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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 1 december 1981 

De vaste Commiss ie voor Financiën1 heeft de eer van haar voor lop ige be-
v ind ingen op dit in haar handen gestelde on twerp van wet als vo lgt verslag 
u i t te brengen. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met waarder ing kennis genomen 
van de zorgvuld ige argumentat ie van de in dit wetsontwerp gedane voor-
stellen. Zij waren van oordeel dat de aangekondigde tar iefst i jg ingen dan ook 
alleszins veran twoord waren. Toch vroegen zij zich af of niet een wat verder-
gaande verhoging veran twoord zou zijn geweest waardoor de tar ieven op 
een vol ledig kostendekkend niveau zouden worden gebracht. Zagen zij het 
goed, dan zou daarvoor een extra verhoging met 25% over de hele linie 
noodzakelijk zi jn. Gelet op de nog steeds bescheiden hoogte van de thans 
voorgestelde tar ieven zagen zij aan zulk een verdergaande verhoging geen 
onoverkomel i jke bezwaren. 

In dit verband zouden zij zich ook kunnen voorstel len dat met name bij de 
aanmaningen met twee verschi l lende tar ieven word t gewerkt. Vooral als het 
gaat om de invorder ing van termi jnen boven een bepaald bedrag - bij voor-
beeld f 2000 - kan het immers voor belast ingpl icht igen voordel ig zijn een 
aanmaning af te wachten alvorens te betalen. Om de aantrekkeli jkheid daar-
van te verminderen zou het tarief voor een aanmaning boven die grens op 
bijv. f 10 kunnen worden gesteld. 

Ten slotte vroegen deze leden zich af of niet wat erg lang gewacht is met 
de aanpassing van deze tarieven aan de loon- en pri jsst i jging. Zij zouden 
zich kunnen voorstel len dat dergeli jke aanpassingen in de toekomst elke vi j f 
jaar plaatsvinden, zulks ook om een zekere geleidel i jkheid te bevorderen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden met interesse van het voor-
stel kennisgenomen en zagen geen principiële bezwaren tegen de strekking 
van het voorste l . 

Wel vroegen zij in dit verband nog aandacht voor een andere «kosten»-
factor inzake de belastingen. Zij doelden hierbi j op het rentevoordeel c.q. 
rentenadeel dat geldt voor belast ingpl icht igen, ingeval zij achteraf hun be-
lastingen vo ldoen resp. te laat belasting terugontvangen. Dit geldt ook voor 
de premies volksverzekeringen. Is de Regering voornemens met betrekking 
tot de verrekening van rente inzake belast ingen een regeling voor te stellen? 

Niet zonder enig begrip maar wel met zeer veel verbazing hadden de le-
den van de V.V.D.-f ractie kennis genomen van deze aanpassingsvoorstel len. 
Immers, hier is sprake van een overheidsretr ibut ie waarop zonder enige 
twi j fel het overheidstar ievenbeleid van toepassing is. 

Tweede Kamer, zitt ing 1981-1982, 17 155, nr. 4 1 



In de brief van 10 juli 1981, kenmerk POR/P/APD 1281/1/3914 met als on-
derwerp «Algemeen prijsbeleid tweede halfjaar 1981 en overheidstarieven-
beleid 1982» van de Minister van Economische Zaken aan de Voorzitter van 
de Tweede Kamer staat onder het hoofd «Overheidstarieven» onder meer 
het volgende te lezen: 

«Verzoeken om toestemming tot tariefverhogingen die het maximum van 
4% op jaarbasis overschrijden zullen echter slechts in overweging worden 
genomen, indien aangetoond kan worden, dat er financiële tekorten zouden 
ontstaan die later niet meer kunnen worden ingehaald. In de gevallen waarin 
een aanzienlijke tariefachterstand bestaat, zal optrekken tot een redelijk te 
achten niveau slechts gefaseerd en in beperkte mate kunnen worden toege-
staan.» 

Dit onder het vorig kabinet uitgestippelde beleid maakt geen onderscheid 
in tarieven door de overheid op privaatrechtelijke wijze van de gebruikers 
van diensten geheven en die welke langs publiekrechtelijke weg aan hen 
worden opgelegd, onverschillig bovendien of dit gebeurt in een verordening 
van een lager publiekrechtelijk lichaam, dan wel ten aanzien van de rijks-
overheid in een ministeriële beschikking, een algemene maatregel van be-
stuur of zoals in het onderhavige geval, bij de wet. 

