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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 15 november 1983 

De vaste Commissie voor Financiën1, met het voorbereidend onderzoek 
van bovengenoemd wetsvoorstel belast, heeft de eer van haar voorlopige 
bevindingen als volgt verslag te doen. 

De leden behorende tot het C.D.A.-fractie konden in het algemeen*nun 
instemming betuigen met het voorliggende wetsontwerp. De daarvoor 
door de regering naar voren gebrachte overwegingen - te weten enerzijds 
het bereiken van voldoende dekking voor alle vervolgingskosten en 
anderzijds het verhogen van de betalingsprikkel - konden zij onderschrijven, 
zij het dat zij daar wel enige kanttekeningen bij wensten te plaatsen. Met 
name betreft dit de in het voorstel neergelegde bovengrens van f10000. 
Als argument hiervoor geldt de mogelijke wanverhouding die zou kunnen 
ontstaan tussen de omvang van het verschuldigde belastingbedrag en die 
van het in rekening te brengen kostenbedrag. Als nevenargument wordt 
vervolgens aangevoerd dat het toch in veel gevallen, als het om hoge 
bedragen gaat, onmogelijk is het volle bedrag van belastingschuld èn 
vervolgingskosten te verhalen, omdat het in die gevallen vaak gaat om 
executoriale verkopen en faillissementen. Deze argumenten spraken de 
leden van de C.D.A.-fractie niet aan. Allereerst valt niet in te zien, waarom 
er sprake kan zijn van een wanverhouding tussen de omvang van het te 
betalen belastingbedrag en die van het in rekening te brengen kostenbedrag, 
waar het toch gaat om een verhoging van de betalingsprikkel. Deze leden 
signaleerden uit de praktijk dat veel belasting- en premiebetalers, doch 
vooral zij die grote bedragen moeten voldoen, de neiging hebben de 
betaling uit renteoverwegingen zo lang mogelijk uit te stellen. Velen 
wachten allereerst de betalingslimiet van 10 dagen af en betalen dan 
daarvoor de boete van f 10 op de hun toegezonden aanmaningen. Vervolgens 
is het een kwestie van rekenen om te beoordelen of het aantrekkelijk 
genoeg is de betekening van een dwangbevel te ondergaan en zelfs de 
herhaalde komst van de deurwaarder af te wachten die dan beslag legt 
(kosten f75). Wanneer men dan kort vóór de executie c.q. de publikatie 
daarvan alsnog betaalt, heeft men een aantrekkelijk rente-voordeel kunnen 
toucheren. Zou het daarom, zo vroegen deze leden zich af, niet beter zijn de 
limiet van f10000 niet in de wet aan te brengen en de betalingsprikkel 
vooral te zoeken in een wijziging van het stelsel van renteheffing en 
rentevergoeding in het kader van art. 17 van de Invorderingswet? 
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De leden van de fractie van D'66 hadden met belangstelling kennis 
genomen van het voorliggende wetsontwerp. De voorgestelde verhoging 
van de tarieven in verband met de invordering van rijksbelastingen heeft 
tot gevolg dat de baten van invordering meer in overeenstemming gebracht 
worden met de daarmee gepaard gaande kosten. Zoals reeds bij de 
behandeling van het belastingplan 1982 door deze leden naar voren is 
gebracht, waren zij van mening dat de kosten van het invorderen van 
belastingen bij in gebreke blijven van de belastingplichtigen niet verhaald 
mogen worden op hen die wel op tijd hun belasting betalen. De tarieven 
dienen dan ook zo aangepast te worden dat de daarmee gemoeide kosten 
in ieder geval gedekt worden. De leden hier aan het woord vroegen een 
nadere toelichting bij de voorgestelde bovengrens van het verschuldigde 
kostenbedrag. Het argument dat het volle bedrag ad f10000 veelal niet 
meer verhaald kan worden is naar hun mening onvoldoende. In die 
gevallen waarbij verhaling wél mogelijk is, is het naar hun mening ook 
redelijk om een bedrag van meer dan f 10000 te eisen. Het gaat hier 
immers om belastingschulden van méér dan f250000. 

De leden van de fractie van D'66 waren van mening dat bij het vaststellen 
van het kostentarief niet alleen naar de kosten gekeken dient te worden, 
maar dat er ook een prikkel gegeven moet worden tot het tijdig voldoen 
van belastingschulden. Genoemde leden wezen in dit verband ten slotte 
nog op het feit dat het niet betalen van belastingschuld in Nederland niet 
strafbaar is, in tegenstelling tot de situatie in bij voorbeeld West-Duitsland 
of de Verenigde Staten. 

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden begrip voor de voorgestelde 
verhogingen die in feite aanpassingen betekenen aan de gestegen kosten 
en bovendien voorzien in een betere dekking van de aan de invordering 
verbonden kosten. Zij vroegen wel cf het stellen van een limiet van f10 000 
wel in alle gevallen een voldoende rem geeft op het uitstellen van betalingen. 
In dat verband wezen zij op de mogelijkheden dat het rentevoordeel bij 
zeer grote bedragen - het gaat dan inderdaad om de grootbedrijven - wel 
eens hoger zou kunnen zijn dan de kosten die het wetsontwerp bepaalt. 
Wordt dat wel aanvaardbaar gevonden, mede vanuit het streven het 
bedrijfsleven zoveel mogelijk te ontzien? 

De leden van de fractie van de R.P.F, vroegen zich af of in de verwachte 
ontwikkeling van de invorderingskosten rekening is gehouden met te 
nemen maatregelen op fiscaal gebied. Zal ook de voorgenomen verhoging 
van het tarief in de inkomstenbelasting en de loonbelasting geen invloed 
hebben op de betaling van belastingschulden? 

De voorzitter van de commissie, 
Joekes 

De waarnemend griffier van de commissie, 
Hordijk 
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