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Het doet ons genoegen dat de leden van de C.D.A.-fractie met waardering 
hebben kennis genomen van de zorgvuldige argumentatie van de voorstel-
len. Voorts verheugt het ons, dat zij van oordeel zijn, dat de aangekondigde 
tariefstijgingen alleszins verantwoord zijn. 

Zij achten een verdergaande verhoging waardoor de tarieven op een vol-
ledig kostendekkend niveau uitkomen, niet op onoverkomelijke bezwa-
ren te stuiten. Zij wijzen daarbij op de nog steeds bescheiden hoogte van de 
voorgestelde tarieven. In dit verband noemen zij een extra verhoging met 25 
percent over de gehele lijn. Uitgaande van het totale bedrag van f91 min. 
aan kosten van de dwanginvordering en van de in het wetsvoorstel in totaal 
geraamde opbrengst ad f71 min., ligt inderdaad de conclusie voor de hand 
om met een extra verhoging met 25 percent over de gehele lijn te komen tot 
een kostendekkende opbrengst. Wij kunnen deze leden meedelen, dat ook 
wij in de richting van volledige kostendekking hebben gedacht bij de voorbe-
reiding van het wetsontwerp. Zo'n extra verhoging zou evenwel hebben be-
tekend, dat de oorspronkelijke tarieven niet verdrievoudigd, maar meer dan 
verviervoudigd zouden moeten worden. De opbrengst van de verhogingen 
zou geen f 45 min. maarf65mln. moeten gaan bedragen. Wij hebben om 
een tweetal redenen het niet verantwoord geacht met een zodanig voorstel 
te komen. In de eerste plaats niet, omdat sinds 1966 de stijgingen van het 
loonpeil en het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie niet overeenko-
men met de factor 4, maar onderscheidenlijk met de factor 3,3 en 2,7. In de 
tweede plaats niet vanwege het mede aan de tariefstelling ten grondslag lig-
gende uitgangspunt, dat de vervolgingskosten niet onevenredig hoog mo-
gen worden in verhouding tot de nog verschuldigde belasting. 

Met betrekking tot de opmerking van deze leden dat de tarieven, ook na de 
voorgestelde verhogingen daarvan, van bescheiden hoogte zijn, willen wij 
wijzen op het zojuist vermelde uitgangspunt. Voor de betekening van een 
dwangbevel voor een grote schuld ligt voor de tariefstelling evenwel het ac-
cent meer op het andere uitgangspunt van de Kostenwet, namelijk, dat van 
het in rekening brengen van vervolgingskosten een betalingsprikkel dient uit 
te gaan voor de belastingschuldige. Wij wijzen op de procentuele opslag op 
het nieuwe basistarief van f20 voor een gevorderde som van f 100 of meer. 
Deze opslag bedraagt volgens het voorstel f3 voor elk geheel bedrag van 
f 100 waarmee de gevorderde som f 100 te bovengaat. Zo zal voorde bete-
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kening van een dwangbevel vooreen openstaande schuld van f 100 000, na 
aanvaarding van het wetsvoorstel, een bedrag van f 3017 aan vervolgings-
kosten in rekening worden gebracht. 

In de gedachtengang dat een volledige kostendekking niet onverantwoord 
is, brengen de leden van de C.D.A.-fractie de gedachte naar voren te gaan 
werken met twee verschillende tarieven voor het verzenden van aanmanin-
gen, te weten het voorgestelde tarief van f 4 voor schulden tot f 2000 en een 
tarief van f 10 voor hogere schulden. Dat hogere tarief zou de aantrekkelijk-
heid van te late betaling verminderen. Op zichzelf is dit juist. Aan de andere 
kant mag naar onze mening er niet aan worden voorbijgegaan, dat juist het 
tarief voor het verzenden van aanmaningen meer dan kostendekkend is. Om 
deze reden hebben wij geen voorstel van verdergaande aard gedaan. 

