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21 135 Inwerkingtreding van en aanpassing van 
wetgeving aan de Invorderingswet 1989 
(Invoeringswet Invorderingswet 1989) 

B N A D E R R A P P O R T A D V I E S R A A D V A N S T A T E 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 2 mei 1989 

Blijkens de mededelingen van de 
Directeur van Uw kabinet van 27 juni 
1988, nr. 52, 26 augustus 1988, nr. 
75 en 12 december 1988, nr. 54, 
machtigde Uwe Majesteit de Raad 
van State zijn advies met betrekking 
tot het bovengenoemde voorstel van 
wet met bijlagen rechtstreeks aan de 
eerste ondergetekende te doen 
toekomen. Dit advies, gedateerd 7 
april 1989, nr. W06.88 0313., 
mogen wij U hierbij aanbieden. 

1. De Raad merkt op dat de vraag 
gesteld kan worden of het zoveel 
mogelijk handhaven van de status 
quo in materiële zin - één van de 
uitgangspunten bij de wijziging van 
de talrijke bepalingen die betrekking 
hebben op de invordering van 
heffingen en die hetzij aan de lnvor-
deringswet 1845 (Stb. 1926, 334) 
zijn ontleend, hetzij naar die wet 
verwijzen - duurzaam zal zijn. 

Daarbij wijst de Raad op de in het 
kader van de nog in te dienen 
voorstellen tot wijziging van de 
formele bepalingen in de Provin-
ciewet, de gemeentewet en de 
Bevoegdhedenwet waterschappen 
voorziene heroverweging van de 
relevante verschillen tussen rijksbe-
lastingen en gemeentelijke belas-
tingen op het terrein van de invor-
dering. Ook wijst de Raad op de 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 7 april 1989 

Bij Kabinetsmissiven van 27 juni 
1988, no. 52, 26 augustus 1988, no. 
75 en 12 december 1988, no. 54, 
heeft Uwe Majesteit, op voordracht 
van de Staatssecretaris van 
Financiën, mede namens de Minister 
van Justitie bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt een 
voorstel van wet met memorie van 
toelichting en bijlagen, houdende 
inwerkingtreding van en aanpassing 
van wetgeving aan de lnvorde-
ringswet 1989 (Invoeringswet lnvor-
deringswet 1989). 

1. Een belangrijk deel van de in 
het onderhavige wetsvoorstel 
vervatte wijzigingen betreft 
bepalingen die betrekking hebben op 
de invordering van heffingen en die 
hetzij aan de Invorderingswet van 
1845 (Stb. 1926, 334) zijn ontleend, 
hetzij naar die wet verwijzen. 
Volgens de memorie van toel ichting 
gaat het hier om heffingen van 
doorgaans niet-fiscale aard, maar 
naar de Raad van State meent ook 
om de fiscale heffingen van lagere 
overheden. Bij de hiervóór bedoelde 
wijzigingen is, zoals in de memorie 
van toelichting wordt opgemerkt, 
één van de uitgangspunten geweest 
dat zoveel mogelijk de status guo in 
materiële zin is gehandhaafd. Hierbij 
kan echter de vraag worden gesteld 
of deze handhaving van de status 
quo duurzaam zal zijn. In het nader 
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aangekondigde, in het kader van de 
uitkomsten van de principiële 
bezinning op de bevoorrechte positie 
van de fiscus ten opzichte van 
overige crediteuren te voeren 
discussie over de positie van de 
bedrijfsvereniging bij de invordering 
van sociale verzekeringspremies. 

Wi j geven de Raad gaarne toe dat 
nadere ontwikkelingen op het gebied 
van de regelingen die thans in het 
kader van de Invoeringswet lnvorde-
ringswet 1989 worden aangepast, 
kunnen leiden tot wijziging van de 
status quo zoals deze thans zo veel 
mogelijk wordt gehandhaafd. Ons 
uitgangspunt is geweest - en is nog 
- dat in het kader van de onder-
havige Invoeringswet wi j ons 
beperken tot datgene wat noodzake-
lijkerwijs moet gebeuren en dat geen 
inhoudelijke wijzigingen worden 
nagestreefd op terreinen die niet tot 
de - primaire - verantwoordelijkheid 
van beide ondergetekenden behoren. 
Zulke wijzigingen, hoezeer ook 
rakend aan of samenhangend met 
problematieken die van invloed zijn 
op de regelgeving van de lnvorde-
ringswet 1989, dienen in een later, 
meer daartoe geëigend kader en 
onder verantwoordelijkheid van de 
desbetreffende bewindspersonen te 
geschieden. Het is ons inziens ook 
de vraag of het uit een oogpunt van 
wetgevingseconomie wenselijk is om 
alle problematiek die thans speelt, 
dan wel binnenkort zal spelen op het 
terrein van de invordering van 
heffingen - andere dan rijksbelas-
tingen - in één allesomvattende 
wetgevingsoperatie aan te vatten. 
Wi j geven duidelijk de voorkeur aan 
de gekozen aanpak. 

2. De Raad meent dat op het 
gebied van de codificatie, het 
samenbrengen van zoveel mogelijk 
invorderingsbepalingen in één wet, 
en de uniformering wellicht nog 
verdere stappen gezet zullen worden, 
hetgeen bijdraagt aan de in punt 1 
van het advies uitgesproken 
verwachting van de Raad dat de rust 
op het invorderingsterrein voorlopig 
niet zal terugkeren. Wi j kunnen de 
Raad op dit punt gerust stellen. 
Hoewel wij erkennen dat het 
mogelijk is om verdere stappen te 
zetten in de door de Raad bedoelde 
zin - door bij voorbeeld het onder-
brengen van de bestuurdersaanspra-
kelijkheid van artikel 18b van de Wet 
betreffende verplichte deelneming in 
een bedrijfspensioenfonds (Stb. 
1949, J 121) in de Invorderingswet 
1989 of het in die wet onderbrengen 

rapport van 6 juni 1988 naar 
aanleiding van 's Raads advies, d.d. 
21 april 1988, no. W06.87.0335, 
inzake het wetsvoorstel-lnvorde-
ringswet 1989 merkten de bewinds-
lieden immers op dat in het kader 
van een nog in te dienen 
wetsvoorstel tot aanpassing van de 
formele belastingbepalingen in de 
Provinciewet en van enige formele 
belastingbepalingen in de gemeen-
tewet en in de Bevoegdhedenwet 
waterschappen een heroverweging 
van de relevante verschillen tussen 
rijksbelastingen en gemeentelijke 
belastingen op het terrein van de 
invordering zal plaatsvinden. Dat zal 
dus wat die belastingen betreft een 
einde van de status guo kunnen 
betekenen. Gelet op hetgeen de 
Sociale Verzekeringsraad in zijn 
advies van 9 november 1988 inzake 
het onderhavige wetsvoorstel en de 
bewindslieden in hun standpuntbe-
paling ter zake naar voren hebben 
gebracht moet daarmede ook voor 
wat de invordering van sociale verze-
keringspremies betreft rekening 
worden gehouden. Gegeven een en 
ander komt het de Raad voor dat de 
betrekkelijk grote rust welke op het 
terrein van de invorderingswetgeving 
gedurende anderhalve eeuw heeft 
bestaan vooralsnog niet zal terug-
keren. In dit advies zai de Raad de 
vraag opwerpen of het niet wenselijk 
is om wat er op het terrein van de 
invordering nog moet geschieden in 
één meer omvattende operatie te 
verwezenlijken. Los daarvan behoeft 
de bedoelde passage in de 
toelichting nuancering. 

