
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 1983-1984 

18143 Wijziging van de Kostenwet invordering 
rijksbelastingen (verhoging tarief betekening van 
dwangbevelen) 

Nr. 5 MEMORIE VAN ANTWOORD 
Ontvangen 17 november 1983 

Het verheugt mij dat de leden van de C.D.A.-fractie in het algemeen hun 
instemming betuigen met het voorliggende ontwerp van wet tot wijziging 
van de Kostenwet invordering rijksbelastingen (in het vervolg ook: Kosten-
wet) en dat deze leden - zij het met enige kanttekeningen - de daarvoor 
naar voren gebrachte overwegingen onderschrijven. 

Inderdaad liggen - zoals deze leden terecht opmerken - aan het onderha-
vige voorstel ten grondslag de overwegingen dat enerzijds een volledige 
dekking moet worden bereikt voor alle kosten van vervolgingswerkzaamhe-
den en dat anderzijds de tarieven de belastingschuldigen in voldoende 
mate moeten prikkelen tot betaling van hun belastingschulden. Die beta-
lingsprikkel wordt evenwel door deze leden in verband gebracht met een 
ander aspect inzake de betaling van belastingen, te weten het rentevoordeel 
voor belastingschuldigen die te laat aan hun betalingsverplichting voldoen. 
Deze leden wijzen erop dat vele belastingschuldigen het eerst laten 
aankomen op een aanmaning met de daaraan verbonden boete (maximaal 
f 10), om vervolgens te bezien of het - met het oog op enerzijds de te 
besparen rente over het verschuldigde belastingbedrag en anderzijds de 
kosten van betekening van een dwangbevel en zelfs die voor de herhaalde 
komst van de deurwaarder tot beslaglegging - voordeel biedt om de 
betaling uit te stellen tot kort vóór de executie, casu quo de publikatie 
daarvan. Deze belastingschuldigen aan wie geen uitstel van betaling is 
verleend, kunnen een rentevoordeel verwerven doordat hun ter zake van de 
te late betaling geen rente in rekening kan worden gebracht. In dit verband 
merk ik op dat reeds enkele malen een ontwerp van wet inzake de berekening 
van rente inzake belastingen is aangekondigd. In dit wetsontwerp - dat zich 
in een vergevorderd stadium van voorbereiding bevindt - zal onder meer 
worden voorgesteld dat in alle gevallen waarin de betalingstermijn wordt 
overschreden, door de belastingschuldige rente wordt verschuldigd. Bij de 
vaststelling van de tarieven in de Kostenwet blijft de rentebetaling buiten 
beschouwing nu deze een aparte rol speelt bij de invordering van belastingen 
in het algemeen. 

Naast de, aldus van rentebejaling losstaande, prikkel tot betaling speelt 
bij de tariefstructuur in de Kostenwet de overweging een rol, dat geen 
wanverhouding mag ontstaan tussen de omvang van de in rekening 
gebrachte kosten en het verschuldigde belastingbedrag. Deze overweging 
komt voor de hogere belastingschulden hierop neer dat de kosten, die via 
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het (volgens het onderhavige voorstel tot f 4 te verhogen) opslagtarief 
gerelateerd zijn aan de hoogte van het verschuldigde belastingbedrag, 
zonder beperking zó hoog kunnen oplopen dat het bedrag dat aan kosten 
in rekening wordt gebracht, in geen enkele verhouding meer staat tot de 
daadwerkelijk door de belastingschuldige individueel veroorzaakte kosten 
voor de invordering van zijn belastingschuld. Indien de kosten dit niveau 
hebben bereikt is het - aangezien rentebetaling hier geen rol speelt, zoals 
nogmaals wordt benadrukt - zelfs de vraag of van een kostenbedrag van 
een dergelijke omvang nog wel een betalingsprikkel uitgaat óf dat hier 
wellicht eerder het tegendeel moet worden aangenomen. Het lijkt immers 
niet denkbeeldig dat de belastingschuldige die naast zijn hoge belasting-
schuld ook nog eens een in relatie tot die schuld zeer hoog bedrag wegens 
vervolgingskosten moet voldoen, juist daardoor ontmoedigd zal worden de 
benodigde middelen bijeen te brengen om het totale bedrag te betalen. 

Deze argumenten, alsmede de opgedane ervaring dat het bij een hoge 
belastingschuld veelal niet mogelijk is het volledige bedrag van belasting-
schuld én vervolgingskosten te verhalen, hebben geleid tot mijn voorstel 
om een maximum van f10 000 aan verschuldigde vervolgingskosten in het 
voorliggende ontwerp van wet op te nemen. 

Het stemt mij tot voldoening dat de leden van de D'66-fractie met 
belangstelling hebben kennis genomen van het voorliggende ontwerp 
van wet. Zij merken terecht op dat de voorgestelde tariefverhoging tot 
gevolg heeft dat de tariefstelling meer in overeenstemming wordt gebracht 
met de kosten van dwanginvordering. Door de aanpassing van het tarief op 
de wijze, zoals neergelegd in het wetsontwerp, zullen de kosten van 
vervolging voortaan volledig gedekt zijn. 