De opmerking over de lange periode die is verstreken voordat een voor-
stel tot tariefaanpassing is gedaan, onderschrijven wij. Met hen zijn wij van 
mening dat een regelmatiger aanpassing in de toekomst aanbeveling ver-
dient. 

Het stemt ons tot voldoening, dat de leden van de P.v.d.A.-fractie geen 
principiële bezwaren zien tegen de strekking van het voorstel. 

Zij vragen aandacht voor een andere factor inzake de belastingen, te we-
ten het rentevoordeel of-nadeel voor belastingplichtigen die hun belastin-
gen achteraf voldoen of te laat terugontvangen. Wij mogen deze leden eraan 
herinneren, dat de kwestie over een verrekening van rente inzake belastin-
gen aan de orde is geweest bij de begrotingsbehandeling van hoofdstuk IX B 
voor 1981. De ambtsvoorganger van de tweede ondergetekende heeft toen 
opgemerkt, dat hij zocht naar een systeem dat niet de nadelen heeft die de 
Kamer bij de behandeling in 1971 van he t - later ingetrokken - wetsontwerp 
inzake renteberekening bij belastingen nr. 10 981 tot zulke scherpe kritiek 
bracht (Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal, 10 maart 1981, blz. 
3842). Dit onderzoek is nog gaande. In verband hiermee kunnen wij nog niet 
meedelen, of wij te gelegener tijd zullen komen met een voorstel ter zake. 

De leden van de V.V.D.-fractie hebben niet zonder enig begrip, maar wel 
met zeer veel verbazing kennis genomen van de aanpassingsvoorstellen van 
de Kostenwet invordering rijksbelastingen. Uit hun betoog blijkt dat hun ver-
bazing betrekking heeft op de hoogte van de voorgestelde tariefswijzigin-
gen. Er van uitgaande, dat er bij de tarieven van de Kostenwet sprake is van 
een overheidsretributie, brengen zij het onder het vorige kabinet uitgestip-
pelde overheidstarievenbeleid in herinnering. Wij menen dat het uitgangs-
punt van deze leden op een misverstand berust. Bij een retributie gaat het, 
zoals deze leden terecht aangeven, om een heffing voor een dienst van de 
overheid ten behoeve van de burgers. Hierbij kan worden gedacht aan bij 
voorbeeld reinigingsrechten, rioolrechten e.d. Maar bij de Kostenwet gaat 
het niet om een heffing ter zake van door de overheid bewezen diensten. Het 
gaat daarbij om het in rekening brengen van kosten die door belastingschul-
digen zelf worden opgeroepen door nalatig te blijven in het tijdig nakomen 
van op hen rustende betalingsverplichtingen. Zij hebben het zelf in de hand, 
of zij tot betaling van kosten worden verplicht. Door tijdig hun belasting te 
voldoen, of door tijdig op een andere manier te reageren, vallen zij niet in de 
termen van de Kostenwet. Daar het bij de Kostenwet derhalve niet gaat om 
retributies, menen wij dan ook op deze plaats te kunnen afzien van een be-
antwoording van de door deze leden gestelde vragen die uitgaan van een, 
naar ons oordeel, onjuiste vergelijking. 

Het doet ons genoegen dat de leden van de fractie van D'66 het eveneens 
juist vinden dat een voorstel is ingediend om de tarieven van de Kostenwet 
te verhogen. Gezien de aan de wet ten grondslag liggende gedachte dat de 
tarieven kostendekkend moeten zijn en de omstandigheid dat met het huidi-
ge voorstel geen volledige kostendekking wordt bereikt achten wij het be-
grijpelijk, dat deze leden zich de vraag stellen of niet tot een verdergaande 
verhoging zou moeten worden besloten. Zoals wij hiervoor hebben aange-
geven, hebben wij ons die vraag bij de voorbereiding van het voorstel ook 
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gesteld. Niettemin hebben wij die vraag ontkennend beantwoord. Voor een 
uiteenzetting van de overwegingen die tot dit antwoord hebben geleid, ver-
wijzen wij deze leden naar hetgeen wij hierover hebben gezegd ten ant-
woord op vragen van de leden van de C.D.A.-fractie. 

