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Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de

inwerkingtreding van de Invorderingswet 1990 te regelen alsmede de
wet van 22 mei 1845 (Stb. 1926, 334) op de invordering van 's Rijks
directe belastingen in te trekken en voorts de wetten waarin naar laatst–
bedoelde wet wordt verwezen of waarin invorderingsbepalingen dan wel
aansprakelijkheidsbepalingen voorkomen die zijn ontleend aan fiscale
invorderings– en aansprakelijkheidsbepalingen, aan te passen aan de
bepalingen van de Invorderingswet 1990;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze :

ARTIKEL I

In artikel 8. zesde lid, van de Natuurschoonwet 1928 (Stb. 1989,
252) wordt «blijven de artikelen 18 tot en met 18c van de wet van 22
mei 1845 op de invordering van 's Rijks directe belastingen (Stb. 1926,
334) van toepassing» vervangen door: blijft Hoofdstuk V van de Invorde–
ringswet 1990 (Stb. ...) van toepassing.

ARTIKEL II

De Successiewet 1956 (Stb. 1984, 546) wordt gewijzigd als volgt.

A. Van HOOFDSTUK IV wordt het opschrift « Aangifte» vervangen
door: Aangifte en aanslag.

B. In artikel 43, eerste lid, wordt de tweede volzip vervangen door:
De stukken betreffende de heffing van de belasting kunnen worden
gezonden hetzij aan de gekozen woonplaats hetzij aan de werkelijke
woonplaats of plaats van vestiging.
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C. Na artikel 46 wordt ingevoegd:
Artikel 47. Ingeval sprake is van meer dan èén verkrijger van dezelfde

erflater of krachtens een gezamenlijke schenking, kunnen de ter zake
vastgestelde belastingaanslagen worden opgenomen in één aanslagbiljet.

D HOOFDSTUK IX vervalt.

E.1. In artikel 78, eerste lid, laatste volzin, wordt «interest» vervangen
door: rente.

E.2. In het tweede lid wordt «de in artikel 70 bedoelde interest»
vervangen door: de wettelijke rente.

ARTIKEL III

De Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) wordt
gewijzigd als volgt.

A. Artikel 5 wordt vervangen door:
Artikel 5. 1. De vaststelling van een belastingaanslag geschiedt door

het ter zake daarvan opmaken van een aanslagbiljet door de inspecteur.
De dagtekening van het aanslagbiljet geldt als dagtekening van de
vaststelling van de belastingaanslag. De inspecteur stelt het aanslagbiljet
ter invordering van de daaruit blijkende belastingaanslag aan de
ontvanger ter hand.

2. De inspecteur vermeldt op het aanslagbiljet in ieder geval:
a. de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar– of beroepschrift

en de termijn waarbinnen dat moet geschieden;
b. de termijn of de termijnen waarbinnen de verschuldigde belasting

moet worden betaald;
c. de dagen en uren waarop het ontvangkantoor is geopend.

B. In artikel 15 vervallen het tweede lid en de cijferaanduiding «1.»
voor het eerste lid.

C. Artikel 19, tweede lid, wordt vervangen door:
2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld:
a. met betrekking tot het tijdvak waarover de belasting moet worden

betaald, waarbij tevens regels kunnen worden gesteld volgens welke in
de loop van dat tijdvak èén of meer voorlopige betalingen moeten
worden gedaan;

b. krachtens welke door de inspecteur aan de belastingplichtige,
onderscheidenlijk de inhoudingsplichtige, uitstel wordt verleend voor de
voldoening van in een tijdvak verschuldigd geworden belasting of de
afdracht van in een tijdvak ingehouden belasting, indien met betrekking
tot dat tijdvak dan wel een tijdvak dat is geëindigd vóór of tegelijk met
dat tijdvak een verzoek om teruggaaf van belasting is ingediend.

D. In artikel 23 wordt «artikel 15, eerste lid,» vervangen door: artikel
15.

E. In artikel 30a, vierde lid, onderdeel a, wordt «artikel 15, eerste lid»
vervangen door: artikel 15.

ARTIKEL IV

De Algemene wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 1961, 31)
wordt gewijzigd als volgt.
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A. In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A.1. In het eerste lid wordt, onder wijziging van de aanduidingen van

de onderdelen c, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m, n en o in onderscheidenlijk d, e,
f, g, h, i, j, k, I, m, n, o en p, na onderdeel b ingevoegd:

c. belastingdeurwaarder: de door Onze Minister als zodanig aange–
wezen ambtenaar van 's rijks belastingdienst;.

A.2. Aan het tweede lid wordt, onder vervanging van de punt aan het
slot door een puntkomma, toegevoegd:

e. invorderen van belasting, interest en kosten mede het betalen van
een terug te geven bedrag aan belasting, interest en kosten.

B Artikel 96 vervalt.

C. Aan artikel 108 wordt toegevoegd:
6. De indiening van een bezwaarschrift heeft geen schorsende

werking.

D. Aan artikel 109 wordt toegevoegd:
4. Het beroep heeft geen schorsende werking.

E. In hoofdstuk IX wordt voorafgaande aan artikel 145 mgevoegd:
Artikel 144a. 1. De ontvanger is belast met de invordering van

belasting, administratieve boete, interest en kosten.
2. Naast de bevoegdheden die de ontvanger ingevolge dit hoofdstuk

heeft, beschikt hij ook over de bevoegdheden die een schuldeiser heeft
op grond van enig ander wettelijk voorschrift.

3. In alle rechtsgedingen voortvloeiende uit de uitoefening van zijn
taak treedt de ontvanger als zodanig in rechte op.

4. Bij ministeriële regeling kunnen bepalingen worden vastgesteld
krachtens welke daarbij aangewezen betalingen aan een andere
ambtenaar dan een ontvanger of elders dan ten ontvangkantore zullen of
kunnen geschieden.

Artikel 144b Tot het verrichten van de bij of krachtens de wet aan
een deurwaarder opgedragen werkzaamheden is, voor zover die
werkzaamheden geschieden in opdracht van een ontvanger en betreffen
de vervolgingen voor de invordering van belasting, administratieve boete,
interest en kosten uitsluitend een belastingdeurwaarder bevoegd.