2. Tot de in de voorlaatste volzin 
aan het slot van punt 1 van dit 
advies uitgesproken verwachting 
draagt bij dat naar de Raad meent 
ook op het punt wat de Raad als de 
codificatie wil aanduiden - te weten 
het samenbrengen van zoveel 
mogelijk invorderingsbepalingen in 
één wet - en, als gevolg van de 
handhaving van de status quo, ook 
op het punt van de uniformering 
minder ver is gegaan dan mogelijk is 
en derhalve well icht nog verdere 
stappen gezet zullen worden. De 
Raad ziet hier niet voorbij dat naar 
de mening van de bewindslieden, 
zoals deze uit de memorie van 
antwoord (bladzijde 8) inzake het 
voorstel-lnvorderingswet 1989 blijkt, 
opneming van alle invorderingsbepa-
lingen in één invorderingswet de 
duidelijkheid en de inzichtelijkheid 
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van de invorderingsbepalingen van 
de Coördinatiewet Sociale Verze-
kering (Stb. 1987, 552) - zijn wij 
daartoe niet alleen thans niet 
overgegaan, maar ook hebben wij 
geen plannen dit in de toekomst 
alsnog te verwezenlijken. Met 
betrekking tot de door de Raad 
genoemde regelingen zijn wij -
evenals de bewindsman die eerst 
verantwoordelijke is op het terrein 
van de genoemde regelingen - van 
mening dat het de voorkeur verdient 
om, zeker daar waar voor de 
heffingsmethodiek van een heffing 
niet de fiscale weg is voorge-
schreven, een uitgeschreven en 
zelfstandig te lezen stelsel van 
bepalingen inzake de invordering van 
die heffing op te nemen. Nog 
afgezien van hetgeen wij inzake het 
opnemen van alle invorderingsbepa-
lingen in één invorderingswet 
hebben opgemerkt in de memorie 
van antwoord (blz. 8) inzake het 
voorstel Invorderingswet 1989, waar 
de Raad ook aan refereert, willen wij 
opmerken dat de vergelijking die de 
Raad in dezen trekt tussen de 
Algemene wet inzake rijksbelas-
tingen en de Invorderingswet 1989 
naar onze mening niet geheel 
opgaat. Vanwege het feit dat de 
Invorderingswet 1989 ook van 
toepassing kan zijn op heffingen 
waarvoor de heffingsmethodiek 
zelfstandig, zonder toepasselijkheid 
van de Algemene wet inzake rijksbe-
lastingen, is vorm gegeven, is het 
niet verwonderlijk dat in de regel-
geving ter zake van zulke heffingen 
de invorderingsbepalingen geheel 
zelfstandig zijn geformuleerd, ook al 
gebeurt dit dan in ongeveer dezelfde 
bewoordingen als de overeenkonv 
stige bepalingen van de lnvorde-
ringswet 1 989. 

Wi j menen derhalve het advies van 
de Raad om verdere stappen te doen 
op het gebied van de codificering en 
uniformering niet te moeten 
opvolgen. Wel is gehoor gegeven 
aan het advies om in de memorie 
van toelichting aan te geven wat ons 
van het zetten van zulke stappen 
heeft weerhouden. 

niet ten goede zou komen. Het 
college moge er evenwel op wijzen 
dat het gevolg van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen en de 
daarmede verband houdende wijzi-
gingen in andere belasting- en 
heffingswetten destijds is geweest 
dat in de belasting- en andere 
heffingswetten welke aan de 
Algemene wet zijn aangepast vrijwel 
geen bepalingen worden aange-
troffen welke in ongeveer dezelfde 
bewoordingen hetzelfde regelen als 
de overeenkomstige bepalingen van 
de Algemene wet. Dit lijkt wat de 
onderhavige wetsvoorstellen betreft 
anders te zijn. De volgens de lnvoe-
ringswet Invorderingswet 1989 
aangepaste wetten zullen niet zelden 
invorderingsbepalingen inhouden 
welke vri jwel gelijkluidend zijn aan 
overeenkomstige bepalingen van de 
Invorderingswet 1989. Als voorbeeld 
is te noemen artikel 18b van de Wet 
betreffende verplichte deelneming in 
een bedrijfspensioenfonds (Stb. 
1949 ,J121) handelende over de 
bestuurdersaansprakelijkheid. De 
vraag rijst waarom niet zonder dat de 
duidelijkheid en de inzichtelijkheid er 
onder lijdt hetzij de werking van 
artikel 37 van de Invorderingswet 
1989 - waarin de bestuurdersaan-
sprakelijkheid voor de loonbelasting 
en de omzetbelasting is geregeld - in 
het artikel zelf door een uitbreidende 
formulering van dat artikel dan wel 
door meer algemene definitiebepa-
lingen in artikel 2 van de lnvorde-
ringswet 1989 tot de Wet betref-
fende verplichte deelneming en een 
bedrijfspensioenfonds wordt uitge-
strekt, hetzij in laatstbedoelde wet 
de bepaling wordt opgenomen 
waarbij evenbedoeld artikel 37 van 
overeenkomstige toepassing wordt 
verklaard. Een ander voorbeeld 
vormen de voorgestelde invorde-
ringsbepalingen van de Coördina-
t iewet Sociale Verzekering (Stb. 
1987, 552). Het in artikel XLII van 
het onderhavige wetsvoorstel in 
aangepaste vorm gehandhaafde 
samenstel van invorderingsbepa-
lingen van die wet zou, naar het de 
Raad voorkomt, voor een groot deel 
vervangen kunnen worden door een 
van overeenkomstige toepassingver-
klaring van de desbetreffende 
bepalingen van de Invorderingswet 
1989. Dat er op het hier aan de orde 
zijnde punt mogelijkheden zijn blijkt, 
naar de Raad meent, uit bijvoorbeeld 
de wijze waarop aan de bepalingen 
van de Invorderingswet van 1845 en 
ook aan die van de voorgestelde 
Invorderingswet 1989 toepassing 
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3. Komend op de in punt 1 van 
het advies aangekondigde vraag of 
niet een gelegenheid kan worden 
gevonden waarbij in een meer 
omvattende operatie een veel volle-
diger codificering en uniformering 
van de invorderingsbepalingen tot 
stand wordt gebracht, vraagt de 
Raad of enige verschuiving van het 
t i jdstip van invoering van de lnvorde-
ringswet niet wenselijk is. Gegeven 
de reeds zeer lange voorberei-
dingsti jd van een nieuwe invorde-
ringswet kan, naar de mening van de 
Raad, het nadeel van een bescheiden 
verschuiving in de tijd zeker 
opwegen tegen de voordelen 
daarvan, inhoudende dat niet alleen 
de onder punt 1 van het advies 
bedoelde probleemgebieden 
(heroverweging rijks- en gemeente-
belastingen en herwaardering van de 
voorrechtpositie van de fiscus) maar 
ook nog de aanpassingen die voort 
zullen vloeien uit de toekomstige 
Algemene wet bestuursrecht alsdan 
kunnen worden meegenomen. 

Onder verwijzing naar hetgeen 
onder punt 1 van dit nader rapport 
reeds is opgemerkt over onze 
voorkeur voor een aanpak via een 
eerste stap nu, gevolgd door wellicht 
nog enkele wetgevingsaktiviteiten in 
latere jaren boven één allesomvat-
tende, grootscheeps opgezette 
«mammoeto-operatie op termijn, 
merken wi j op geen voorstander te 
zijn van het verschuiven van het 
ingangstijdstip van de lnvorde-
ringswet 1989 naar een toekomstig, 
onzeker, t i jdstip. Voorts valt bij de 
door de Raad nog aangevoerde 

wordt gegeven in bijvoorbeeld de 
Provinciewet en de gemeentewet 
voor de aldaar geregelde belastingen 
en heffingen. De Raad meent dan 
ook dat op deze aangelegenheid in 
de memorie van toelichting nader 
dient te worden ingegaan. Hoewel 
het duidelijk is dat een al te streng 
doorgevoerde codificatie en unifor-
mering spanningen kan oproepen 
tussen het belang van vereenvou-
diging van de wetgeving en het 
belang van een juist invorderings-
regime voor de desbetreffende 
heffing, zijn naar het oordeel van de 
Raad verdere stappen te dezen 
mogelijk. De Raad adviseert deze 
stappen reeds bij het onderhavige 
voorstel van wet te zetten en - zo 
dat advies niet wordt gevolgd - in 
ieder geval in de memorie van 
toelichting aan te geven wat de 
bewindslieden hiervan heeft 
weerhouden. 

3. Ervan uitgaande dat te eniger 
ti jd alsnog nadere voorstellen tot 
verdergaande codificering en unifor-
mering mogen worden tegemoet 
gezien en dat handhaving van de 
hiervoor bedoelde status quo niet 
blijvend uitgangspunt zal zijn, rijst 
vervolgens de vraag of niet een 
gelegenheid kan worden gevonden 
waarbij in één meer omvattende 
operatie een veel vollediger codif i-
catie en uniformering van de invor-
deringsbepalingen tot stand wordt 
gebracht. In dit verband is uiteraard 
van groot belang op welk t i jdstip de 
Invorderingswet 1989 in werking zal 
kunnen treden. Weliswaar lijkt 1 
januari 1990 een technisch haalbaar 
ti jdstip, doch het staat voor de Raad 
niet vast dat dit t i jdstip, samen-
vallend met dat van de invoering van 
de wetsvoorstellen-Oort, het meest 
gelukkige is. Het is namelijk, naar de 
mening van het college, niet uitge-
sloten dat bij het samenvallen van de 
invoeringstijdstippen problemen 
zullen rijzen. Hierbij kan onder meer 
worden gedacht aan problemen bij 
de organisatie van de informatiever-
werking in de oude diensteenheden 
doordat in de praktijk voor zowel de 
heffing als de invordering de infor-
matie uit hetzelfde informatie-
systeem wordt betrokken. Enige 
verschuiving van het t i jdstip van 
invoering van de Invorderingswet 
1989 zou zowel de mogelijkheid 
bieden in één keer tot een vollediger 
codificatie en uniformering te komen 
als de mogelijkheid de resultaten van 
de hiervóór onder punt 1 bedoelde 
heroverweging van de relevante 
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argumentatie voor een latere 
invoering - te weten het voorkomen 
van samenvallen van invoering van 
de nieuwe invorderingswetgeving 
met de invoering van de 
«Oort-wetgeving» - naar onze 
mening de kanttekening te maken 
dat de Oort-wetgeving in het 
algemeen pas in 1991 leidt tot in te 
vorderen aanslagen die onder die 
wetgeving zijn opgelegd. Wat dat 
betreft zou een zo snel mogelijke 
invoering van de Invorderingswet, 
welke ook al vanwege het budget-
taire aspect wenselijk is, samenloop 
juist voorkomen. Wi j menen dan ook 
dat de ingangsdatum van de lnvor-
deringswet niet naar een verder weg 
gelegen ti jdstip moet worden 
verschoven. 