Voorts brengen wij in herinnering dat het gaat om een technische bijstel-
ling. Daarin past wel een aanpassing van de tarieven met de factor 3, zijnde 
globaal de stijging van lonen en prijzen sedert de indiening van het oor-
spronkelijke wetsontwerp. Daarin past naar onze mening echter niet een ver-
dergaande verhoging, zonder dat tegelijkertijd de vraag aan de orde wordt 
gesteld of zou moeten worden overgegaan tot een herzien van de beide uit-
gangspunten die bij het oorspronkelijke wetsontwerp zijn gehanteerd, te we-
ten betalingsprikkel en vervolgingskosten niet onevenredig hoog in verhou-
ding tot de belastingschuld. Tegen deze achtergrond hebben wij gemeend 
dat op dit moment moet worden volstaan met een verdrievoudiging van de 
tarieven. 

Op hun vraag naar de geschatte budgettaire opbrengst van de door hen 
genoemde alternatieven kunnen wij als volgt antwoorden: 

a. ca. f 45 min. bij verdubbeling van de voorgestelde verhoging van de ta-
rieven; 

b. ca. f 40 min. bij verhoging van de tarieven: 
voor een aanmaning van f 2 tot f 5; 

voor een dwangbevel voor een schuld van f 50 tot f 100 van f 7,50 tot f 25; 
voor een hogere schuld van f 7,50 tot f 35 plus een opslag van f 5 in plaats 
van f 1 perf 100 schuld boven f 100; 

voor inbeslagneming van f20 tot f 100; 
voor verkoop van f 25 tot f 200. 
c. ca. f 20 min. bij een kostendekkend, onderscheidenlijk ruim kostendek-

kend tarief per vervolgingsbehandeling. 
Bedacht moet worden dat bij een drastische verhoging van de kosten in 

een groot aantal gevallen het uitgangspunt dat het bedrag niet onevenredig 
hoog mag worden in verhouding tot de nog verschuldigde belasting geweld 
wordt aangedaan. Bovendien kan een dergelijke verhoging het gevaar op-
roepen dat van de tarieven niet langer een betalingsprikkel uitgaat maar in-
tegendeel, dat zij zodanige weerstanden zal oproepen dat eerder van een 
prikkel tot wanbetaling moet worden gesproken. Dat effect zou ertoe leiden 
dat het deurwaardersapparaat moet worden belast met het blijven nalopen 
van in absolute zin nog altijd geringe bedragen ten koste van belangrijker ta-
ken. Gevreesd moet dan ook worden dat de invorderingsproblematiek nog 
moeilijker wordt dan zij nu al is. 

Een tweede element waar wij in dit verband op willen wijzen is, dat hogere 
vervolgingskosten in sommige gevallen een lagere opbrengst van de hoofd-
som met zich kunnen meebrengen. Dit doet zich in het bijzonder voor bij 
executoriale verkopen en faillissementen. In het algemeen is nl. de op-
brengst dan lang niet voldoende voor dekking van de hoofdsom en de ver-
volgingskosten. Krachtens de Invorderingswet wordt een betaling altijd 
eerst op de vervolgingskosten afgeboekt en daarna op de hoofdsom. Bij ho-
gere vervolgingskosten zal minder beschikbaar zijn voor de afboeking van 
de hoofdsom, ervan uitgaande dat de opbrengst bij executoriale verkoop, 
faillissement e.d. ongeveer gelijk zal blijven. 