F. In artikel 145a worden, onder vernummering van het derde lid tot
vierde lid, het eerste en tweede lid vervangen door:

1. De ontvanger kan onder door hem te stellen voorwaarden aan een
schuldenaar voor een bepaalde tijd schriftelijk uitstel van betaling
verlenen:

a. van belasting in aansluiting op uitstel ingevolge artikel 145;
b. van belasting in gevallen die niet in of krachtens artikel 145 zijn

aangewezen;
c. van administratieve boete en kosten.
Gedurende het uitstel vangt de dwanginvordering niet aan, dan wel

wordt deze geschorst.
2. Indien de ontvanger uitstel van betaling heeft verleend is door de

schuldenaar interest verschuldigd. Bij ministeriële regeling worden met
betrekking tot de interest bepalingen vastgesteld inzake de hoogte, de
wijze van berekening, het verstrekken aan de schuldenaar van een uitno–
diging of mededeling waarin het bedrag van de interest is vermeld en het
tijdstip waarop de betaling moet zijn geschied.

3. Het uitstel kan tussentijds schriftelijk worden beëindigd.

G Artikel 146 vervalt.
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H. In artikel 147 vervallen de aanduiding «1.» en het tweede lid.

1. Artikel 149 wordt vervangen door:
Artikel 149. Belasting, administratieve boete, interest en kosten zijn

van de schuldenaar terstond invorderbaar indien:
a. de schuldenaar in staat van faillissement is verklaard;
b. de ontvanger aannemelijk maakt dat gegronde vrees bestaat dat

roerende of onroerende zaken van de schuldenaar zullen worden
verduisterd;

c. de schuldenaar Nederland metterwoon wil verlaten, dan wel zijn
plaats van vestiging wil overbrengen naar een plaats buiten Nederland,
tenzij hij aannemelijk maakt dat de belasting, administratieve boete,
interest en kosten kunnen worden verhaald;

d. de schuldenaar buiten Nederland woont of gevestigd is dan wel in
Nederland geen vaste woonplaats of plaats van vestiging heeft en de
ontvanger aannemelijk maakt dat gegronde vrees bestaat dat de
belasting, administratieve boete, interest en kosten niet kunnen worden
verhaald;

e. op zaken waarop door de schuldenaar verschuldigde belasting,
administratieve boete, interest en kosten kunnen worden verhaald,
beslag is gelegd voor door hem verschuldigde belasting, administratieve
boete, interest of kosten, dan wel voor door hem verschuldigde andere
belastingen welke door de rijksbelastingdienst worden geheven;

f. zaken van de schuldenaar worden verkocht ten gevolge van een
beslaglegging namens derden;

g. bij verhoging ingevolge artikel 164 van het bedrag van een doorlo–
pende zekerheid, voor de belasting, administratieve boete, interest of
kosten gesteld, de zekerheid niet tijdig overeenkomstig het tweede lid
van dat artikel is aangevuld.

J. Artikel 150 wordt vervangen door:
Artikel 150. 1. Het recht tot dwanginvordering alsmede het recht tot

verrekening met betrekking tot belasting, administratieve boete, interest
en kosten verjaren door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag
volgende op die waarop die belasting, administratieve boete, interest en
kosten invorderbaar zijn dan wel, indien zulks tot een later tijdstip leidt,
vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop de laatste
akte van vervolging ter zake van die belasting, administratieve boete,
interest en kosten is betekend.

2. De verjaringstermijn wordt verlengd met de tijd gedurende welke na
aanvang van die termijn:

a. de schuldenaar ingevolge artikel 145a uitstel van betaling heeft;
b. de tenuitvoerlegging van een dwangbevel is geschorst ingevolge

een lopend rechtsgeding, met dien verstande dat de termijn waarmee de
verjaringstermijn wordt verlengd een aanvang neemt op de dag waarop
het rechtsgeding door middel van dagvaarding aanhangig wordt
gemaakt;

c. de schuldenaar surséance van betaling heeft;
d. de schuldenaar in staat van faillissement verkeert.

K. Artikel 153 wordt vervangen door:
Artikel 153. Indien de schuldenaar door hem verschuldigde belasting,

administratieve boete, interest of kosten niet binnen de gestelde termijn
betaalt, maant de ontvanger hem schriftelijk aan om alsnog binnen tien
dagen na de dagtekening van de aanmaning te betalen, onder kennis–
geving dat de schuldenaar daartoe anders door de middelen bij de wet
bepaald zal worden gedwongen.

Artikel 153a. Indien de schuldenaar na de aanmaning in gebreke
blijft, kan de invordering van de belasting, administratieve boete, interest
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en kosten geschieden bij een door de ontvanger, in naam van de Koning,
uit te vaardigen dwangbevel, dat meebrengt het recht de roerende en
onroerende zaken van de schuldenaar zonder vonnis aan te tasten.

Artikel 153b. 1. De betekening van het dwangbevel geschiedt
overeenkomstig de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor–
dering met betrekking tot de betekening van dagvaardingen.

2. Indien de betekening geschiedt overeenkomstig artikel 2 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vinden van dat artikel
uitsluitend het eerste en tweede lid toepassing met dien verstande dat, in
afwijking van het bepaalde in de tweede volzin van het tweede lid van
dat artikel, op de envelop in plaats van de naam, de hoedanigheid, het
kantooradrefe en het telefoonnummer van de deurwaarder, wordt vermeld
welke ontvanger de opdracht tot betekening heeft verstrekt, alsmede
diens kantooradres en telefoonnummer.

Artikel 153c. Het dwangbevel wordt ten uitvoer gelegd overeen–
komstig de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering met
betrekking tot de tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten.

Artikel 153d. In de gevallen vermeld in artikel 149, met uitzon–
dering van onderdeel g, kan:

a. een dwangbevel zonder voorafgaande aanmaning worden uitge–
vaardigd, of indien reeds een aanmaning is verzonden, in afwijking van
de daarbij gestelde betalingstermijn, terstond worden uitgevaardigd;

b. een dwangbevel terstond na het bevel tot betaling ten uitvoer
worden gelegd, of indien zodanig bevel reeds is gedaan, in afwijking van
de daarbij gestelde betalingstermijn, terstond ten uitvoer worden gelegd.

L In artikel 154 wordt «de daarmede belaste ambtenaar» vervangen
door: de belastingdeurwaarder.