Deze opmerkingen brachten de hier aan het woord zijnde leden van de 
V.V.D.-fractie tot de volgende vragen: 

1. Heeft het kabinet ter zake van het prijsbeleid voor 1982 een andere be-
slissing genomen dan in de hiervoor aangehaalde brief van 10 juli 1981 is 
uiteengezet? 

2. Brengt uit een oogpunt van gelijkheid gezien, dit wetsvoorstel niet me-
de, dat ook aan andere publiekrechtelijke lichamen dan het Rijk moeten wor-
den toegestaan - dit in afwijking van het door de vorige Minister van Econo-
mische Zaken en de vorige Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken uitge-
stippelde beleid - opgelopen achterstanden ineens in te lopen? 

3. Behoort wederom uit een oogpunt van gelijkheid dit zelfde niet aan het 
bedrijfsleven te worden toegestaan? 

De leden van de fractie van D'66 zeiden het juist te vinden, dat de Regering 
voorstellen had ingediend tot verhoging van de tarieven, die bij vervolgings-
handelingen door de belastingdienst in rekening worden gebracht. In feite 
vonden zij de voorgestelde verhogingen eigenlijk nog aan de lage kant en 
vroegen zij zich af of niet tot verdergaande verhogingen zou moeten worden 
besloten. De filosofie van de oorspronkelijke Kostenwet was immers, zo la-
zen zij in de memorie van toelichting, dat de totale opbrengst voldoende zou 
moeten zijn om daarmee alle vervolgingskosten te dekken. In verband hier-
mee waren de tarieven bij de voorbereiding van het oorspronkelijke wets-
ontwerp dan ook zo berekend, dat de verwachte totale opbrengst ruim kos-
tendekkend zou zijn voor kosten, die door niet tijdig betalende belasting-
schuldigen werden veroorzaakt. Deze leden constateerden, dat dit uitgangs-
punt, zelfs na de nu voorgestelde verhogingen, nog steeds niet gehaald 
wordt. Volgens de memorie van toelichting zal immers ondanks de voorge-
stelde verhoging nog circa 20% van de kosten van dwanginvordering uit de 
algemene middelen bestreden moeten worden. Zij achtten dit ontoelaat-
baar, omdat op die manier de wél tijdig aan hun belastingplichten voldoen-
de burgers nog steeds blijven opdraaien voor degenen die het met hun be-
lastingplichten wat minder nauw nemen. In verband hiermee, en ook in ver-
band met de door deze leden gevoelde noodzaak de in het kader van het be-
lastingplan voorgestelde accijnsverhogingen op alcoholvrije dranken te ma-
tigen, wilden deze leden de Regering vragen wat de geschatte budgettaire 
opbrengsten zijn van de volgende alternatieven: 

a. een verdubbeling van de thans voorgestelde verhoging van de tarieven 
voor vervolgingskosten; 

b. een verdere verhoging van deze tarieven tot f 5 resp. f 10 vooreen aan-
maning; f 25 voor een dwangbevel voor een schuld van f 50 tot f 100; f 35 
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vooreen schuld van f 100 of meer, verhoogd met f 5 voor elk geheel bedrag 
van f 100, waarmee het verschuldigde bedrag f 100 te boven gaat; f 100 voor 
inbeslagneming van roerende of onroerende goederen; f200 voor de ver-
koop van roerende of onroerende goederen; 

c. kostendekkende, respectievelijk ruim kostendekkende tarieven voor elk 
van de eerdergenoemde vervolgingshandelingen. 

De leden van de P.S.P.-fractie vroegen in hoeverre een toename kan wor-
den waargenomen van achterstallige belastingschulden bij B.V.'s, en hoe 
vaak daarbij kwijtscheldingen plaatsvinden, dan wel de schuld oninvorder-
baar is gebleken. Verder vroegen zij hoe het komt dat het aantal betekenin-
gen van dwangbevelen voor relatief geringe belastingbedragen meer is toe-
genomen dan voor grotere belastingschulden. Bij welke inkomensgroepen 
komen vooral betalingsproblemen voor? Betreft het hier ook specifieke be-
lastingen, of doet de toename zich over de gehele lijn en alle belastingen ge-
lijkelijk voor? 