De vraag van de leden van de P.S.P.-fractie in hoeverre een toename kan 
worden waargenomen van achterstallige belastingschulden bij B.V.'s kan 
slechts indicatief worden beantwoord, omdat de belastingadministratie de 
achterstand niet per soort belastingschuldige administreert maar per belas-
tingmiddel. Zo geeft de registratie van de achterstand vennootschapsbelas-
ting een indicatie inzake een toename van de achterstand voor alle rechts-
personen, dus inclusief die voor de B.V.'s. Deze achterstand vennoot-
schapsbelasting, uitgedrukt in een percentage van de per 31 december ver-
vallen termijn, vertoont het volgende beeld: 

per ultimo 1978f 1 954 min. d.i. 15,1% 
per ultimo 1979 f 2 668 min. d.i. 2 1 % 
per ultimo 1980 f 3 576 min. d.i. 22,5% 
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Een exact overzicht van kwijtschelding en oninbaarlijdingen voor B.V.'s 
kan evenmin worden gegeven. Ook hier moeten wij volstaan met het geven 
van enige indicaties en schattingen. 

Het totaal aan kwijtgescholden en oninbaar geleden bedragen loonbelas-
ting en omzetbelasting bedroeg: 

Loonbelasting Omzetbelasting 

1979 107 min. 
1980 183 min. 

248 min. 
294 min. 

Naar schatt ing kunnen hiervan de vc 
kend aan gefai l leerde B.V.'s. 

ilgen de bed ragen worden toegere-

Loonbelasting Omzetbelasting 

1979 44 min. 
1980 83 min. 

104 min. 
133 min. 

Voor de vennootschapsbelasting is een dergelijke schatting niet te geven. 
Het toenemen van het aantal betekeningen van dwangbevelen voor rela-

tief geringe belastingbedragen ten opzichte van die voor grote belasting-
schulden heeft voornamelijk twee oorzaken, te weten: 

1. het vervangen van de personele belasting en de grondbelasting door 
de onroerend-goedbelastingen; 

2. de mede met de grootste stijging van het autopark verband houdende 
groei van het aantal naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting. 

Wat betreft het vervangen van de personele belasting en de grondbelas-
ting door de onroerend-goedbelastingen merken wij op, dat de aanslagen in 
de eerstvermelde belastingen afzonderlijk werden opgelegd voor in het al-
gemeen kleine bedragen welke aanslagen weinig problemen gaven bij de in-
vordering. De aanslagen onroerend-goedbelastingen zijn ten opzicht van de 
aanslagen personele belasting en grondbelasting aanzienlijk hoger. Zij ge-
ven relatief meer aanleiding tot invorderingsproblemen. Ten opzichte van 
de andere belastingmiddelen zoals inkomstenbelasting, loonbelasting en 
omzetbelasting zijn de aanslagen onroerend-goedbelastingen echter relatief 
laag. In totaliteit bezien is er dan ook sprake van een verschuiving in het aan-
tal betekeningen van dwangbevelen. 

Wat betreft de groei van het aantal naheffingsaanslagen motorrijtuigenbe-
lasting delen wij mede, dat het aantal naheffingsaanslagen motorrijtuigen-
belasting in 1970 ruim 170 000 bedroeg, waarvan circa 73 000 tot een 
dwangbevel leidde. In 1980 bedroeg het aantal naheffingsaanslagen motor-
rijtuigenbelasting ruim 400 000, waarvan 225 000 tot een dwangbevel leid-
de. De naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting behoren met een ge-
middeld bedrag van ongeveer f 450 per aanslag tot de kleinere aanslagen. 

Wij kunnen niet aangeven bij welke inkomensgroepen zich in het bijzon-
der betalingsproblemen voordoen. Wel kan worden geconstateerd, dat de 
grootste betalingsproblemen zich in het algemeen voordoen in de sfeer van 
de zakelijke belastingen, zoals naheffingsaanslagen loonbelasting en omzet-
belasting. Ten opzichte van andere kohieraanslagen valt het hoge percenta-
ge dwangbevelen bij de kohieraanslagen premieheffing volksverzekeringen 
in het oog. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat met name kleinere zelf-
standigen betalingsproblemen hebben. 