M. Artikel 155 wordt vervangen door:
Artikel 155. 1. De schuldenaar kan tegen de tenuitvoerlegging van

een dwangbevel in verzet komen bij de rechtbank van het arrondis–
sement waarbinnen hij woont of is gevestigd. Indien de schuldenaar
buiten Nederland woont of is gevestigd dan wel in Nederland geen vaste
woonplaats of plaats van vestiging heeft, kan hij in verzet komen bij de
rechtbank van het arrondissement waarbinnen het kantoor is gevestigd
van de ontvanger die het dwangbevel heeft uitgevaardigd.

2. Het verzet vangt aan met dagvaarding door de schuldenaar als eiser
aan de ontvanger die het dwangbevel heeft uitgevaardigd als gedaagde.
Het verzet schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel voor zover
deze door het verzet wordt bestreden.

3. Het verzet kan niet zijn gegrond op de stelling dat het bescheid
waarin het te betalen bedrag is vermeld of de aanmaning niet is
ontvangen. Bovendien kan het verzet niet zijn gegrond op de stelling dat
het in het bescheid vermelde bedrag niet is verschuldigd of te hoog is
vastgesteld.

N. Na artikel 156 wordt ingevoegd:
Artikel 156a. 1. Met betrekking tot belasting, administratieve boete,

interest en kosten alsmede met betrekking tot andere belastingen en
heffingen, voor zover de invordering daarvan is opgedragen aan de
ontvanger of aan de ontvanger bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel
c, van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...), is schuldvergelijking op de
voet van de artikelen 1461 tot en met 1471 van het Burgerlijk Wetboek
niet mogelijk.
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2. De ontvanger is ten aanzien van de schuldenaar bevoegd aan hem
uit te betalen en van hem te innen bedragen ter zake van de in het eerste
lid bedoelde belasting, administratieve boete, interest en kosten alsmede
ter zake van de in dat lid bedoelde andere belastingen en heffingen met
elkaar te verrekenen. Op verzoek van de schuldenaar is de ontvanger
verplicht te verrekenen. Als tijdstip van verrekening geldt de dagtekening
van de beschikking, dan wel van het aanslagbiljet bedoeld in de Invorde–
ringswet 1990 waaruit van het uit te betalen bedrag blijkt.

3. De verrekening is ook mogelijk ingeval de in wettelijke bepalingen
gestelde termijn binnen welke het verschuldigde bedrag moet worden
voldaan, nog niet is verstreken.

4. De verrekening is niet mogelijk met betrekking tot een beschikking
die een uit te betalen bedrag behelst indien deze vordering door de
schuldenaar onder bijzondere titel is overgedragen, mits de ontvanger
met de overdracht heeft ingestemd. De ontvanger is verplicht met een
cessie in te stemmen indien op het tijdstip van de betekening van een
akte van cessie ten aanzien van de schuldenaar geen voor verrekening
vatbare schuld invorderbaar is. Van een besluit tot weigering van
instemming met de overdracht doet de ontvanger schriftelijk mededeling
aan de schuldenaar, onder vermelding van de grond waarop de
weigering berust.

5. Tegen het in het vierde lid bedoelde besluit kan de schuldenaar
binnen zeven dagen na de schriftelijke mededeling van het besluit een
bezwaarschrift richten tot de directeur. Het bezwaarschrift wordt
ingediend bij de ontvanger tegen een door deze af te geven ontvang–
bewijs. De directeur neemt zo spoedig mogelijk een beslissing en doet
hiervan schriftelijk mededeling aan de schuldenaar. Indien op het
bezwaarschrift afwijzend wordt beslist, vindt verrekening niet eerder
plaats dan nadat na de dagtekening van de beslissing van de directeur
acht dagen zijn verstreken.

6. De ontvanger doet onverwijld schriftelijk mededeling van de verre–
kening.

0. Artikel 157 wordt vervangen door:
Artikel 157. 1. Een dwangbevel kan bij rechterlijk vonnis ten uitvoer

worden gelegd door lijfsdwang overeenkomstig de artikelen 587 tot en
met 611 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het geding
daartoe wordt gevoerd voor de rechtbank van het arrondissement
waarbinnen het kantoor is gevestigd van de ontvanger die het dwang–
bevel heeft uitgevaardigd. Voor de toepassing van artikel 587 treedt voor
het aldaar bedoelde vonnis in de plaats het dwangbevel.

2. Met betrekking tot belasting, administratieve boete, interest en
kosten die zijn verschuldigd door rechtspersonen, kan lijfsdwang worden
toegepast ten aanzien van bestuurders of vereffenaars van die rechtsper–
sonen of, bij ontstentenis, ten aanzien van de laatst afgetreden of
ontslagen bestuurders of vereffenaars, tenzij het niet aan hen te wijten is
dat de belasting, administratieve boete, interest en kosten niet zijn
voldaan.

P. Artikel 160 wordt vervangen door:
Artikel 160. Bij ministeriële regeling worden bepalingen vastgesteld

krachtens welke aan de schuldenaar die niet in staat is anders dan met
buitengewoon bezwaar belasting, administratieve boete, interest en
kosten geheel of gedeelteüjk te betalen, geheel of gedeeltelijk kwijt–
schelding van belasting, administratieve boete, interest en kosten kan
worden verleend.

Q. Na artikel 160 wordt ingevoegd:
Artikel 160a. Met betrekking tot de invordering van belasting,

administratieve boete, interest en kosten zijn hoofdstuk VII en hoofdstuk
VIII van de Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing.
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R. Na artikel 220b wordt ingevoegd:
Artikel 220c. Artikel 156, vierde lid, vervalt op 1 januari 1993, tenzij

voordien een wetsvoorstel, houdende een definitieve regeling omtrent
het fiscaal bodemrecht bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is
ingediend, dan wel een wetsvoorstel houdende een verlenging van de
geldigheidsduur van voornoemde bepaling voor een tijd van niet langer
dan een jaar.

ARTIKELV

In de Wet op de kansspelbelasting (Stb. 1961, 313) vervallen de
artikelen 9 en 10.

ARTIKEL VI

De Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519) wordt gewijzigd als
volgt.

A. In artikel 52 vervalt het vierde lid onder vernummering van het
vijfde en het zesde lid tot vierde en vijfde lid.

B. In artikel 61, derde lid, wordt «artikel 52, eerste, tweede, derde en
vierde lid» vervangen door: artikel 52, eerste, tweede en derde lid.

C. Het opschrift van HOOFDSTUK VI « Aanslag en aansprake–
lijkheid » wordt vervatigen door: Wijze van heffing en verhaalsre–
geling .

