gevallen het rentevoordeel wordt 
afgeroomd. Overigens merken de ondergetekenden op dat een 
zodanige afroming ook niet de strekking is van het onderhavige 
voorstel. Wel mag worden verondersteld dat die verhoging 
tegenwicht zal geven aan de uit de praktijk blijkende vers1ech-
tering van het algemene betalingspatroon. 

Wat ten slotte de feitelijke hoogte van de vervolgingskosten 
in verhouding tot de daarvoor in rekening gebrachte bedragen 
betreft, moge worden verwezen naar hetgeen daaromtrent eer-
der in deze memorie is medegedeeld. 

De Minister van Financiën, 

R. J. NELISSEN. 

De Staatssecretaris van Financiën, 

W. SCHOLTEN. 


