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1 Samenstelling: 
Leden: Joekes (VVD), voorziter, Hermsen 
(CDA), Van Dis (SGP), Van der Hek (PvdA), 
Kombrink (PvdA), ondervoorzitter, Rienks 
(PvdA), Engwirda (D'66), Wöltgens (PvdA), De 
Korte (VVD), Gerritse (CDA), Van Dijk (CDA), 
Couprie (CDA), Van lersel (CDA), Herfkens 
(PvdA), Wolters (CDA), Van Nieuwenhoven 
(PvdA), Janmaat (Centrumpartij), Hummel 
(PvdA), Eshuis (CPN), Linschoten (VVD), Van 
Rey (VVD) en De Grave (VVD). 
Plv. leden: Voorhoeve (VVD), Weijers (CDA), 
Schutte (PGV), Duinker (PvdA), Tazelaar 
(PvdA), Ter Veld (PvdA), Groenman (D'66), 
Beckers-de Bruijn (PPR), Tripels (VVD), 
Mateman (CDA), Van der Burg (CDA), Paulis 
(CDA), Van der Linden (CDA), Salomons 
(PvdA), Nijland (CDA), Zijlstra (PvdA), Stemer-
dink (PvdA), Van der Spek (PSP), Nijhuis 
(VVD), Rempt-Halmmans de Jongh (VVD) en 
Hermans (VVD). 

EINDVERSLAG 
Vastgesteld 24 november 1983 

Na kennisneming van de memorie van antwoord hebben de leden van 
twee fracties nog enkele vragen en opmerkingen bij de vaste Commissie 
voor Financiën1 ingezonden. Onder het voorbehoud dat de regering deze 
tijdig tevoren schriftelijk zal hebben beantwoord, acht de commissie de 
openbare beraadslaging over het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden enige verduidelijking naar 
aanleiding van de memorie van antwoord. De regering stelt daarin, dat de 
invoering van het maximumtarief geen lastenverzwaring voor het bedrijfs-
leven inhoudt. Deze leden vroegen of die invoering dan een lastenverlichting 
kan betekenen ten opzichte van de huidige situatie. 

De leden van de fractie van D'66 wilden na de in de memorie van 
antwoord gegeven antwoorden nog de volgende opmerkingen maken over 
het onderhavige wetsontwerp. Deze leden stelden voorop dat zij de 
uitgangspunten van de regering, namelijk enerzijds een volledige dekking 
voor alle kosten van vervolgingswerkzaamheden en anderzijds een beta-
lingsprikkel tot betaling van belastingschulden, volledig onderschreven. 

Deze leden waren van mening dat belastingbetalers die in gebreke 
blijven terecht een financiële boete krijgen afhankelijk van de hoogte van 
belastingschuld. Zij maakten daarbij een onderscheid tussen het financiële 
belang voor de overheid om de haar toekomende belastingen te innen 
enerzijds en het belang uit een oogpunt van rechtvaardigheid anderzijds. 
Dit laatste argument zagen de aan het woord zijnde leden onvoldoende 
terug in de argumentatie van de regering ter verdediging van de invoering 
van een maximumgrens van f10 000 aan verschuldigde vervolgingskosten. 
In de memorie van antwoord stelt de regering dat bij een hoger kostenbedrag 
de vraag gesteld kan worden of er nog wel een betalingsprikkel bestaat. 
Het lijkt immers - aldus de memorie van antwoord - niet denkbeeldig dat 
de belastingschuldige juist daardoor ontmoedigd zal worden de benodigde 
middelen bijeen te brengen. De hier aan het woord zijnde leden waren van 
mening dat dit argument onvoldoende recht doet aan het uitgangspunt van 
een rechtvaardig kostenbedrag. Indien een belastingbetaler ontmoedigd 
wordt door een rechtvaardige straf en daardoor het benodigde bedrag niet 
bij elkaar brengt, mag dit naar de mening van deze leden op zich zelf geen 
argument zijn om de straf in het algemeen dan maar niet op te leggen. De 
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memorie van antwoord had de hier aan het woord zijnde leden dan ook 
niet overtuigd ten aanzien van de wenselijkheid van het invoeren van de 
maximumgrens. 

Ten aanzien van het aangekondigde wetsontwerp over de berekening 
van rente over de verschuldigde belastingen vroegen de leden van de 
fractie van D'66 of de regering nader kan aangeven wanneer de Kamer dit 
voorstel van wet tegemoet kan zien. Zal de door de belastingschuldige te 
betalen rente overeenkomen met de marktrente? 

De voorzitter van de commissie, 
Joekes 

De waarnemend griffier van de commissie, 
Hordijk 
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