D. Vervallen.

E. Artikel 65a vervalt.

F. Artikel 66 wordt vervangen door:
Artikel 66. 1. Degene aan wie ingevolge artikel 5 inkomensbestand–

delen van een derde zijn toegerekend heeft verhaal op die derde voor
een gedeelte van de door hem verschuldigde belasting. Dit gedeelte
wordt gesteld op een evenredig gedeelte van de belasting die zou zijn
verschuldigd zonder toepassing van hoofdstuk VA, bepaald naar
verhouding van het totaal van de inkomensbestanddelen van die derde
dat bij de vaststelling van de belastingschuld in aanmerking is genomen
tot het totale inkomen dat tot de belastingschuld heeft geleid. Het
bepaalde in de eerste en de tweede volzin vindt slechts toepassing voor
zover de verschuldigde belasting is voldaan.

2. Van het eerste lid kan bij overeenkomst worden afgeweken.

ARTIKELVII

De Wet op de vermogensbelasting 1964 (Stb. 520) wordt gewijzigd
als volgt.

A. Het opschrift van HOOFDSTUK V « Aanslag en aansprake–
lijkheid » wordt vervangen door: Wijze van heffing en verhaalsre–
geling

B. Artikel 19a vervalt.

C. Artikel 20 wordt vervangen door:
Artikel 20. 1. Degene aan wie ingevolge artikel 5 vermogensbestand–

delen van zijn echtgenoot zijn toegerekend heeft verhaal op die
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echtgenoot voor een gedeelte van de door hem verschuldigde belasting.
Dit gedeelte wordt bepaald naar verhouding van het totaal van de bezit–
tingen en schulden van de echtgenoot dat bij de vaststelling van de
belastingschuld in aanmerking is genomen tot het totale vermogen dat
tot de belastingschuld heeft geleid. Het bepaalde in de eerste en de
tweede volzin vindt slechts toepassing voor zover de verschuldigde
belasting is voldaan.

2. Van het eerste lid kan bij overeenkomst worden afgeweken.
3. Indien een ouder het wettelijke vruchtgenot heeft van vermogen

van een kind, heeft dat kind verhaal op die ouder voor een gedeelte van
de door hem voldane belasting. Dit gedeelte wordt bepaald naar
verhouding van het gedeelte van het vermogen van het kind waarvan de
ouder het wettelijke vruchtgenot heeft tot het totale vermogen van het
kind dat tot de belastingschuld heeft geleid.

D. De artikelen 21 en 22 vervallen.

ARTIKEL VIII

In de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 521) vervallen de artikelen
31 tot en met 32g .

ARTIKEL IX

In de Wet op de dividendbelasting 1965 (Stb. 621) vervallen de
artikelen 11 en 12.

ARTIKEL X

In de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 (Stb. 332) vervallen de
artikelen 18 en 19.

ARTIKEL XI

De Wet op de omzetbelasting 1968 (Stb. 329) wordt gewijzigd als
volgt.

A HOOFDSTUK VII vervalt.

B. In artikel 50, vijftiende lid, wordt «,39, 40 en 41» vervangen door:
en 39.

ARTIKELXII

De Kostenwet invordering rijksbelastingen (Stb. 1969, 83) wordt
gewijzigd als volgt.

A. Artikel 1 wordt vervangen door:
Artikel 1. Ter zake van het verrichten van werkzaamheden voor de

invordering van bedragen door de zorg van een inzake rijksbelastingen
bevoegde ontvanger en door een belastingdeurwaarder op grond van de
bepalingen van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...), de Algemene wet
inzake de douane en de accijnzen (Stb. 1961, 31) of enige andere wette–
lijke bepaling worden aan degene die in gebreke is gebleven het
verschuldigde tijdig te betalen, kosten in rekening gebracht volgens het
bepaalde in de volgende artikelen.
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B. Artikel 7 wordt vervangen door:
Artikel 7. 1. Tegen de in rekening gebrachte kosten van vervolging

welke niet voortspruiten uit de gerechtelijke tenuitvoerlegging van het
dwangbevel kan binnen een maand na de dagtekening van de akte van
vervolging waarbij die kosten worden gevorderd door degene van wie die
kosten worden gevorderd een beroepschrift worden ingediend bij het
gerechtshof binnen welks rechtsgebied hij woont of is gevestigd. Indien
degene van wie de in de eerste volzin bedoelde kosten worden
gevorderd buiten Nederland woont of is gevestigd dan wel in Nederland
geen vaste woonplaats of plaats van vestiging heeft, kan hij een beroep–
schrift indienen bij het gerechtshof binnen welk rechtsgebied het kantoor
is gevestigd van de ontvanger die de aanmaning heeft verzonden dan wel
het dwangbevel heeft uitgevaardigd.

2. Het beroepschrift stuit de aanvang of voortzetting van de tenuit–
voerlegging van de in het eerste lid bedoelde akte van vervolging niet.

3. Het beroepschrift kan niet zijn gegrond op de stelling dat het
aanslagbiljet of de aanmaning niet is ontvangen.

C. De artikelen 8, 9 en 10 vervallen.

ARTIKELXIII

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Stb. 469) wordt
gewijzigd als volgt.

A. 1. In artikel 21 vervalt het vierde lid, onder vernummering van het
vijfde en het zesde lid tot vierde en vijfde lid.

A.2. In het tot vijfde lid vernummerde zesde lid wordt «Artikel 52,
zesde lid» vervangen door: Artikel 52, vijfde lid.

B. In artikel 23b, derde lid, wordt «artikel 21, eerste, tweede, derde
en vierde lid» vervangen door: artikel 21, eerste, tweede en derde lid.

C. Het opschrift van HOOFDSTUK VI « Aanslag en aansprake–
lijkheid » wordt vervangen door Wijze van heffing.

D. De artikelen 26 en 27 vervallen.

ARTIKELXIV

De Wet op belastingen van rechtsverkeer (Stb. 1970, 611) wordt
gewijzigd als volgt.

A. tn artikel 18 vervallen het tweede lid en de cijferaanduiding «1.»
voor het eerste lid.

B. De artikelen 54 en 55 vervallen.

ARTIKEL XV

De Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele
EEG-heffingen en de omzetbelasting (Stb. 1979, 572) wordt gewijzigd
als volgt.