4. Met de opmerking in paragraaf 
4 van de memorie van toelichting bij 
het onderhavige wetsvoorstel dat bij 
de herwaardering van de 
niet-privaatrechtelijke voorrechten en 
het bodemrecht de opvattingen van 
de Commissie-Houwing tot 
uitgangspunt worden genomen, 
wordt volgens de Raad de indruk 
gewekt dat op het gebied van de 
niet-privaatrechtelijke voorrechten 
van de fiscus geen belangrijke wijzi-
gingsvoorstellen zijn te verwachten. 

Wi j delen deze zienswijze van de 
Raad niet. Weliswaar is de 
meerderheid van de commissie van 
oordeel dat voor handhaving van het 
fiscale voorrecht en het fiscale 
bodemrecht deugdelijke argumenten 
zijn aan te voeren en adviseert zij tot 
handhaving van die rechten, doch 
dat neemt niet weg dat de uiteinde-
lijke voorstellen van de commissie op 
dit punt neergelegd in haar rapport 
belangrijke wijzigingen ten opzichte 
van het huidige fiscale voorrecht en 
bodemrecht inhouden. Zo neemt de 
fiscus wat betreft het voorrecht in 
het voorstel van de commissie niet 
meer zoals nu rang vóór de 
pandhouder en de schuldeiser die 
een voorrecht op bepaalde goederen 
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verschillen tussen rijks- en gemeen-
telijke belastingen op het terrein van 
de invordering en die van de 
herwaardering van de niet-privaat-
rechtelijke voorrechten en voorts 
mogelijk noodzakelijke wijzigingen 
als gevolg van de toekomstige 
Algemene wet bestuursrecht mede 
te nemen. Gegeven de reeds zeer 
lange voorbereidingstijd van een 
nieuwe invorderingswet kan een 
bescheiden verschuiving van het 
t i jdstip van inwerkingtreding niet als 
een doorslaggevend bezwaar worden 
beschouwd, gegeven de daarmede 
te bereiken voordelen. Het college 
wil er in dit verband nog op wijzen 
dat, indien het in het voornemen zou 
liggen om de weg naar verdere 
codificatie en uniformering 
incidenteel te betreden, het gevaar 
dreigt dat bij afweging van de 
merites van een bijzonder regime 
tegen het belang van een grotere 
uniformiteit in de invorderingsbepa-
lingen laatstbedoeld belang minder 
zwaar zal wegen dan indien de zaak 
op het punt van de uniformering 
grootscheepser wordt aangepakt. In 
de memorie van toelichting ware in 
ieder geval meer duidelijkheid te 
verschaffen omtrent de gedachten 
welke te dezen bij de bewindslieden 
leven. 

4. In de memorie van toel ichting 
bij het onderhavige wetsvoorstel en 
ook in de memorie van toelichting bij 
de ontwerp-lnvorderingswet 1989 is 
de herwaardering van de 
niet-privaatrechtelijke voorrechten en 
van het bodemrecht op verschillende 
plaatsen aan de orde als een 
toekomstig gebeuren dat een 
doorbreking van de status quo op dit 
terrein zal kunnen betekenen. Naar in 
paragraaf 4 van de memorie van 
toelichting bij het onderhavige 
wetsvoorstel wordt opgemerkt zullen 
bij die herwaardering de opvattingen 
van de Commissie-Houwing te dien 
aanzien tot uitgangspunt worden 
genomen. In verband hiermede 
merkt de Raad op dat voornoemde 
commissie op bladzijde 30 van haar 
- uit 1974 daterende - rapport 
mededeelt in meerderheid tot de 
conclusie te zijn gekomen dat voor 
handhaving van het voorrecht van de 
fiscus deugdelijke argumenten zijn 
aan te voeren en dat zij dan ook tot 
handhaving van dat voorrecht 
adviseert. In de memorie van 
toelichting bij de ontwerp-lnvorde-
ringswet 1989 en opnieuw in de 
memorie van antwoord (Kamer-
stukken II, 1988/89, 20 588, nr. 6, 
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heeft, maar na hen samen met de 
andere schuldeisers die een 
algemeen voorrecht hebben. De door 
de Raad voorgestane nuancering 
achten wij dan ook niet nodig. 

5. De suggestie van de Raad om 
het totale beeld van de operatie aan 
duidelijkheid te laten winnen door in 
bijlage 2 van de memorie van 
toelichting aan te geven door welke 
bepalingen van het ontwerp lnvorde-
ringswet 1989 de vervallende 
artikelen van de verschillende wetten 
zijn vervangen, hebben wij 
opgevolgd. 

6. Het is de Raad opgevallen dat, 
terwijl de herwaardering van de 
fiscale voorrechten nog moet plaats-
vinden, ten aanzien van de rechten 
van successie, van schenking en van 
overgang een voorstel wordt gedaan 
tot vergroting van de betekenis 
daarvan. De Raad heeft hierbij het 
oog op het voorstel Hoofdstuk IX van 
de Successiewet 1956 (Stb. 1984, 
546) te laten vervallen. De Raad 
vraagt om motivering van de 
noodzaak tot wijziging van de 
Successiewet 1956 op dit punt in 

bladzijde 28) inzake dat wetsvoorstel 
merken de bewindslieden op dat het 
hun bedoeling is het fiscale 
voorrecht en het bodemrecht niet in 
hun huidige vorm, zonder nadere 
afweging in het kader van de 
heroverweging van de niet-privaat-
rechtelijke voorrechten waartoe de 
horizonbepaling van artikel 71 zal 
nopen, te handhaven. In verband 
hiermede behoeft naar 's Raads 
mening de hiervóór bedoelde 
mededeling omtrent het tot 
uitgangspunt nemen van de opvat-
tingen van de Commissie-Houwing 
waardoor de indruk wordt gewekt 
dat op het gebied van de 
niet-privaatrechtelijke voorrechten 
van de fiscus geen belangrijke wijzi-
gingsvoorstellen te verwachten zijn, 
nuancering dan wel nadere 
toelichting. 

5. Uit de memorie van toelichting 
wordt niet steeds onmiddelli jk 
duidelijk door welke bepaling van de 
Invorderingswet een ingevolge de 
Invoeringswet Invorderingswet 
vervallende bepaling zal worden 
vervangen. Genoemd kunnen worden 
onder meer de artikelen 31 tot en 
met 32g van de Wet op de loonbe-
lasting 1964 welke ingevolge artikel 
VIM van het wetsvoorstel zullen 
vervallen. In de toelichting is bijvoor-
beeld niet aangegeven dat de inhoud 
van het zevende en achtste lid van 
het geldende artikel 32a terugkeert 
in onderscheidenlijk artikel 50, 
eerste en tweede lid, en artikel 5 1 , 
vijfde lid, van de ontwerp-lnvorde-
ringswet 1989. Het totale beeld van 
de operatie zou reeds aan toeganke-
lijkheid winnen, indien in het vergelij-
kende overzicht van oude en nieuwe 
teksten, opgenomen in bijlage 2 van 
de memorie van toelichting, zou 
worden aangegeven door welke 
bepalingen van de ontwerp-lnvorde-
ringswet 1989 de vervallende 
artikelen van de verschillende wetten 
zullen worden vervangen. 

6. Het valt op dat, terwijl de 
herwaardering van de fiscale 
voorrechten nog moet plaatsvinden, 
ten aanzien van de rechten van 
successie, overgang en schenking 
een voorstel tot vergroting van de 
betekenis daarvan wordt gedaan. Het 
voorstel om Hoofdstuk IX van de 
Successiewet 1956 (Stb. 1984, 546) 
te laten vervallen, houdt immers in 
dat voor het fiscale voorrecht niet 
meer een vervaltermijn van twee 
jaren zal gelden. Het zal blijven 
gelden gedurende de gehele periode 
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het zicht van de genoemde herwaar-
dering. 