De leden van de P.S.P.-fractie vragen nog, waarom het voorgestelde tarief 
van de betekening van dwangbevelen voor belastingschulden tussen f 50 en 
f 100 niet is verdrievoudigd, maar is verdubbeld. Dit houdt verband met de 
omstandigheid, dat het oorspronkelijke tarief van f 5 per 1 januari 1972 is ge-
bracht op f 7,50 en sinds 1972 het loon- en prijspeil is gestegen met de factor 
2. Voor nadere informatie mogen wij verwijzen naar de uiteenzetting ter zake 
in de memorie van toelichting. 
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Uit het betoog van de leden van de fractie van de S.G.P. leiden wij af, dat 
zij moeite hebben met het voorstel en zij, afhankelijk van de genomen effi-
ciencymaatregelen, slechts de noodzaak van een verhoging met 100% in-
zien. Wij hopen hen alsnog ervan te kunnen overtuigen, dat ons voorstel tot 
aanvaardbare tarieven leidt. Wat betreft de efficiencymaatregelen wijzen wij 
er in de eerste plaats op, dat de automatisering op het gebied van de invor-
dering ver is voortgeschreden in de afgelopen 10 jaren. Een uitvloeisel daar-
van is, dat het overgrote deel der aanmaningen op deze wijze wordt verzon-
den. In dit verband is het illustratief te vermelden, dat de voorgestelde ver-
dubbeling van het sinds 1972 geldende tarief voor het verzenden van aan-
maningen nog meer dan kostendekkend is. Aan de andere kant wijzen wij er-
op, dat men zich van de automatisering bij de zogenaamde dwanginvorde-
ring ook weer niet al te veel moet voorstellen. Het betekenen van dwangbe-
velen, het leggen van beslag en het uitbrengen van exploten is en blijft men-
senwerk. En aangezien de loonkosten het belangrijkste element vormen van 
de vervolgingskosten, is een vermindering van deze kosten door het treffen 
van efficiencymaatregelen nauwelijks beïnvloedbaar. 

Ook deze leden refereren naar de prijsbepalingen. Zoals wij al eerder heb-
ben gezegd, gaat het in het wetsontwerp om een vergoeding van kosten, die 
belastingschuldigen zelf veroorzaken door hun verplichtingen niet tijdig na 
te komen en niet om een vergoeding voor dienstverlening door de overheid. 
De voorgestelde tariefaanpassingen komen dan ook niet in strijd met de 
door deze leden bedoelde bepalingen. 

Ten antwoord op de vraag van deze leden of het niet zinvol zou zijn een 
min of meer automatische aanpassing in de Kostenwet in te voeren door 
middel van een inflatiecorrectiefactor herinneren wij aan hetgeen wij hier-
voor al hebben gezegd, namelijk dat wij voorstander zijn van een in de tijd 
gezien, regelmatiger aanpassing. Wij voegen hieraan toe, dat met name met 
betrekking tot de procentuele opslag voor de betekening van dwangbevelen 
voor schulden boven f 100 de vraag kan worden gesteld of een automati-
sche aanpassing op basis van een inflatiecorrectiefactor wel de juiste wijze 
van aanpassing zou zijn. 

Naar aanleiding van de door de leden van de fractie van de S.G.P. gestelde 
vragen of enige specificatie kan worden overgelegd van het aantal gevallen 
waarin in de laatste 5 jaren de verschillende tarieven voor kosten van vervol-
gingen enz. zijn toegepast, worden hierna enige overzichten verstrekt. Deze 
overzichten hebben op de afgelopen drie jaren betrekking. 

Overzicht 1 betreft het aantal aanslagen, beoordeeld voor vervolging, be-
treffende de inkomstenbelasting, vermogensbelasting, premies volksverze-
keringen, schoolgeld en onroerend-goedbelastingen en het aantal en het 
percentage van de uit die beoordeling voortvloeiende aanmaningen. 

Overzicht 1 

Jaar Aanta l ' 
aanslagen 

Aantal 
aanmaningen 

Perc. 