A. Artikel 18, tweede lid, aanhef, wordt vervangen door:
2. Ter zake van de invordering zijn de artikelen 153 tot en met 155,

156, eerste tot en met derde lid, 1 56a, 157, 160a en 220 van de
Algemene wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 1961, 31)
alsmede de Kostenwet invordering rijksbelastingen (Stb. 1969, 83) van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:.
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B. Artikel 18a, tweede lid, wordt vervangen door:
2. Ter zake van de invordering zijn de artikelen 6, eerste lid, 11 tot en

met 15,17 tot en met 20, 22, eerste en tweede lid, 24 en 58 tot en
met 67 van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...) alsmede de Kostenwet in–
vordering rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat verzet tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel op
de voet van artikel 17 van die wet nimmer betrekking kan hebben op de
verschuldigdheid of op de juistheid van de gevorderde bedragen of op de
geldigheid van de executoriale titel welke tot stand is gekomen in de
lid-staat waar de verzoekende autoriteit is gevestigd.

C. Artikel 19 wordt vervangen door:
Artikel 19. 1. De ontvanger kan, nadat de verzoekende autoriteit is

geraadpleegd, onder door hem te stellen voorwaarden voor een bepaalde
tijd schriftelijk uitstel van betaling van de schuldvordering verlenen.
Gedurende dit uitstel vangt de dwanginvordering niet aan, dan wel wordt
deze geschorst.

2. Het uitstel kan tussentijds schriftelijk worden beëindigd.

Artikel 19a. 1. Ter zake van uitstel van betaling van de gevorderde
bedragen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen a, b en c, is
overeenkomstig de bepalingen van artikel 145a, tweede lid, van de
Algemene wet inzake de douane en de accijnzen interest verschuldigd.

2. Ter zake van een verzoek tot invordering als bedoeld in artikel 1,
eerste lid, onderdeel d, is overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk V
van de Invorderingswet 1990 interest verschuldigd.

3. Voor de berekening van de verschuldigde interest wordt in beide
gevallen als vervaldag aangemerkt, de dag waarop het verzoek tot invor–
dering is ontvangen.

4. De betaalde interest komt ten goede aan de lid-staat waar de
verzoekende autoriteit is gevestigd.

D. In artikel 32 wordt « de door Onze Minister aangewezen ambte–
naren van de rijksbelastingdienst» vervangen door: de belastingdeur–
waarders.

ARTIKEL XVI

De Wet tijdelijke fiscale maatregelen betreffende auto en milieu na
1988 (Stb. 1989, 17) wordt gewijzigd als volgt.

A. Het derde lid van artikel 3 wordt vervangen door:
3. Op een met toepassing van het tweede lid opgelegde naheffings–

aanslag is de Invorderingswet 1990 (Stb. ...) van toepassing als ware
sprake van een naheffingsaanslag bijzondere verbruiksbelasting van
personenauto's

B. Artikel 6 vervalt.

C. In artikel 7, tweede lid, wordt vóór de punt aan het slot van de
eerste volzin ingevoegd:, met dien verstande dat het derde lid van
genoemd artikel 5 als volgt wordt gelezen: Op een met toepassing van
het tweede lid opgelegde naheffingsaanslag is de Invorderingswet 1990
(Stb. ...) van toepassing als ware sprake van een naheffingsaanslag
bijzondere verbruiksbelasting van personenauto's.

ARTIKEL XVII

In artikel 47 van de Waterstaatswet 1900 (Stb. 176) vervallen het
derde en het vierde lid.
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ARTIKEL XVIII

Artikel 5 van de Medische Tuchtwet (Stb. 1928, 222) wordt gewijzigd
als volgt.

1. In het derde lid wordt de tweede volzin vervangen door: Degene
aan wie de boete is opgelegd, wordt door een door Onze Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aan te wijzen ambtenaar bij gedag–
tekende brief uitgenodigd de verschuldigde geldboete binnen de
gestelde termijn dan wel met inachtneming van de gestelde termijnen te
betalen.

2. Na het derde lid worden de volgende leden toegevoegd:
4. Indien de schuldenaar niet binnen de gestelde termijn betaalt,

maant de ambtenaar hem schriftelijk aan om alsnog binnen tien dagen
na de dagtekening van de aanmaning te betalen.

5. Indien de schuldenaar na de aanmaning in gebreke blijft, kan de
invordering van de verschuldigde geldboete en de aanmaningskosten
geschieden bij een door de ambtenaar, in naam van de Koning, uit te
vaardigen dwangbevel, dat meebrengt het recht om de roerende en
onroerende goederen van de schuldenaar zonder vonnis aan te tasten.

6. De betekening en de tenuitvoerlegging van een dwangbevel
geschieden door de zorg van de ontvanger bedoeld in artikel 2, eerste
lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...} en door de belas–
tingdeurwaarder bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van die wet
met toepassing van de artikelen 13, 14en 18 van die wet

7. Zolang de ontvanger met de zorg voor de invordering is belast, kan
hij een vordering doen op grond van artikel 19 van de Invorderingswet
1990 alsmede verrekenen op grond van artikel 24 van die wet.

8. De ontvanger kan zolang hij met de zorg voor de invordering is
belast onder door hem te stellen voorwaarden aan een schuldenaar voor
een bepaalde tijd schriftelijk uitstel van betaling verlenen. Gedurende het
uitstel wordt de dwanginvordering geschorst. Het uitstel kan tussentijds
schriftelijk worden beëindigd.

9. Met betrekking tot het verzet tegen de tenuitvoerlegging van een
dwangbevel is artikel 17 van de Invorderingswet 1990 van overeenkom–
stige toepassing met dien verstande dat in dat artikel voor «de ontvanger
die het dwangbevel heeft uitgevaardigd» telkens moet worden gelezen:
de met de tenuitvoerlegging van het dwangbevel belaste ontvanger.

10. De kosten van aanmaning en van verdere vervolging worden
berekend op de voet van de Kostenwet invordering rijksbelastingen (Stb.
1969, 83). De artikelen 6 en 7 van de Invorderingswet 1990 zijn van
overeenkomstige toepassing.

ARTIKELXIX

In artikel 115, vierde lid, van de Ambtenarenwet 1929 (Stb. 530)
wordt «, de vorderingen van artikel 7 van de wet van 22 mei 1845,
Staatsblad no. 22, op de invordering van 's Rijks directe belastingen, en
van artikel 44 van de Dienstplichtwet inbegrepen» vervangen door: en de
vordering van artikel 19 van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...).