Het voorrecht dat de fiscus thans 
ingevolge artikel 63, eerste en derde 
lid, voor de krachtens de Succes-
siewet 1956 geheven rechten heeft 
op de zaken, voor de verkrijging 
waarvan recht verschuldigd is, keert 
in de Invorderingswet 1989 niet 
terug. Wel blijft het in artikel 63, 
vierde lid, van de Successiewet 1956 
opgenomen recht van voorrang op 
alle roerende en onroerende 
goederen van de schuldenaar, zulks 
op de voet van artikel 1 2, onder B, 
van de Invorderingwet 1845, 
gehandhaafd. Aan laatstgenoemde 
bepaling is artikel 22 van de lnvorde-
ringswet 1989 ontleend, welke op dit 
punt geen wijziging brengt. Dit 
artikel geldt overigens niet alleen 
voor het successierecht maar ook 
voor andere belastingen. Het niet 
meer gelden van de vervaltermijn 
van twee jaren dient te worden 
gezien in het kader van het stroom-
lijnen van termijnen. Per saldo zijn de 
voorgestelde wijzigingen naar ons 
oordeel niet van dien aard dat 
gesproken zou kunnen worden van 
een vooruitlopen op de komende 
herwaardering van de fiscale 
voorrechten. 

7. Het advies van de Raad om de 
wenselijkheid van de vermelding van 
bepaalde gegevens op het aanslag-
biljet nog eens te bezien, hebben wij 
opgevolgd. Wi j hebben gemeend 
aan artikel 5 van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen een tweede 
lid toe te moeten voegen, waarin, 
overeenkomstig de wens van de 
Raad, wordt bepaald dat onder meer 
de bezwaar- en beroepsmogelijk-
heden op het aanslagbiljet worden 
vermeld. 

waarin een belastingaanslag kan 
worden ingevorderd. Bovendien zal 
het voorrecht zich gaan uitstrekken 
tot al de roerende en onroerende 
goederen van de belastingschuldige, 
terwij l volgens het huidige artikel 63 
van de Successiewet de fiscus het 
voorrecht slechts betrekking heeft -
wat het successierecht betreft - op 
de zaken welke door het overlijden 
krachtens erfrecht zijn verkregen. 
Hier is van een niet onbelangrijke 
versterking van de positie van de 
fiscus sprake. In de memorie van 
toelichting ware te motiveren 
waarom het noodzakelijk is om in het 
zicht van de hiervóór bedoelde 
herwaardering de Successiewet op 
dit punt te wijzigen. 

7. In de toelichting op het voorge-
stelde artikel 5 van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen wordt 
opgemerkt dat de vermelding van 
gegevens op het aanslagbiljet, zoals 
thans voorgeschreven in artikel 2 van 
de Invorderingswet van 1845, zo 
vanzelfsprekend is dat opname in de 
wet naar de mening van de bewinds-
lieden achterwege kan blijven. 
Dit moge, naar de Raad meent, zo 
zijn wat betreft gegevens als de 
naam van de belastingschuldige, het 
bedrag van de aanslag en de betaal-
mogeli jkheden, twijfel omtrent die 
vanzelfsprekendheid kan rijzen wat 
betreft de vermelding van de 
mogelijkheden van bezwaar en 
beroep. In dit verband zij gewezen 
op artikel 3.5.5 van het voorontwerp 
van een Algemene Wet bestuurs-
recht waarin is voorgeschreven bij 
de mededeling van een besluit 
(beschikking) melding te maken van 
de bezwaar- en beroepsmogelijk-
heden. De Raad adviseert om de 
vraag of het wenselijk is de 
vermelding van bepaalde gegevens 
voor te schrijven nog eens te bezien 
in het licht van hetgeen in de 
toekomst well icht door de Algemene 
Wet bestuursrecht zal worden 
bepaald. 
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8. Het is de Raad opgevallen dat 
in het voorgestelde artikel 153a van 
de Algemene wet inzake de douane 
en de accijnzen (AWDA) een 
bepaling als in artikel 1 2 van de 
Invorderingswet 1989 - te weten dat 
het dwangbevel op verschillende 
belastingaanslagen betrekking kan 
hebben - niet is opgenomen. Gelet 
op de door de Raad veronderstelde 
mogelijke twijfel of het bij het in 
artikel 1 53a AWDA voorkomende 
begrip «belasting» om meer dan één 
op de voet van de AWDA invor-
derbare belastingschuld ten name 
van dezelfde belastingschuldige kan 
gaan, is de toelichting ter zake 
aangepast. 

9. De Raad stelt dat het niet 
duidelijk is of in het wetsvoorstel 
Invorderingswet 1989 voor de 
aansprakelijk gestelde op grond van 
de inleners-, de keten- of de bestuur-
dersaansprakelijkheidsregeling, 
voorkomend in artikel 35, artikel 36 
respectievelijk artikel 37 van 
genoemd wetsvoorstel, een in elk 
opzicht gelijkwaardige mate van 
rechtsbescherming wordt bereikt als 
thans wordt geboden in het kader 
van de regelingen die voorkomen in 
artikel 32b, eerste lid, artikel 32c, 
vijfde lid, respectievelijk artikel 32a, 
tweede en derde lid, van de Wet op 
de I oonbelasting 1964. Om die reden 
is aan de toelichting op het vervallen 
van deze artikelen een passage 
toegevoegd waarin wordt ingegaan 
op het door de Raad aangesneden 
punt. 

8. Vergelijking van de tekst van 
het voorgestelde artikel 153a van de 
Algemene wet inzake de douane en 
de accijnzen (Stb. 1961 , 31) met die 
van artikel 12 van de lnvorde-
ringswet 1989 laat zien dat in laatst -
bedoeld artikel met zoveel woorden 
is gezegd dat het dwangbevel 
betrekking kan hebben op verschil-
lende belastingaanslagen terwijl in 
genoemd artikel 153a wordt 
gesproken over «de belasting» 
zonder vermelding dat het om meer 
dan één op de voet van de bedoelde 
Algemene wet invorderbare belas-
tingschuld ten name van dezelfde 
belastingschuldige kan gaan. De 
Raad neemt aan dat dit laatste de 
bedoeling is, doch adviseert twi j fel 
hieromtrent weg te nemen. 

9. Ingevolge het bepaalde aan het 
slot van artikel 32a, tweede en derde 
lid, artikel 32b, eerste lid, en artikel 
32c, vijfde lid, van de Wet op de 
loonbelasting 1964 (Stb. 521), zoals 
deze thans luidt - en zo ook de 
overeenkomstige bepalingen in de 
artikelen 41b, tweede en derde lid, 
en 41c, tweede lid, van de Wet op 
de omzetbelasting 1968 (Stb. 329) -
geldt de daar geregelde aansprake-
lijkheid niet voor zover de aanspra-
kelijk gestelde aannemelijk maakt dat 
te zijnen aanzien een te hoog bedrag 
aan belasting in aanmerking is 
genomen. Een zelfde, gelijkluidende 
bepaling komt niet voor in de corres-
ponderende artikelen 37, derde en 
vierde lid, 35 en 36, eerste lid van de 
voorgestelde Invorderingswet 1989. 
Naar de Raad aanneemt is het de 
bedoeling dat in de rechtsbe-
scherming van de aansprakelijk 
gestelde op dit punt wordt voorzien 
door de artikelen 50, derde lid, en 51 
van de Invorderingswet 1989. In 
eerstgenoemde bepaling wordt 
echter, anders dan in de hiervoor 
genoemde bepalingen van de 
geldende wetten, betwisting van de 
aansprakelijkstelling uitdrukkelijk 
uitgesloten voor het geval deze 
betrekking zou hebben op de hoogte 
van de belastingaanslag. In de 
memorie van toelichting bij de 
ontwerp-lnvorderingswet 1989 
(bladzijde 114) wordt bij artikel 50 
ter zake opgemerkt dat de reden 
hiervan is gelegen in de omstan-
digheid dat de belastingschuldige 
steeds en de aansprakelijk gestelde 
in een aantal gevallen door middel 
van de in artikel 51 voorziene 
bezwaar- en beroepsprocedure de 
belastingschuld kan aanvechten. 
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10. De opmerking van de Raad 
om de toelichting op het punt van 
het vervallen van de artikelen 41a tot 
en met 41 h van de Wet op de 
omzetbelasting 1968 nauwkeuriger 
te redigeren hebben wij ter harte 
genomen. De toelichting ter zake is 
aangescherpt door uitdrukkelijk te 
vermelden dat het niet opnemen van 
de ketenaansprakelijkheidsbepa-
lingen waarover wordt gesproken in 
dit verband alleen geldt met 
betrekking tot de omzetbelasting. 
Voorts is op verzoek van de Raad in 
de toelichting een nadere motivering 
opgenomen waarom aan een 
formeel-wetteli jke bepaling van de 
ketenaansprakelijkheid voor de 
omzetbelasting in het geheel geen 
behoefte meer bestaat. 

Hoewel het de Raad niet is ontgaan 
dat, voor wat artikel 35 van de lnvor-
deringswet 1989 betreft, in de 
memorie van toelichting bij het 
voorstel van die wet wordt gesteld 
dat de ten opzichte van artikel 32b 
van de Wet op de loonbelasting en 
artikel 41c van de Wet op de omzet-
belasting aangebrachte wijzigingen 
geen materiële betekenis hebben, is 
het de Raad niet duidelijk of in het 
wetsvoorstel voor de aansprakelijk 
gestelde een in elk opzicht gelijk-
waardige mate van rechtsbe-
scherming als thans wordt bereikt. In 
de memorie van toelichting ware op 
dit punt klaarheid te verschaffen. 

