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De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of de invoering van het maxi-
mumtarief een lastenverlichting kan betekenen voor het bedrijfsleven. Ik 
meen dat dit nauwelijks het geval zal zijn. De ervaring met de huidige 
tarieven heeft uitgewezen dat in gevallen waarin een hoge belastingschuld 
bestaat het veelal niet mogelijk is het volle bedrag van belastingschuld en 
vervolgingskosten te verhalen. 

De leden van de fractie van D'66 merken in hun reactie op de memorie 
van antwoord inzake het wetsontwerp tot wijziging van de Kostenwet 
invordering rijksbelastingen (in het vervolg ook: Kostenwet) op dat zij de 
uitgangspunten van de regering volledig onderschrijven. Deze behelzen 
- aldus deze leden - enerzijds een volledige dekking van alle kosten van de 
vervolgingswerkzaamheden en anderzijds een prikkel tot betaling van 
belastingschulden. Deze leden gaan er echter aan voorbij dat - overeen-
komstig de uitgangspunten van de Kostenwet - de doelstelling om belas-
tingschuldigen door de tariefstelling te prikkelen tot betaling, niet zo ver 
mag gaan dat er een wanverhouding ontstaat tussen de kosten en de te 
betalen belasting. Deze overweging is eveneens in de memorie van 
antwoord naar voren gebracht. Daarna merken deze leden op dat zij van 
mening zijn dat belastingbetalers die in gebreke blijven, terecht een 
financiële boete krijgen, die afhankelijk is van de hoogte van de belasting-
schuld. Deze opmerking begrijp ik niet. De Kostenwet bevat namelijk 
uitsluitend tarieven voor de kosten die zijn verbonden aan de maatregelen 
van dwanginvordering die moeten worden getroffen om een belastingschul-
dige die niet tijdig heeft betaald, tot betaling te dwingen. Het gaat derhalve 
om vergoeding van kosten. De opvatting van de leden van de fractie van 
D'66 dat in het in rekening te brengen kostenbedrag - mede - een element 
van boete of straf zou zitten, acht ik dan ook onjuist. Die opvatting staat 
haaks op de uitgangspunten (kostendekking, betalingsprikkel en verhouding 
tussen kostenbedrag en te betalen belasting) die aan de Kostenwet ten 
grondslag liggen. 

De hoogte van tarieven voor dwanginvordering van - onder het opslag-
tarief vallende - belastingschulden van f200 en hoger wordt in beginsel 
mede bepaald door de betalingsprikkel. Zoals ik reeds heb uiteengezet, 
wordt de prikkel tot betaling begrensd door een ander uitgangspunt bij de 
tariefstructuur van de Kostenwet, te weten de verhouding tussen het 
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kostenbedrag en de te betalen belasting. Dit uitgangspunt doet zich gelden 
bij de hogere-f250000 te boven gaande "belastingschulden. In de memorie 
van antwoord heb ik met betrekking tot deze hogere belastingschulden 
uiteengezet dat de aan het verschuldigde belastingbedrag gerelateerde 
kosten - zonder beperking - zo hoog kunnen oplopen dat het daaruit 
resulterende kostenbedrag in geen enkele verhouding meer staat tot de 
daadwerkelijk door de belastingschuldige individueel veroorzaakte kosten 
voor de invordering van zijn belastingschuld. Ik betwijfel dan ook ten 
sterkste of van een kostenbedrag van een dergelijke omvang nog wel een 
preventieve werking in de vorm van een betalingsprikkel uitgaat. Naar mijn 
oordeel is het daarom gerechtvaardigd door de toepassing van het tarief 
aan een maximum te binden, te voorkomen dat een wanverhouding 
ontstaat tussen het in rekening gebrachte kostenbedrag en de door de 
belastingschuldige individueel veroorzaakte kosten. 

Laatstgenoemde leden informeren naar het wetsontwerp met betrekking 
tot de berekening van rente inzake belastingen. Het streven is erop gericht 
dit wetsontwerp nog in de loop van dit parlementaire jaar in te dienen. Met 
betrekking tot hun vraag over de te hanteren rente merk ik op dat wordt 
gedacht aan een rentepercentage gelijk aan dat van de wettelijke interest, 
welk percentage thans 9% bedraagt. Dit percentage wordt thans ook reeds 
gehanteerd bij het verlenen van uitstel van betaling van belasting. 

De staatssecretaris van Financiën, 
H. E. Koning 
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