ARTIKEL XX

In artikel 25, derde lid, van de Wegenwet (Stb. 1930, 342) wordt
«artikel 5, zevende lid» vervangen door: artikel 5, vierde lid.
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ARTIKEL XXI

De gemeentewet (Stb. 1931, 89) wordt gewijzigd als volgt.

A. Artikel 280 wordt vervangen door:
Artikel 280. Dit hoofdstuk verstaat onder Algemene wet: de

Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301).

B. In artikel 281 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
B. 1. Het eerste lid wordt vervangen door:
Onverminderd het overigens in dit hoofdstuk bepaalde geschieden de

heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen met toepassing
van de Algemene wet en de Invorderingswet 1990 (Stb. ...) als waren die
belastingen rijksbelastingen.

B.2. In het tweede lid wordt in de aanhef «Invorderingswet» vervangen
door: Invorderingswet 1990. Voorts wordt onderdeel e vervangen door:

e. de belastingdeurwaarder: de daartoe aangewezen ambtenaar der
gemeentelijke belastingen.

B.3. Aan het artikel wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
Onverminderd het overigens in dit hoofdstuk bepaalde wordt met

betrekking tot gemeentelijke belastingen in de Algemene wet en in de
Invorderingswet 1990 voor ministeriële regeling gelezen belastingveror–
dening.

C. In artikel 282 wordt «voor de verzending van aanslagbiljetten
ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Invorderingswet» vervangen door:
voor de terpostbezorging of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge
artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990.

D. Artikel 295 wordt vervangen door:
Artikel 295. Bij de invordering van gemeentelijke belastingen blijven

van de Invorderingswet 1990 buiten toepassing de artikelen 5, 9, 20, 21,
59, 60 en 69. Bij de invordering van gemeentelijke belastingen die niet
bij wege van aanslag of bij wege van voldoening op aangifte worden
geheven, blijven bovendien buiten toepassing de artikelen 7 en 8, eerste
lid, van die wet.

E. Artikel 296, eerste lid, aanhef en onderdeel a, wordt vervangen
door:

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Invorderingswet 1990
zijn:

a. naheffingsaanslagen invorderbaar een maand na de dagtekening
van het aanslagbiljet;.

F. In artikel 297 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
F. 1. In het eerste lid wordt «voor de toepassing van de Invorderingswet

voor het kohier en het aanslagbiljet» vervangen door: voor de toepassing
van de Invorderingswet 1990 voor het aanslagbiljet.

f.2. In het tweede lid wordt «Invorderïngswet» vervangen door: In–
vorderingswet 1990.

G. Na artikel 297 wordt ingevoegd:
Artikel 297a. De verrekening van aan de belastingschuldige uit te

betalen en van hem te innen bedragen ter zake van gemeentelijke belas–
tingen op de voet van artikel 24 van de Invorderingswet 1990 is ook
mogelijk ingeval de termijn, bedoeld in artikel 296 of in artikel 297, dan
wel de krachtens artikel 296, tweede lid, gestelde termijn nog niet is
verstreken.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 135, nr. 90 12



H. Artikel 298 wordt vervangen door:

Artikel 298. Indien met betrekking tot een zelfde onroerend goed
voor de heffing van de in artikel 272, onderdelen a, b en c, bedoelde
belastingen, voor zover deze worden geheven van genothebbenden
krachtens zakelijk recht als zodanig, twee of meer personen belasting–
plichtig zijn, kan een zodanige belasting bij wege van één aanslag
worden geheven ten name van een van hen.

Indien met toepassing van het eerste lid de aanslag ten name van één
belastingplichtige is gesteld kan:

a. de gemeente-ontvanger de aanslag op het gehele onroerende goed
verhalen ten name van degene te wiens name de aanslag is gesteld,
zonder rekening te houden met de rechten van de overige belastingplich–
tigen;

b. de belastingplichtige die de aanslag heeft voldaan hetgeen hij meer
heeft voldaan dan overeenkomt met zijn belastingplicht verhalen op de
overige belastingplichtigen naar evenredigheid van ieders belastingplicht.

Van het tweede lid, aanhef en onderdeel b, kan bij overeenkomst
worden afgeweken.

Artikel 298a. Voor de toepassing van artikel 66 van de Invorde–
ringswet 1990 met betrekking tot gemeentelijke belastingen blijven de
artikelen 76, 80, tweede, derde en vierde lid, 82, 84, 86 en 87 van de
Algemene wet buiten toepassing.

Voor de toepassing van artikel 64 van de Invorderingswet 1990 met
betrekking tot gemeentelijke belastingen worden de in dat artikel
gestelde strafmaxima tot een-vierde teruggebracht.

I. Artikel 300, eerste lid, wordt vervangen door twee nieuwe leden,
luidende:

De in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bedoelde kwijtschelding
wordt met betrekking tot gemeentelijke belastingen verleend door burge–
meester en wethouders, nadat de gemeente-ontvanger daartoe een
voorstel heeft gedaan.

Met betrekking tot het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijt–
schelding zijn de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 door
Onze Minister van Financiën bij ministeriële regeling gestelde regels van
toepassing.

J. In artikel 301 wordt «deurwaarder» telkens vervangen door: belas–
tingdeurwaarder.

K. In artikel 302, eerste lid, onderdeel c, wordt na «282,» ingevoegd:
295, voor zoveel betreft het daarin genoemde artikel 5 van de Invorde–
ringswet 1990,.

ARTIKEL XXII

De Herverkavelingswet Walcheren 1947 (Stb. H 400) wordt gewijzigd
als volgt.

A. Artikel 97 vervalt.

B. Artikel 102 wordt vervangen door:
Artikel 102. 1. De rente wordt geheven en ingevorderd door of

vanwege Onze Minister van Financiën.
2. De heffing en de invordering van de rente geschieden met

toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959,
301) en de Invorderingswet 1990 (Stb. ...) als ware die rente een rijksbe–
lasting.
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3. De rente wordt geheven bij wege van aanslag. Indien met
betrekking tot een zelfde perceel twee of meer personen renteplichtig
zijn kan de rente bij wege van één aanslag worden geheven ten name
van één van hen.

4. Bezwaar en beroep bedoeld in Hoofdstuk V van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen kunnen niet zijn gegrond op de stelling dat het op
grond van artikel 95 verschuldigde bedrag ten onrechte of te hoog is
vastgesteld.