10. In de memorie van toelichting 
wordt bij artikel XI, onderdeel A, 
opgemerkt dat de aansprakelijkheid 
die bekend staat als de keten-
aansprakelijkheid niet in de ontwerp-
Invorderingswet 1989 is 
opgenomen. Deze opmerking is naar 
de Raad meent te algemeen. Immers 
de voorgestelde Invorderingswet 
1989 houdt in artikel 36 een regeling 
in van de ketenaansprakelijkheid 
voor de loonbelasting. De memorie 
van toelichting ware op dit punt 
nauwkeuriger te redigeren. Ter 
hiervóór genoemde plaatse wordt, 
als verklaring waarom de ketenaan-
sprakelijkheid voor de omzetbe-
lasting niet in het wetsvoorstel is 
opgenomen, medegedeeld dat de 
zogenaamde verleggingsregeling 
voor de omzetbelasting, die in de 
plaats van de ketenaansprakelijk-
heidsregeling wordt gehanteerd, in 
de praktijk goed functioneert. 
Daarom bestaat, aldus de memorie 
van toelichting, geen behoefte meer 
aan de wettelijke mogelijkheid om 
voor de omzetbelasting een beroep 
te doen op de bepalingen inzake de 
ketenaansprakelijkheid. Het komt de 
Raad voorshands voor dat met deze 
mededeling wel duidelijk wordt 
gemaakt dat aan een regeling inzake 
de ketenaansprakelijkheid voor de 
omzetbelasting minder behoefte 
bestaat dan aanvankelijk werd 
gedacht, doch niet dat die regeling 
voor de omzetbelasting in het geheel 
geen reden van bestaan meer zou 
hebben. De toevoeging aan artikel 
12 van de Wet op de omzetbelasting 
1968 bij de wet van 21 december 
1988 (Stb. 616) van een derde lid, 
inhoudende de bevoegdheid tot 
verlegging van de heffing naar de 
afnemer van de prestatie, diende 
toch om tot een uitbreiding van de 
verleggingsregeling te komen, niet 
om aldus de ketenaansprakelijk-
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11 . De opmerkingen van de Raad 
inzake het niet opnemen in de 
Kostenwet invordering rijksbelas-
tingen van een beroepsprocedure 
tegen vervolgingskosten, voor zover 
deze niet uit de tenuitvoerlegging 
van een dwangbevel voortspruiten, 
conform artikel 19 van de lnvorde-
ringswet 1845, hebben ons ertoe 
gebracht, na nadere overweging op 
dit punt, alsnog een zodanige 
bepaling in de Kostenwet op te 
nemen. 

12. Aan de wens van de Raad om 
in de toelichting met betrekking tot 
het zogenaamde eenvormige invor-
deringssysteem voor een aantal 
wetten van voornamelijk niet-fiscale 
aard, tot uitdrukking te brengen dat 
het hier niet om een geheel nieuw 
systeem gaat, is gehoor gegeven. 

Naar aanleiding van de opmer-
kingen van de Raad over de 
verhouding tussen de autoriteit die 
het dwangbevel uitvaardigt en de 
ontvanger der rijksbelastingen die 
zorg draagt voor de tenuitvoer-
legging is in de memorie van 
toelichting ter zake een uiteenzetting 
opgenomen over de zelfstandige 
positie die deze ontvanger inneemt 
met betrekking tot de bevoegdheid 
tot het verlenen van uitstel van 
betaling zolang hij met de zorg voor 
de invordering is belast. 

heidsregeling geheel te vervangen. 
In de memorie van toelichting ware 
dan ook nader te verklaren waarom 
aan een formeelwetteli jke regeling 
van de ketenaansprakeli jkheid voor 
de omzetbelasting in het geheel 
geen behoefte meer bestaat. 

1 1 . In de toelichting op artikel XII 
van het wetsvoorstel wordt erop 
gewezen dat de bepaling van artikel 
19 van de Invorderingswet 1845 niet 
in de kostenwet is opgenomen. 
Hierdoor vervalt de mogelijkheid van 
bezwaar tegen vervolgingskosten 
voor zover deze niet uit de tenuit-
voerlegging van een dwangbevel 
voortspruiten. Als motivering 
daarvoor wordt gesteld dat zelden of 
nooit een beroep op deze bepaling is 
gedaan en dat derhalve mag worden 
aangenomen dat aan een wetteli jke 
regeling geen behoefte bestaat. 
Evenals in het verleden zullen, aldus 
de memorie van toelichting, 
bezwaren tegen de kosten in de 
ambteli jke beleidssfeer kunnen 
worden afgehandeld. Deze 
redenering is echter, naar het 
oordeel van de Raad, niet 
overtuigend, omdat deze ingaat 
tegen de algemene ontwikkeling 
inzake rechtsbescherming en de 
preventieve werking van een derge-
lijke bepaling miskent. Het is 
denkbaar dat de grootte van het 
financieel belang van deze geschillen 
een rol heeft gespeeld bij de 
afschaffi ng van artikel 19 van de 
Invorderingswet 1845. Het verdient 
in dit geval aanbeveling het niet 
opnemen van deze bepaling in de 
Kostenwet invordering rijksbelas-
tingen (Stb. 1969, 83) nader te 
verklaren. 

12. In de memorie van toelichting 
wordt in het algemeen gedeelte en 
bij artikel XVII (Medische Tuchtwet 
(Stb. 1928, 222)) uiteengezet dat 
een eenvormig invorderingssysteem 
is ontworpen voor een aantal wetten 
van voornamelijk niet-fiscale aard die 
voorzien in de inschakeling van de 
Rijksbelastingdienst bij de 
(dwang)invordering van de ingevolge 
die wetten verschuldigde bedragen. 
Een belangrijk kenmerk van dit 
systeem is dat een door de voor de 
uitvoering van de desbetreffende wet 
verantwoordeli jke minister aange-
wezen ambtenaar het dwangbeve l 
uitvaardigt, welk dwangbevel 
vervolgens door de zorg van een 
ontvanger der rijksbelastingen en de 
belastingdeurwaarder wordt 
betekend en ten uitvoer gelegd. Het 
komt de Raad wenselijk voor dat in 
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13. De Raad van State adviseert 
de memorie van toelichting op artikel 
298 van de gemeentewet en op 
artikel 28 van de Bevoegdhedenwet 
waterschappen op een enkel punt 
aan te passen. De door de Raad 
gewenste aanpassingen zijn verwerkt 
in de toelichting op artikel 298 van 
de gemeentewet en op artikel 28 van 
de Bevoegdhedenwet water-
schappen op een enkel punt aan te 
passen. De door de raad gewenste 
aanpassingen zijn verwerkt in de 
toelichting op artikel 298 van de 
gemeentewet. Gelet op het vermelde 
in het onderdeel «Algemeen» van de 
toelichting op artikel XXXVII (oud) -
nieuw artikel XXXVIII - geldt de 
toelichting op het genoemde artikel 
298 ook voor artikel 28 van de 
Bevoegdhedenwet waterschappen. 

de memorie van toelichting tot 
uitdrukking wordt gebracht dat het 
hier niet om een geheel nieuw 
systeem gaat. Het is immers reeds 
thans in verschillende wetten 
bekend, zoals in de Dienstplichtwet 
(Stb. 1948, I284) en de Wet Bezits-
vormingsfonds (Stb. 1971 , 418). 
Voorts verdient het aanbeveling in de 
memorie van toelichting in te gaan 
op de verhouding tussen de 
autoriteit, die het dwangbevel 
uitvaardigt en de ontvanger der rijks-
belastingen, die zorg draagt voor de 
tenuitvoerlegging. Uit hetgeen in de 
memorie van toelichting wordt 
opgemerkt omtrent de bevoegdheid 
van de ontvanger tot het verlenen 
van uitstel van betaling, zolang hij 
met de zorg voor de inhouding is 
belast, blijkt dat hij een zelfstandige 
positie inneemt en derhalve niet de 
aanwijzingen van de bedoelde 
autoriteit behoeft te volgen. Dit ware 
in de memorie van toelichting meer 
expliciet tot uitdrukking te brengen. 
Een zelfde opmerking geldt de 
regeling neergelegd in het nieuwe 
artikel 61 s van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne en het 
nieuwe artikel 13 van de Meststof-
fenwet volgens welke een door de 
Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer respectievelijk de Minister 
van Landbouw en Visserij aange-
wezen functionaris het dwangbevel 
uitvaardigt en dit vervolgens door de 
zorg van de rijksontvanger wordt 
betekend en ten uitvoer gelegd. 

