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(verhoging tarief betekening van dwangbevelen) 

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

In de Kostenwet invordering rijksbelastingen (in het vervolg ook: Kosten-
wet) zijn onder meer de tarieven opgenomen van de kosten voor vervol-
gingswerkzaamheden in verband met de invordering van rijksbelastingen. 
De Kostenwet is daarnaast van toepassing verklaard voor genoemde 
werkzaamheden op het gebied van de invordering van de provinciale en de 
gemeentelijke belastingen, van de waterschapsbelastingen en voorts op 
dat van een aantal andere heffingen, waaronder de premies volksverzeke-
ringen en de milieuheffingen. De vervolgingswerkzaamheden bestaan uit 
de verzending van aanmaningen, het betekenen van dwangbevelen en van 
andere exploten, het leggen van beslag en diverse andere in verband met 
de executie te verrichten werkzaamheden. 

Aan de tariefstelling liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag. 
De tarieven moeten de belastingschuldigen prikkelen tot betaling van hun 
belastingschuld. Deze doelstelling mag echter niet zover gaan dat er een 
wanverhouding ontstaat tussen de kosten en de te betalen belasting. De 
totale opbrengst zou toereikend zijn om alle kosten van vervolging 
te dekken, ten einde te voorkomen dat deze mede moeten worden opgebracht 
door de tijdig betalende belastingschuldigen en degenen bij wie de 
belasting door inhouding wordt geheven. 

De laatste wijziging van de tarieven van de Kostenwet heeft plaatsgevon-
den per 1 januari 1982 (en deels per 1 februari 1982) bij de Wet van 17 
december 1981 (Stb. 751). Hierbij werden de tarieven in het algemeen 
verdrievoudigd. 

Ondanks deze forse verhoging, stond er over 1982 tegenover een totale 
opbrengst van f73 min. een totaal aan kosten van dwanginvordering van 
f97,5 min., waarbij wel moet worden bedacht dat een verhoging van de 
tarieven met vertraging doorwerkt in de verantwoording. Bij de parlemen-
taire behandeling van de genoemde wijzigingswet was reeds te kennen 
gegeven dat nog geen kostendekkende dwanginvordering zou worden 
bereikt. Een verdergaande verhoging van de tarieven, die op een enkele 
uitzondering na, sedert 1969 niet waren aangepast, werd in 1981 niet 
wenselijk geacht. Wel werd in de memorie van antwoord de opvatting 
uitgesproken dat het aanbeveling zou verdienen om in de toekomst tot een 
regelmatiger aanpassing te komen. 

Voor 1983 wordt de opbrengst geraamd op f 87 min., terwijl de kosten 
naar verwachting op hetzelfde niveau als in 1982 zullen liggen, nl. f97,5 
min. 
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In verband met het feit dat de sedert 1982 geldende tarieven, in totaal 
beschouwd, niet kostendekkend zijn, gezien voorts de toeneming van de 
werkzaamheden op het gebied van de dwanginvordering in deze tijd, 
waarin veel belastingschulden niet tijdig worden voldaan, alsmede rekening 
houdende met de vertraagde werking van een tariefverhoging, is voor een 
volledige kostendekking in 1984 een aanpassing van de tarieven vereist die 
f 15 min. opbrengt. 

In het onderhavige wetsontwerp wordt voorgesteld deze aanpassing te 
effectueren door verhoging van het tarief voor het betekenen van een 
dwangbevel met bevel tot betaling bij een gevorderde som van f200 of 
meer. De overige tarieven van de Kostenwet blijven dus ongemoeid. Het 
basistarief dat toepassing vindt bij een belastingschuld tussen f 100 en 
f200, blijft gehandhaafd op f25. Het opslagtarief waarmee dit basistarief 
wordt verhoogd voor elke volle f 100 waarmede de belastingschuld het 
bedrag van f 100 te boven gaat, wordt echter van f 3 op f 4 gebracht. In de 
voorgestelde regeling gaat het kostenbedrag bij een belastingbedrag 
tussen f200 en f300 f29 belopen in plaats van f28 nu. Tevens wordt 
voorgesteld dat de toepassing van het opslagtarief ten bedrage van f4 
wordt beperkt in die zin dat het kostenbedrag nooit meer kan belopen dan 
f10000. 