Tot slot merkten zij op dat het tarief van het dwangbevel tot een schuld 
van f 50 wel is verdrievoudigd, nl. van f2,50 naar f 7,50. Waarom is dat in dit 
geval wel gebeurd, terwijl de tarieven voor dwangbevelen boven f50 alleen 
worden verdubbeld? 

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden op zich zelf geen behoefte 
uitvoerig bij dit wetsontwerp stil te staan. Duidelijk is dat aan de ene kant de 
kosten sedert 1969, respectievelijk 1972 zullen zijn gestegen, hoewel het 
daartegen ook mogelijk is geweest dat door middel van automatisering kos-
tenverlagingen zijn opgetreden. Zij vroegen in ieder geval welke efficiency-
maatregelen in de verlopen tijdspanne zijn toegepast. Slechts dan zagen zij 
de noodzaak in van een 100% verhoging. Het is met name dat percentage 
dat hun teleurstelde, omdat het bedrijfsleven in bijna al zijn geledingen 
wordt gebonden aan straffe prijsbepalingen, en het kennelijk bij de overheid 
mogelijk is in bijna één klap de achterstand grotendeels weg te werken. De 
leden hier aan het woord verwezen naar de veelszins door de Minister van 
Economische Zaken toegepaste methode het inhalen van achterstanden in 
stappen door te voeren (met name in de sfeer van gemeentelijke diensten en 
bedrijven). 

Overigens vroegen deze leden zich af of het niet zinvol kan zijn ter zake een 
min of meer automatische aanpassing in de Kostenwet in te voeren door 
middel van een z.g. inflatiecorrectiefactor. 

Kan het kabinet enige specificatie overleggen van het aantal gevallen 
waarin in de laatste 5 jaar de verschillende tarieven voor kosten van vervol-
gingen enz. zijn toegepast moeten worden. Blijkt ook daaruit een groter wor-
dende achterstand in de afdracht van verschuldigde bedragen? 

De leden van de P.P.R.-fractie konden zich vinden in de voorgenomen ver-
hogingen van de invorderingstarieven. Zij spraken daarbij hun misnoegen 
uit dat blijkbaar de belastingmoraal zodanig is verslechterd dat zelfs met een 
verhoging van de invorderingstarieven met een factor drie, de geschatte op-
brengst nog niet voldoende is om daarmee de kosten van dwanginvordering 
te dekken. Eén van de redenen van het verhoogde aantal aanmaningen, ligt, 
naar de mening van deze leden, aan de hoge rentestand. De aan deze rente-
stand verbonden hoge rente-inkomsten, wegen veelal op tegen de opgeleg-
de vervolgingskosten. Verdient het daarom geen aanbeveling op de invorde-
ringskosten op de één of andere manier in relatie te brengen met de rente-
stand? Deze leden hadden hierover nog geen uitgewerkte gedachten doch 
legden deze suggestie graag aan de Regering voor. 

De G.P.V.-fractie stemde in met de wenselijkheid de bedragen in de Kos-
tenwet aan te passen. Opgemerkt kon worden dat twee criteria leiden tot 
vaststelling van de hoogte van de invorderingsbedragen, namelijk de wen-
selijkheid om de tarieven kostendekkend te doen zijn en het streven om de in 
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rekening gebrachte kosten niet onevenredig hoog te laten zijn ten opzichte 
van het verschuldigde belastingbedrag. Nu echter voorgesteld wordt de ta-
rieven op een zodanig niveau te brengen dat toch nog 20% van de totale in-
vorderingskosten niet gedekt kunnen worden door de opbrengst van de ta-
rieven, kan de vraag worden gesteld aan welk van de beide criteria de mees-
te betekenis wordt toegekend. Zou het verder verhogen van de tarieven 
geen remmende werking kunnen hebben op de neiging van een groeiend 
aantal belastingplichtigen om niet, te laat of te weinig te betalen? Is ove-
rigens deze gesignaleerde neiging niet toe te schrijven aan het feit dat de be-
lastingdruk door steeds meer mensen als te zwaar wordt ervaren? Neemt de 
overheid een deel van de kosten van de navordering voor eigen rekening, 
omdat zij erkent dat zij door het aandraaien van de belastingschroef zelf ook 
voor een gedeelte mede schuldig is aan het feit dat belastingplichtigen hun 
belasting soms niet op tijd kunnen betalen? 

De voorzitter van de commissie, 
Joekes 

De (wnd.) griffier van de commissie, 
Nieuwenhuizen 
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