13. Het voorgestelde artikel 298 
van de gemeentewet maakt het 
mogelijk om, indien met betrekking 
tot een zelfde onroerend goed voor 
de heffing van de 
onroerend-goedbelasting, de baatbe-
lasting of de bouw grondbelasting 
voor zover deze worden geheven van 
genothebbenden krachtens zakelijk 
recht, twee of meer personen belas-
tingplichtig zijn, aan één hunner de 
aanslag op te leggen. De memorie 
van toelichting bij dit artikel wekt de 
indruk dat het hier niet om een 
mogelijkheid, doch om de enige 
mogelijkheid gaat. De toelichting 
ware in overeenstemming te brengen 
met de tekst van het wetsartikel. Een 
vraag kan zijn hoe de omvang van 
het in het tweede lid, aanhef en 
onderdeel b, van genoemd artikel 
bedoelde verhaalsrecht moet worden 
vastgesteld, indien er ten aanzien 
van het onroerend goed personen 
zijn met een niet gelijksoortig zakelijk 
genotsrecht, bijvoorbeeld een 
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14. Artikel 298a (nieuw) van de 
gemeentewet en artikel 28a (nieuw) 
van de Bevoegdhedenwet water-
schappen zijn in de door de Raad 
aangegeven zin gewijzigd. 

1 5. De door de Raad wenselijk 
geachte ruimere toelichting op de 
bepaling dat voor het gemeentelijke 
kwijtscheldingsbeleid de door de 
Minister van Financiën bij ministe-
riële regeling gestelde regels van 
toepassing zijn, is in de memorie van 
toelichting opgenomen. Daarin wordt 
onder meer ingegaan op de vraag 
waarom wij van mening zijn dat de 
gemeenten niet een soepeler doch 
wel een strakker beleid mogen 
voeren dan met de door de Minister 
van Financiën gestelde regels in 
overeenstemming is. 

vruchtgebruiker en een persoon die 
een recht van erfdienstbaarheid of 
van opstal heeft. Hoewel praktische 
problemen op dit punt zich niet 
veelvuldig zullen voordoen, is de 
mogelijkheid daarvan niet uitge-
sloten. In de memorie van toelichting 
ware er in elk geval aandacht aan te 
schenken. Dit geldt ook voor de 
memorie van toelichting bij het 
overeenkomstige nieuwe artikel 28 
van de Bevoegdhedenwet water-
schappen (Stb. 1978, 285). 

14. Nu artikel 75 van de 
Algemene wet inzake rijksbelas-
tingen ingevolge de wet van 19 mei 
1988 (Stb. 251) met ingang van 1 
juni 1988 is vervallen, dienen in het 
tweede lid van het voorgestelde 
nieuwe artikel 298a van de gemeen-
tewet - en ook in het voorgestelde 
tweede lid van het nieuwe artikel 28a 
van de Bevoegdhedenwet water-
schappen - de woorden «en van 
artikel 75 van de Algemene wet» te 
worden geschrapt. Het gebruik van 
de woorden «dat artikel» in dat lid 
lijkt daarop overigens reeds te 
wijzen. 

15. In het voorgestelde artikel 
300, tweede lid, van de gemeen-
tewet is bepaald dat met betrekking 
tot het verlenen van gehele of 
gedeeltelijke kwijtschelding de 
krachtens artikel 27 van de lnvorde-
ringswet 1989 door de Minister van 
Financiën bij ministeriële regeling 
gestelde regels van toepassing zijn. 
Doel van deze bepaling is, naar in de 
memorie van toelichting wordt 
opgemerkt, te voorkomen dat een 
gemeente een kwijtscheldingsbeleid 
voert dat het door de centrale 
overheid gevoerde inkomensbeleid te 
zeer zou doorkruisen. Mede gelet op 
hetgeen de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten ter zake naar 
voren heeft gebracht in haar advies 
van 5 februari 1988 en zonder 
voorbij te zien aan hetgeen de 
bewindslieden in hun standpuntbe-
paling in dit verband nader hebben 
opgemerkt, is de Raad van oordeel 
dat de bedoelde bepaling een 
ruimere toelichting behoeft. Daarbij 
dient onder meer te worden 
ingegaan op de vraag waarom de 
bewindslieden van mening zijn dat 
de gemeenten niet een soepeler 
doch wel een strakker beleid mogen 
voeren dan met de door de Minister 
van Financiën gestelde regels in 
overeenstemming is. Het inkomens-
beleid kan immers ook door een 
consequent strak kwijtscheldings-
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16. Naar aanleiding van de 
opmerking van de Raad is de 
verwijzing naar de toelichting op 
artikel XXIV (oud) - nieuw artikel 
XXVI - in de toelichting op artikel 
XXXVI (oud) - nieuw artikel XXXVII 
- , onderdeel C, zodanig gewijzigd, 
dat thans duidelijk tot uitdrukking 
komt dat de verwijzing niet betreft 
de schorsende werking van het 
verzet tegen de tenuitvoerlegging 
van het dwangbevel. 

1 7. Met de Raad van State zijn wij 
van mening dat er geen goede 
argumenten zijn aan te voeren om 
aan provincies en waterschappen de 
bevoegdheid dwangbevelen met 
bevel tot betaling per post te 
betekenen te onthouden. Het 
voorgestelde artikel 153, eerste lid, 
van de Provinciewet (oud artikel 
XXVI; nieuw artikel XXVIII) en het 
voorgestelde artikel 25, eerste lid, 
van de Bevoegdhedenwet water-
schappen (oud artikel XXXVII; nieuw 
artikel XXXVIII) zijn in dier voege 
aangepast dat de genoemde 
overheden van deze bevoegdheid 
gebruik kunnen maken. 

Met betrekking tot de opmerking 
van de Raad over het betrekken van 
de Unie van Waterschappen bij de 
advisering over het onderhavige 
wetsvoorstel merken wij het 
volgende op. Op grond van de 
Provinciewet (artikel 144a) en het 
Bestuursakkoord Rijk-Interprovinciaal 
Overleg alsmede de Financiële 
Verhoudingswet 1984 (artikel 2) en 
het Bestuursakkoord Rijk-Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten waren 
wij gehouden het Interprovinciaal 
Overleg respectievelijk de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten te 
raadplegen over de ontwerp-lnvoe-
ringswet Invorderingswet 1989. Een 
dergelijk akkoord bestond toen niet 
ten aanzien van de Unie van Water-
schappen. Niettemin was de eerste 
ondergetekende van mening dat ook 
de Unie in de gelegenheid moest 
worden gesteld haar mening te 
geven over het onderwerpelijke 

beleid worden beïnvloed. Het voren-
staande geldt ook voor de toelichting 
op het voorgestelde nieuwe tweede 
lid van artikel 29 van de Bevoegdhe-
denwet waterschappen. 

16. In de toelichting op artikel 
XXXVI, onderdeel C, ware volledig-
heidshalve te vermelden dat de 
verwijzing naar de toelichting op 
artikel XXIV niet betreft hetgeen 
aldaar is vermeld omtrent de schor-
sende werking van het verzet tegen 
de tenuitvoerlegging van het dwang-
bevel. Voor de toelichting op de 
aansluiting, welke in het zevende lid 
van het voorgestelde artikel 135 van 
de Herinrichtingswet 
Oost-Groningen en de 
Gronings-Drentse Veenkoloniën (Stb. 
1977, 694) bij artikel 18 van de 
ontwerp-lnvorderingswet 1989 is 
beoogd, ware te verwijzen - naar 
uitdrukkelijk ware te vermelden -
naar de toelichting op artikel XVII. 

17. De adviezen van de Raad voor 
de gemeentefinanciën en van de 
Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten zijn aanleiding geweest 
om in het wetsvoorstel de 
mogelijkheid om dwangbevelen met 
bevel tot betaling per post te 
betekenen ook voor de gemeenteli jke 
belastingen te openen. Daarbij heeft 
de doorslag gegeven het grote 
aantal door de gemeenten uitgevaar-
digde dwangbevelen. Hoewel het 
aantal dwangbevelen dat door de 
provincies en waterschappen wordt 
uitgevaardigd ongetwijfeld 
aanzienlijk lager ligt, is er naar de 
mening van de Raad weinig reden 
om de hiervóór bedoelde 
mogelijkheid aan de provincies en 
waterschappen te onthouden. Wat 
de provinciale belastingen betreft 
gaat het in de brief van de 
bewindsman van Financiën aan het 
Interprovinciaal Overleg van 22 
januari 1988 gebezigde argument 
dat de bevoegdheid tot het 
betekenen van dwangbevelen door 
middel van terpostbezorging 
vooralsnog aan de rijksbelasting-
dienst dient te worden voorbe-
houden, niet meer op. 

Voor wat de waterschapsheffingen 
betreft, is overigens bij de Raad de 
vraag gerezen waarom niet een 
organisatie als de Unie van Water-
schappen bij de advisering over het 
onderhavige wetsvoorstel is 
betrokken. 
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wetsvoorstel. Daartoe is dat voorstel 
bij brief van 22 juni 1988 naar de 
Unie gezonden en deze heeft daarop 
bij brief van 31 augustus 1988 haar 
commentaar gegeven. 