Ik onderschrijf de opvatting van deze leden dat de kosten van dwangin-
vordering niet mogen worden verhaald op belastingschuldigen die hun 
belastingschulden tijdig betalen. Deze opvatting noopt derhalve tot 
aanpassing van het tarief. 

Voor de door deze leden gevraagde nadere toelichting op de voorgestelde 
bovengrens van f10 000 verwijs ik hen kortheidshalve naar mijn antwoord 
aan de leden van de C.D.A.-fractie, die over hetzelfde onderwerp vragen 
hebben gesteld. Daaruit moge blijken dat ik van mening ben dat een 
maximumtarief past bij de tariefstructuur van de Kostenwet. De hier aan 
het woord zijnde leden betogen dat het argument dat het volledige bedrag 
van de kosten bij hogere belastingschulden veelal niet verhaald kan 
worden, naar hun mening onvoldoende is voor de invoering van de 
bovengrens. Zoals ik eerder in deze memorie heb uiteengezet, ligt aan het 
voorgestelde maximum een bredere basis ten grondslag. Niet alleen de 
ervaringsregel omtrent de al dan niet verhaalbaarheid van hoge belasting-
schulden met de daaraan verbonden hoge kosten speelt hierbij een rol. 
Daarnaast moge niet uit het oog worden verloren - kort samengevat - de 
relatie tussen het kostenbedrag en de door de belastingschuldige individueel 
veroorzaakte kosten van vervolging, alsmede de afnemende werking als 
betalingsprikkel, die vermoedelijk een tegenovergesteld effect sorteert, 
wanneer een bepaalde grens wordt overschreden. 

Inderdaad is - zoals deze leden opmerken - het niet betalen van belas-
tingschulden als zodanig in Nederland geen strafbaar feit waarop een 
aparte strafsanctie is gesteld. Daar staat evenwel tegenover dat men zich 
hier te lande niet «straffeloos» aan zijn betalingsverplichting kan onttrekken. 
De Invorderingswet biedt de ontvanger namelijk een reeks van ver gaande 
bevoegdheden - waaronder die van lijfsdwang - om de in gebreke zijnde 
belastingschuldige tot betaling te dwingen. 

Met genoegen heb ik ervan kennis genomen dat ook de leden van de 
S.G.P.-fractie begrip hebben voor de voorgestelde verhoging van het 
opslagtarief. 
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Voor de beantwoording van hun vraag omtrent het uitstellen van het 
doen van betalingen voor belastingschuldigen in verband met de voorge-
stelde bovengrens van f10 000, wijs ik deze leden kortheidshalve op 
hetgeen ik hierover heb gezegd in antwoord op de vragen van de C.D.A.-
fractie. Daarbij heb ik uiteengezet dat de betaling van rente - waarop ook 
de onderhavige vraagstelling doelt, zoals ik meen te mogen opmaken uit 
het betoog van deze leden - los staat van de betalingsprikkel die mede ten 
grondslag ligt aan de tariefstructuur van de Kostenwet. Ik voeg hieraan toe 
- gelet op de relatie die deze leden leggen tussen grote belastingbedragen 
en grote bedrijven - d a t de invoering van het maximumtarief van f10 000 
geen verzwaring van de lasten voor het bedrijfsleven inhoudt. In de eerste 
plaats wordt het in rekening te brengen kostenbedrag immers beperkt voor 
belastingschulden die hoger zijn dan f250 000 vergeleken bij de situatie op 
dit moment. Voorts dient bedacht te worden dat bij tijdige betaling of door 
het vragen van uitstel van betaling voorkomen kan worden dat vervolgings-
kosten in rekening worden gebracht. 

De leden van de R.P.F.-fractie stellen de vraag of in de verwachte ontwik-
keling voor de kosten van dwanginvordering rekening is gehouden met de 
voorgestelde maatregelen op fiscaal gebied. Zo vragen zij zich af of ook de 
voorgenomen verhoging van het tarief van de inkomstenbelasting en 
loonbelasting invloed heeft op de betaling van belastingschulden. Met 
betrekking tot deze vragen merk ik op dat bij hetjamen van de kosten van 
vervolging in het algemeen geen rekening wordt gehouden met tariefswij-
zigingen of andere maatregelen die kunnen leiden tot een wijziging van de 
belastingdruk. Naar mijn mening vinden de problemen die zich voordoen 
bij de betaling van belastingschulden niet zo zeer hun oorzaak in een 
gewijzigd belastingregime, als wel in de ongunstige financiële positie van 
de belastingschuldige ten tijde dat die schulden moeten worden voldaan. 
Die ongunstige positie kan het gevolg zijn van verschillende factoren die, 
naar ik aannemelijk acht, veelal van economische aard zullen zijn. 

De staatssecretaris van Financiën, 
H. E. Koning 
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