5. Indien met toepassing van de tweede volzin van het derde lid de
aanslag ten name van één renteplichtige is gesteld kan:

a. de ontvanger de aanslag op het gehele perceel verhalen ten name
van degene te wiens name de aanslag is gesteld, zonder rekening te
houden met de rechten van de overige renteplichtigen;

b. de renteplichtige die de aanslag heeft voldaan hetgeen hij meer
heeft voldaan dan overeenkomt met zijn renteplicht verhalen op de
overige renteplichtigen naar evenredigheid van ieders renteplicht.

6. Van het vijfde lid, aanhef en onderdeel b, kan bij overeenkomst
worden afgeweken.

ARTIKEL XXIII

De Dienstplichtwet (Stb. 1948, I 284) wordt gewijzigd als volgt.

A. In artikel 39 worden, onder vernummering van het negende lid in
tiende lid, het derde tot en met het achtste lid vervangen door:

3. Indien de dienstplichtige niet binnen de daarvoor bepaalde termijn
betaalt, maant de door de minister aan te wijzen autoriteit hem schrif–
telijk aan om alsnog binnen tien dagen na de dagtekening van de
aanmaning te betalen.

4. Indien de dienstplichtige na de aanmaning in gebreke blijft, kan de
invordering van de verschuldigde schadevergoeding en de aanmanings–
kosten geschieden bij een door de autoriteit, in naam van de Koning, uit
te vaardigen dwangbevel, dat meebrengt het recht om de roerende en
onroerende goederen van de dienstplichtige zonder vonnis aan te tasten.

5. De betekening en de tenuitvoerlegging van een dwangbevel
geschieden door de zorg van de ontvanger bedoeld in artikel 2, eerste
lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...) en door de belas–
tingdeurwaarder bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van die wet
met toepassing van de artikelen 13, 14 en 18 van die wet.

6. Zolang de ontvanger met de zorg voor de invordering is belast kan
hij een vordering doen op grond van artikel 19 van de Invorderingswet
1990 alsmede verrekenen op grond van artikel 24 van die wet.

7. De ontvanger kan zolang hij met de zorg voor de invordering is
belast onder door hem te stellen voorwaarden aan een dienstplichtige
voor een bepaalde tijd schriftelijk uitstel van betaling verlenen.
Gedurende het uitstel wordt de dwanginvordering geschorst. Het uitstel
kan tussentijds schriftelijk worden beëindigd.

8. Met betrekking tot het verzet tegen de tenuitvoerlegging van een
dwangbevel is artikel 17 van de Invorderingswet 1990 van overeenkom–
stige toepassing met dien verstande dat in dat artikel voor «de ontvanger
die het dwangbevel heeft uitgevaardigd» telkens moet worden gelezen:
de met de tenuitvoerlegging van het dwangbevel belaste ontvanger.

9. De kosten van aanmaning en van verdere vervolging worden
berekend op de voet van de Kostenwet invordering rijksbelastingen (Stb.
1969, 83). De artikelen 6 en 7 van de Invorderingswet 1990 zijn van
overeenkomstige toepassing.

B. Artikel 40 vervalt.
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ARTIKEL XXIV

De Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioen–
fonds (Stb. 1949, J 121) wordt gewijzigd als volgt.

A. In artikel 18a, eerste lid, vervalt, onder vervanging van de
puntkomma aan het slot van onderdeel c door een punt, onderdeel d.

B. In artikel 18b worden de volgende wijzigingen aangebracht.
B.1. Onder vernummering van het eerste lid in tweede lid vervalt het

tweede lid en wordt na de artikelaanduiding «18b» ingevoegd een nieuw
eerste lid, luidende:

1. Hoofdelijk aansprakelijk is voor de bijdragen ter zake van
deelneming in een bedrijfspensioenfonds, ten aanzien waarvan artikel 3,
eerste lid, toepassing heeft gevonden, verschuldigd door een rechtsper–
soonlijkheid bezittend lichaam dat volledig rechtsbevoegd is, voor zover
het aan de heffing van vennootschapsbelasting is onderworpen: ieder
van de bestuurders overeenkomstig het bepaalde in de volgende leden.

B.2. In het in tweede lid vernummerde eerste lid wordt «artikel 18a,
eerste lid, onder d» vervangen door: het eerste lid.

B.3. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid in vierde
tot en met zevende lid, vervalt het zevende lid en wordt na het in het
tweede lid vernummerde eerste lid een nieuw derde lid ingevoegd,
luidende:

3. Indien het lichaam op juiste wijze aan zijn in het tweede lid
bedoelde verplichting heeft voldaan, is een bestuurder aansprakelijk
indien aannemelijk is, dat het niet betalen van de bijdragen het gevolg is
van aan hem te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van
drie jaren, voorafgaande aan het tijdstip van de mededeling.

B.4. In het in vierde lid vernummerde derde lid wordt «eerste lid»
telkens vervangen door «tweede lid».

Voorts wordt in de eerste volzin «het voorgaande lid» vervangen door
«het derde lid».

B.5. In het in zesde lid vernummerde vijfde lid wordt de aanhef «Onder
bestuurder wordt mede verstaan» vervangen door «Voor de toepassing
van dit artikel wordt onder bestuurder mede verstaan».

Voorts worden de onderdelen b en c vervangen door:
b. degene ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij het beleid van het

lichaam heeft bepaald of mede heeft bepaald als ware hij bestuurder,
met uitzondering van de door de rechter benoemde bewindvoerder;

c. ieder van de met de vereffening belaste personen ingeval het
lichaam is ontbonden, met uitzondering van de door de rechter
benoemde vereffenaar;

d. indien een bestuurder van een lichaam een lichaam is: ieder van de
bestuurders van het laatstbedoelde lichaam.

B.6. In het in zevende lid vernummerde zesde lid wordt «derde lid»
vervangen door: vierde lid.
B.7. In het elfde lid wordt «een lichaam» vervangen door: het lichaam.