18. De opmerking van de Raad 
inzake het slot van het derde lid van 
het nieuwe artikel 15a van de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering, 
inhoudende dat twee van de daar 
opgenomen verzetsuitsluitings-
gronden niet voorkomen in artikel 18 
van de Invorderingswet 1989, is 
juist. De passage in de toelichting 
dat de regeling van artikel 15a 
Coördinatiewet gelijk is aan die van 
artikel 18 Invorderingswet 1989 is 
dan ook aangepast. 

19. Naar aanleiding van de 
opmerking van de Raad dat in de 
toelichting op het nieuwe artikel 16b 
van de Coördinatiewet Sociale 
Verzekering in het geheel niet wordt 
gesproken over de belangrijke 
doelstelling van uniformering van die 
bepaling met die van artikel 36 van 
de Invorderingswet 1989, hebben wij 
in die toelichting alsnog een passage 
daaromtrent opgenomen. 

20. De memorie van toelichting 
op de artikelen XLIII (oud) - nieuw 
artikel LUI - en XLIV (oud) - nieuw 
artikel LIV - is aangepast in de door 
de Raad aangegeven zin. 

18. Met betrekking tot het voorge-
stelde nieuwe artikel 15a van de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering 
rijst de vraag om welke reden aan 
het slot van het derde lid mede is 
bepaald dat het verzet tegen de 
tenuitvoerlegging van het dwang-
bevel niet gegrond kan zijn op de 
stelling dat de aannemer niet 
aansprakelijk is of dat de bestuurder 
zich van zijn aansprakelijkheid kan 
bevrijden. Deze bepaling komt niet 
voor in de regeling neergelegd in 
artikel 18 van de voorgestelde lnvor-
deringswet 1989, waaraan de in het 
onderhavige artikel 15a opgenomen 
verzetsregeling volgens de memorie 
van toelichting gelijk is. 

19. Met betrekking tot het voorge-
stelde nieuwe artikel 16b van de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering 
wordt in de artikelsgewijze 
toelichting in de eerste plaats 
opgemerkt dat de wijzigingen, welke 
daarin ten opzichte van het thans 
geldende artikel 16b zijn te onder-
kennen ertoe strekken om de 
bepaling beter toegankelijk en 
logischer van opzet te maken. Over 
de uniformering van de bepaling -
wat het eerste tot en met het zesde 
lid betreft - met die van artikel 36 
van de ontwerp-lnvorderingswet 
1989 wordt in de artikelsgewijze 
toelichting in het geheel niet 
gesproken, terwij l dat toch een niet 
minder belangrijke doelstelling is. 
Overigens zij wat onder meer dit 
artikel betreft verwezen naar hetgeen 
de Raad hiervoor onder punt 2 over 
deze uniformering heeft opgemerkt. 

20. In de toelichting op de 
artikelen XLIII en XLIV ware volledig-
heidshalve te vermelden dat de wijzi-
gingen niet alleen strekken tot 
aanpassing aan de ontwerp-lnvorde-
ringswet 1989, doch mede tot 
verbetering van de regeling op een 
enkel punt. Het college heeft hierbij 
het oog op de uitsluiting in de 
huidige tekst van artikel 2 van de 
onderhavige goedkeuringswetten van 
artikel 3 van de Invorderingswet van 
1845, inhoudende de verplichting 
voor de ontvanger tot het geven van 
kwitantie - op, wat niet geheel ter 
zake lijkt, het aanslagbiljet - welke 
uitsluiting in de voorgestelde tekst 
niet plaatsvindt ten aanzien van het 
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21 Het wetsvoorstel en de 
memorie van toelichting met bijlagen 
zijn aangepast overeenkomstig de 
kanttekeningen opgenomen in de bij 
het advies gevoegde bijlage van de 
Raad, met uitzondering echter van 
de onder nummer 7 opgenomen 
kanttekening. Aan de in die kantte-
kening opgenomen suggestie van de 
Raad om aan de verwijzing in artikel 
1 1 van de Statistiekwet 1950 naar 
hoofdstuk IX van de Algemene wet 
inzake de douane en de accijnzen 
(AWDA) toe te voegen artikel 220c 
van de AWDA hebben wij geen 
gevolg gegeven. Artikel 220c van de 
AWDA bevat een zogenaamde 
horizonbepaling met betrekking tot 
het in hoofdstuk IX van de AWDA 
voorkomende voorrecht en bodem 
recht van de fiscus. Door de 
verwijzing in artikel 11 van de Statis-
tiekwet 1950 naar hoofdstuk IX van 
de AWDA is impliciet ook de 
horizonbepaling van artikel 220c van 
de AWDA in beeld. Overigens kan 
worden opgemerkt dat op 21 
november 1988 een wetsvoorstel is 
ingediend (wetsvoorstel tot wijziging 
van de Algemene wet inzake de 
douane en de accijnzen en de Statis-
tiekwet 1950 (elektronische aangifte 
en enkele andere onderwerpen), 
Kamerstukken II 1988/89, nr 
20 924) waarin onder meer wordt 
voorgesteld het bedoelde artikel 11 
in te trekken. 

Wi j hebben ons voorts veroorloofd 
in de tekst van het wetsvoorstel en 
van de memorie van toelichting met 
bijlagen nog enige andere wijzi-
gingen aan te brengen. 

Zo hebben wij in het wetsvoorstel 
nog opgenomen de aanpassingen 
van de Prijzennoodwet (nieuw artikel 
XL) en de Wet Autovervoer 
Goederen (nieuw artikel XLIX) aan de 
Invorderingswet 1989 alsmede ; ~ " 
overgangsregeling inzake de invorde 
ringsrente (nieuw artikel LVII). Voorts 
is de in artikel XLVI (oud) - nieuw 
artikel LVI - opgenomen datum van 
inwerkingtreding, te weten 1 januari 
1989, gewijzigd in de datum van 1 
oktober 1989, terwijl ook de in 
artikel L (oud) - nieuw artikel LXI -
voorkomende bepaling is aangepast 
in verband met het feit dat plaatsing 
in het Staatsblad van de lnvorde-
ringswet 1 989 in het jaar 1988 niet 
meer mogelijk is. De wijzigingen 
welke voortvloeien uit de vorenbe-
doelde wijzigingen zijn uiteraard ook 

overeenkomstige artikel 7, derde lid, 
van de ontwerp-lnvorderingswet 
1989. 

2 1 . Voor enkele redactionele 
kanttekeningen moge het college 
verwijzen naar de bij het advies 
behorende bijlage. De aandacht zij 
erop gevestigd dat de onder de 
nummers 7 tot en met 12 
opgenomen kanttekeningen het 
normale kader van deze kantteke-
ningen wat te boven gaan. Zij 
hebben immers geen betrekking op 
de tekst van het onderhavige 
wetsvoorstel doch op die van andere 
wetten en wettel i jke bepalingen. Zij 
betreffen wijzigingen welke, naar het 
de Raad voorkomt, eveneens 
noodzakelijk zijn als gevolg van dit 
wetsvoorstel. 

f 
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aangebracht in de wettekst, in de 
memorie van toelichting en in de 
bijlagen 1 en 2. Deze zijn evenwel 
niet nader vermeld in de «oorspron-
kelijke tekst van het voorstel van wet 
en van de memorie van toelichting 
met bijlagen zoals voorgelegd aan de 
Raad van State en voor zover nadien 
gewijzigd». 