Het onderhavige voorstel is gebaseerd op de volgende overwegingen. 
Veel vervolgingswerkzaamheden bij de invordering houden verband met 
de voorbereiding van de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van een dwang-
bevel. Hieruit vloeit voort dat juist in het tarief voor de betekening van een 
dwangbevel de dwanginvorderingskosten moeten worden verwerkt, te 
meer daar bij voorbeeld het tarief voor aanmaningen meer dan kostendek-
kend is. Zoals reeds werd gememoreerd, is een van de uitgangspunten bij 
de tariefstelling dat van de in rekening te brengen kostenbedragen een 
betalingsprikkel uitgaat naar de belastingschuldigen. Dit aspect rechtvaardigt 
een verhoging van het tarief bij met name grotere belastingschulden. Bij 
belastingschulden van minder dan f100 bestaat er reeds een in verhouding 
tot die schulden hoog kostenbedrag van maximaal f20. Hier ligt een 
tariefsverhoging minder voor de hand, omdat deze naar mijn mening op 
gespannen voet zou komen te staan met het andere genoemde uitgangspunt 
van de tariefstelling, te weten het voorkomen van een in verhouding tot de 
nog verschuldigde belasting onevenredig hoog kostenbedrag. 

Niettemin kan het ook bij grotere belastingschulden voorkomen dat er 
een wanverhouding ontstaat tussen de omvang van het verschuldigde 
belastingbedrag en die van het in rekening te brengen kostenbedrag. 
Weliswaar blijft er bij een ongelimiteerd opslagtarief, zoals de Kostenwet 
dat nu kent, procentueel een vrijwel ongewijzigde verhouding bestaan 
tussen het bedrag van de belasting en het kostenbedrag, maar het laatstge-
noemde bedrag kan in absolute zin zó hoog oplopen dat het, zelfs bij een 
grotere belastingschuld, in geen enkele relatie meer staat tot de door de 
nalatige belastingschuldige individueel veroorzaakte kosten. Naar mate het 
opslagtarief hoger wordt, zal ook sneller de grens worden bereikt, waarbij 
die wanverhouding optreedt. Ik ben daarom van oordeel dat in de kosten-
regeling met betrekking tot de betekening van dwangbevelen een limiet 
moet worden opgenomen, waarboven toepassing van het opslagtarief 
achterwege blijft. Bovendien heeft de ervaring uitgewezen dat het in 
gevallen waarin een hoge belastingschuld bestaat, veelal niet mogelijk is 
het volle bedrag van belastingschuld èn vervolgingskosten te verhalen. Dit 
doet zich met name voor bij executoriale verkopen en faillissementen. De 
opbrengst is dan vaak niet voldoende voor dekking van hoofdsom èn 
vervolgingskosten. 

In het voorliggende wetsvoorstel wordt die bovengrens gelegd bij 
f 10000. Dit betekent dat voor het betekenen van een dwangbevel nooit een 
hoger kostenbedrag dan f10 000 in rekening kan worden gebracht. Dit 
maximale kostenbedrag van f10 000 wordt pas verschuldigd bij een 
belastingschuld van ca. f250 000. 
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In het wetsontwerp wordt voorgesteld het nieuwe tarief te doen ingaan 
op 1 januari 1984. De meeropbrengst door de invoering van het nieuwe 
tarief bedraagt circa f 15 min., waardoor de kosten van de dwanginvordering 
gedekt zullen zijn. 

Toelichting op de artikelen 

Artikel I 

In artikel I wordt het in artikel 3, eerste lid, van de Kostenwet vermelde 
opslagtarief voor het betekenen voor een dwangbevel met bevel tot 
betaling bij een gevorderde som van meer dan f100 vermeerderd met f 1 
voor elk geheel bedrag van f 100 waarmee de gevorderde som f 100 te 
boven gaat. Aan het eerste lid is een zinsnede toegevoegd waarin wordt 
bepaald dat voor de genoemde betekening geen hoger kostenbedrag dan 
f 10 000 verschuldigd is. 

Artikel II 

In artikel II wordt voorgesteld om het nieuwe tarief met ingang van 1 
januari 1984 te laten gelden. 

De staatssecretaris van Financiën, 
H. E. Koning 
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