1978 
1979 
1980 

12 652 000 
13 909 000 
14 255 000 

2 592 000 
2 978 000 
3 194 000 

20,5% 
21,4% 
22,4% 

' Door het aantal in te stellen vervol-
gingen ( 1 , 2 of 3 keer) is di t aantal hoger 
dan het aantal opgelegde aanslagen voor 
genoemde belastingen. 
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Overzicht 2 betreft het aantal opgelegde positieve aanslagen; het aantal 
en het percentage dwangbevelen; het aantal en het percentage van de aan-
slagen waarvoor beslag is gelegd. 

Overzicht 2 

Jaar Aantal pos. Aantal geschreven Perc. 
aanslagen dwangbevelen 

1978 12 900 000 1 6 6 1 5 0 0 12,9% 
1979 11800 000 1663 000 14,1% 
1980 11900 000 1 7 5 3 000 14,7% 

Aantal aanslagen Perc. 
in beslag 

1978 165 000 1,3% 
1979 170 000 1,4% 
1980 194 000 1,6% 

Uit vorenstaande overzichten blijkt een gestadige toeneming van het aan-
tal invorderingshandelingen. 

Wij hebben met voldoening ervan kennis genomen dat de leden van de 
fractie van de P.P.R. zich kunnen vinden in de voorgenomen verhogingen 
van de invorderingstarieven. Zij vragen zich af, of het aanbeveling verdient 
de invorderingskosten, en in het bijzonder de kosten van aanmaningen, op 
de een of andere manier in relatie te brengen met de rentestand. Zoals zij 
hiervoor al hebben opgemerkt in antwoord op een vraag van de leden van 
de fractie van de P.v.d.A., is thans een onderzoek gaande naar een mogelijke 
renteregeling inzake belastingen. 

Het doet ons genoegen dat de G.P.V.-fractie instemt met de wenselijkheid 
de bedragen in de Kostenwet aan te passen. 

Verwijzend naar de twee criteria die leiden tot de vaststelling van de hoog-
te van de invorderingsbedragen, stelt deze fractie de vraag aan welk van die 
criteria de meeste betekenis kan worden toegekend nu toch nog 20% van de 
invorderingskosten niet wordt gedekt indien het wetsvoorstel wordt aan-
vaard. Zoals wij in deze memorie al hebben uiteengezet, beogen wij met het 
wetsontwerp een technische bijstelling van de tarieven, zonder dat wij daar-
bij aan een van de twee criteria een overwegende betekenis toekennen. Het 
gaat om een aanpassing aan de belangrijkste kostenfactor, de loonkosten. 
Wij hebben gemeend daarmee op dit moment te moeten volstaan. 

Wij kunnen geen antwoord geven op de vraag of de neiging om niet, te 
laat of te weinig te betalen in de gevallen dat daarvan sprake is, is toe te 
schrijven aan het feit dat de belastingdruk als te zwaar wordt ervaren. Wij 
herinneren eraan, dat in het regeerakkoord is vastgelegd, dat de belasting-
druk wordt gestabiliseerd. In ieder geval is het niet zo, dat de overheid een 
deel van de invorderingskosten voor eigen rekening neemt omdat zij daar-
mee zou erkennen dat zij door het aandraaien van de belastingschroef mede 
schuldig zou zijn aan het feit dat belastingschuldigen soms niet op tijd kun-
nen betalen. Het niet tijdig betalen is niet altijd het gevolg van niet-kunnen-
betalen, maar soms blijken daarvoor andere redenen te worden aange-
voerd. Wij blijven ernaar streven dat een ieder voldoet aan zijn verplichting 
tot belastingbetaling en wanneer dit niet tijdig gebeurt met het in rekening 
brengen van de volgens de Kostenwet verschuldigde kosten. 

De Ministervan Financiën, 
A. P. J. M. M. van der Stee 

De Staatssecretaris van Financiën, 
J. C. Kombrink 
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