Een groot aantal wijzigingen houdt 
voorts verband met het feit dat wi j 
ter handhaving van de gekozen opzet 
van chronologische rangschikking, 
zoals verwoord in hoofdstuk 7 van 
het algemene gedeelte van de 
memorie van toelichting, een groot 
aantal artikelen hebben moeten 
vernummeren. Enerzijds omdat 
verschillende nieuwe artikelen 
moesten worden ingevoegd. Daarbij 
ging het niet alleen om de hiervoor 
reeds genoemde artikelen XL 
(aanpassing van de Prijzennoodwet), 
XLIX (aanpassing van de Wet 
Autovervoer Goederen) en LVII (de 
overgangsregeling inzake de invorde-
ringsrente), maar ook om de 
artikelen die naar aanleiding van het 
advies nog moesten worden 
ingevoegd, te weten artikel XVI 
(wijziging van de Wet houdende 
tijdelijke fiscale maatregelen ter 
bevordering van het gebruik van 
gelode benzine en de aankoop van 
schone en van beperkt schone 
auto's), artikel XX (wijziging van de 
Wegenwet), artikel XLII (wijziging 
van de Wet van 21 mei 1986, 
houdende nadere wijziging van enige 
sociale verzekeringwetten, de Wet 
verplichte deelneming in een 
bedrijfspensioenfonds en enige 
fiscale wetten in verband met het 
misbruik van rechtspersonen), artikel 
XLIII (wijziging van de Wet arbeid 
gehandicapte werknemers), artikel 
XLIV (wijziging van de Zieken-
fondswet), artikel XLVI (wijziging van 
de Ziektewet), artikel XLVII (wijziging 
van de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering en artikel 
XLVI 11 (wijziging van de Werkloos-
heidswet). Anderzijds moesten wij 
tot vernummering overgaan in 
verband met het feit dat een aantal 
artikelen moest worden verplaatst 
omdat die artikelen niet meer in de 
juiste chronologische volgorde 
waren opgenomen. Wi j wijzen in dit 
verband op de ln- en uitvoerwet (oud 
artikel XXVII; nieuw artikel LM), de 
Wet Bezitsvormingsfonds (oud 
artikel XXXII; nieuw artikel XXXV) en 
de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne (oud artikel XL; nieuw artikel 
LI). 
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De wijzigingen in het wetsvoorstel, 
de memorie van toelichting en de 
bijlagen 1 en 2 als gevolg van de 
hiervoren bedoelde vernummering 
spreken vanzelf en zijn niet nader 
vermeld in het stuk «oorspronkelijke 
tekst van het voorstel van wet en de 
memorie van toelichting met bijlagen 
zoals voorgelegd aan de Raad van 
State en voor zover nadien 
gewijzigd». Wel hebben wij in dat 
stuk een tabel opgenomen waarin is 
aangegeven hoe de oorspronkelijke 
artikelnummering in het wetsvoorstel 
en de memorie van toelichting met 
bijlage 1 zoals voorgelegd aan de 
Raad van State correspondeert met 
de artikelnummering zoals nadien 
gewijzigd. Deze tabel is ook van 
belang voor de lezing van de bijlagen 
3a tot en met 5b, welke bijlagen 
uiteraard niet voor wijziging als 
gevolg van de vernummering in 
aanmerking komen. 

Wi j hebben voorts nog in de tekst 
van het wetsvoorstel en in de tekst 
van de memorie van toelichting met 
bijlagen wijzigingen aangebracht 
betreffende herstel van misstellingen 
en redactionele verbeteringen van 
ondergeschikt belang. Deze wijzi-
gingen zijn aangegeven in het stuk 
waarin de oorspronkelijke tekst van 
het wetsvoorstel en van de memorie 
van toelichting met bijlagen zoals 
voorgelegd aan de Raad van State 
en voor zover nadien gewijzigd is 
neergelegd en behoeven geen 
nadere toelichting. 

Wi j veroorloven ons U in 
overweging te geven het hierbij 
gevoegde overeenkomstig het voren-
staande gewijzigde wetsvoorstel en 
de overeenkomstig het vorenstaande 
gewijzigde memorie van toelichting 
met bijlagen aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal te zenden. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
H. E. Koning 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn 
geschonken. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 

Lijst van redact ionele kant teke -
ningen, behorende bij het advies 
no. W 0 6 . 8 8 . 0 3 1 3 van de Raad 
van State van 7 april 1989: 

1. De redactie van de slotzin van 
het onder artikel III, onderdeel A, 
opgenomen nieuwe artikel 5 van de 
Algemene wet inzake rijksbelas-
t ingen, luidende dat de inspecteur 
het aanslagbiljet aan de ontvanger 
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ter invordering ter hand stelt, acht de 
Raad voor verbetering vatbaar. Het is 
immers niet het aanslagbiljet, doch 
de daaruit blij kende aanslag welke 
moet worden ingevorderd. 

2. In de toelichting op artikel XIX 
wordt bij onderdeel D opgemerkt dat 
het tweede lid van artikel 7 van de 
Invorderingswet 1989 de ontvanger 
verplicht bij contante betaling een 
kwitantie af te geven. Hier lijkt het 
derde lid van genoemd artikel te 
worden bedoeld. 

3. In de toelichting bij onderdeel I 
van artikel XIX ware de vermelding 
van het standpunt van de Commissie 
tot herziening van het belasting-
gebied van provincies en gemeenten 
(de Commissie-Christiaanse) inzake 
de toekenning van de kwijtschel-
dingsbevoegdheid aan burgemeester 
en wethouders van een vindplaats-
aanduiding te voorzien. 

4. In de toelichting op artikel XXIV 
wordt met de vermelding van het 
zevende lid, onderdeel a, van artikel 
26 inzake schorsing van de tenuit-
voerlegging bij verzet kennelijk 
gedoeld op onderdeel a van het 
achtste lid van dat artikel. 

5. In de toelichting op artikel 
XXXII ware aan de verwijzing naar 
het huidige artikel 9, vierde lid, 
onder 2° (van de Wet Bezitsvor-
mingsfonds) toe te voegen: en 3 ° . 

6. De verwijzing in de toelichting 
op artikel XXXIII naar artikel 19, 
eerste lid, van de Wet op de 
dierproeven ware te wijzigen in: 
artikel 19, derde lid. 

7. Aan de verwijzing in artikel 11 
van de Statistiekwet 1950 (Stb. 
K302) naar hoofdstuk IX van de 
AWDA ware met het oog op de 
onder artikel IV, onderdeel P, 
voorgestelde opneming in de AWDA 
van een artikel 220c de vermelding 
van dat artikel toe te voegen. 

8. Gelet op de in artikel VIM, 
artikel XI, onderdeel A, voorgestelde 
wijzigingen en de uit artikel XXII, 
onderdelen A en B.l, en artikel XLII, 
onderdelen F en G.1, voortvloeiende 
verplaatsingen van bepalingen waren 
wijzigingen aan te brengen in de 
verwijzingen in artikel X van de Wet 
van 21 mei 1986, houdende nadere 
wijziging van enige sociale verzeke-
ringswetten (enz.) (Stb. 1986, 276). 

9. De verwijzing in het derde lid 
van artikel 5 van de Wet, houdende 
tijdelijke fiscale maatregelen ter 
bevordering van het gebruik van 
gelode benzine en de aankoop van 
schone en van beperkt schone auto's 
(Stb. 1986, 112) ware te herzien in 
verband met de in artikel XI, 
onderdeel A, voorgestelde wijziging. 
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10. De verwijzing naar artikelen 
van de Provinciewet in het zesde lid 
van artikel 6lam van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne 
(Stb. 1979, 442), van welke wet 
reeds wijzigingen zijn opgenomen in 
artikel XL, ware te corrigeren met het 
oog op het voorgestelde artikel 
XXVI. 

11 . In het derde lid van artikel 25 
van de Wegenwet (Stb. 1930, 342) 
ware de verwijzing naar de Bevoegd-
hedenwet waterschappen aan te 
passen in verband met de voorge-
stelde wijziging in artikel XXXVII, 
onderdeel C. 

12. In verband met de tekstover-
heveling in de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering die het gevolg is 
van het voorgestelde artikel XLII, 
onderdelen F en G.1, waren de 
verwijzingen naar genoemde wet te 
wijzigen in artikel 73, tweede lid, van 
de Ziektewet (Stb. 1913, 204), in 
artikel 87, derde lid, van de Wet op 
de arbeidsongeschiktheidsverze-
kering (Stb. 1966, 84), in artikel 74, 
onderdeel c, van de Ziekenfondswet 
(Stb. 1964, 392), in artikel 11 , derde 
lid, van de Wet arbeid gehandicapte 
werknemers (Stb. 1986, 300) en in 
artikel 128, tweede lid, van de 
Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566). 

13.In de artikelsgewijze toelichting 
op onderdeel A van artikel XXXIX 
ware de uitdrukking «Het spreekt 
voor zichzelf» te wijzigen in: Het 
spreekt vanzelf. 

14. Teneinde in artikel XLIX 
duidelijk uit te laten komen dat de 
nadere regels inzake de aan het slot 
van dit artikel bedoelde schuldvorde-
ringen niet alleen de komende 
uitvoeringsbesluiten gelden, doch 
ook de uitvoering van de lnvorde-
ringswet 1989, ware de slotpassage, 
beginnend met de woorden «ter zake 
van», direct in te voegen na het 
woord «kunnen» in genoemd artikel. 

15. Het opzoeken van wetteksten 
in bijlage 2 ware te vergemakkelijken 
voor iedere vermelding van een wet 
in een koptekst vooraf te laten gaan 
door het corresponderende artikel-
nummer van het voorstel. 

16. In bijlage 2 ware in de in 
artikel XXXIX voorgestelde tekst van 
artikel 240 van de Landinrich-
t ingswet het eerste lid van het daarin 
weergegeven artikel 125 van de 
Ruilverkavelingswet 1954 te voorzien 
van een lidvolgnummer. 

17. In bijlage 2 van het voorstel 
ware, in navolging van artikel XL en 
van de vermelding van de koptekst 
van paragraaf 1 boven artikel 61 p 
van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne, de koptekst van 
paragraaf 2 op te nemen boven 
artikel 61q van genoemde wet. 
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