C. In artikel 18c vervalt, onder vernummering van het derde lid en
het vierde lid in tweede en derde lid, het tweede lid en wordt het eerste
lid vervangen door:

1. Indien verhaal op het lichaam door degene die ingevolge artikel 18b
bijdragen heeft voldaan geheel of gedeeltelijk onmogelijk blijkt en twee
of meer personen ingevolge dat artikel hoofdelijk aansprakelijk zijn,
moeten dezen onderling voor gelijke delen in het onverhaald gebleven
deel bijdragen. Degene die meer heeft voldaan dan zijn aandeel, heeft
voor het meerdere verhaal op degene die minder dan zijn aandeel heeft
voldaan. Een tekort veroorzaakt doordat èén of meer van hen geen
verhaal biedt onderscheidenlijk bieden, wordt voor gelijke delen over de
anderen verdeeld.
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ARTIKEL XXV

In artikel 127a, eerste lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb.
1950, K 22) wordt «artikel 7 van de wet van 22 mei 1845, Stb. 22, op de
invordering van 's Rijks directe belastingen» vervangen door: artikel 19
van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...).

ARTIKEL XXVI

Artikel 26, tweede lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden
burgerlijk gezag (Stb. 1952, 361) wordt vervangen door de volgende
leden:

2. De schuldenaar wordt door een door Onze Minister van Binnen–
landse Zaken aan te wijzen ambtenaar bij gedagtekende brief uitge–
nodigd de verschuldigde kosten te betalen binnen de door de in het
eerste lid bedoelde autoriteiten vastgestelde termijn.

3. Indien de schuldenaar niet binnen de gestelde termijn betaalt,
maant de ambtenaar hem schriftelijk aan om alsnog binnen tien dagen
na de dagtekening van de aanmaning te betalen.

4. Indien de schuldenaar na de aanmaning in gebreke blijft, kan de
invordering van de verschuldigde kosten en de aanmaningskosten
geschieden bij een door de ambtenaar, in naam van de Koning, uit te
vaardigen dwangbevel, dat meebrengt het recht om de roerende en
onroerende goederen van de schuldenaar zonder vonnis aan te tasten.

5. De betekening en de tenuitvoerlegging van een dwangbevel
geschieden door de zorg van de ontvanger bedoeld in artikel 2, eerste
lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...) en door de belas–
tingdeurwaarder bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van die wet
met toepassing van de artikelen 13, 14 en 18 van die wet.

6. Zolang de ontvanger met de zorg voor de invordering is belast, kan
hij een vordering doen op grond van artikel 19 van de Invorderingswet
1990 alsmede verrekenen op grond van artikel 24 van die wet.

7. De ontvanger kan zolang hij met de zorg voor de invordering is
belast onder door hem te stellen voorwaarden aan een schuldenaar voor
een bepaalde tijd schriftelijk uitstel van betaling verlenen. Gedurende het
uitstel wordt de dwanginvordering geschorst. Het uitstel kan tussentijds
schriftelijk worden beëindigd.

8. Met betrekking tot het verzet tegen de tenuitvoerlegging van een
dwangbevel is artikel 17 van de Invorderingswet 1990 van overeenkom–
stige toepassing, met dien verstande dat in dat artikel voor «de
ontvanger die het dwangbevel heeft uitgevaardigd» telkens moet worden
gelezen: de met de tenuitvoerlegging van het dwangbevel belaste
ontvanger.

9. De kosten van aanmaning en van verdere vervolging worden
berekend op de voet van de Kostenwet invordering rijksbelastingen (Stb.
1969, 83). De artikelen 6 en 7 van de Invorderingswet 1990 zijn van
overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL XXVII

In artikel 49a, eerste lid, van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342) wordt
«artikel 7 van de wet van 22 mei 1845, Stb. 22» vervangen door: artikel
19 van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...)•
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ARTIKEL XXVIII

De artikelen 153 tot en met 157 van de Provinciewet (Stb. 1962,
17) worden vervangen door:

Artikel 153. 1. Met betrekking tot de invordering van provinciale
belastingen zijn de artikelen 4, 11 tot en met 14, 16 tot en met 19, 27,
32, eerste lid, 33, 49, 51, 52, 54 en 67, eerste lid, van de Invorde–
ringswet 1990 (Stb. ...) van overeenkomstige toepassing, waarbij een
met de invordering van provinciale belastingen belaste provinciale
ambtenaar wordt aangemerkt als ontvanger.

2. Als belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 4 van de Invorde–
ringswet 1990, treedt op een daartoe door gedeputeerde staten aange–
wezen provinciale ambtenaar.

ARTIKEL XXIX

Artikel 11 van de Wet op de paramedische beroepen (Stb. 1963,
113) wordt gewijzigd als volgt.

1. In het tweede lid wordt de tweede volzin vervangen door: Degene
aan wie de boete is opgelegd, wordt door een door Onze Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aan te wijzen ambtenaar bij gedag–
tekende brief uitgenodigd de verschuldigde geldboete binnen de
gestelde termijn dan wel met inachtneming van de gestelde termijnen te
betalen.

2. Onder vernummering van het derde lid in tiende lid worden na het
tweede lid de volgende leden ingevoegd:

3. Indien de schuldenaar niet binnen de gestelde termijn betaalt,
maant de ambtenaar hem schriftelijk aan om alsnog binnen tien dagen
na de dagtekening van de aanmaning te betalen.

4. Indien de schuldenaar na de aanmaning in gebreke blijft, kan de
invordering van de verschuldigde geldboete en de aanmaningskosten
geschieden bij een door de ambtenaar, in naam van de Koning, uit te
vaardigen dwangbevel, dat meebrengt het recht om de roerende en
onroerende goederen van de schuldenaar zonder vonnis aan te tasten.

5. De betekening en de tenuitvoerlegging van een dwangbevel
geschieden door de zorg van de ontvanger bedoeld in artikel 2, eerste
lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...) en door de be–
lastingdeurwaarder bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van die
wet met toepassing van de artikelen 13, 14 en 18 van die wet.

6. Zolang de ontvanger met de zorg voor de invordering is belast, kan
hij een vordering doen op grond van artikel 19 van de Invorderingswet
1990 alsmede verrekenen op grond van artikel 24 van die wet.

7. De ontvanger kan zolang hij met de zorg voor de invordering is
belast onder door hem te stellen voorwaarden aan een schuldenaar voor
een bepaalde tijd schriftelijk uitstel van betaling verlenen. Gedurende het
uitstel wordt de dwanginvordering geschorst. Het uitstel kan tussentijds
schriftelijk worden beëindigd.

8. Met betrekking tot het verzet tegen de tenuitvoerlegging van een
dwangbevel is artikel 17 van de Invorderingswet 1990 van overeenkom–
stige toepassing met dien verstande dat in dat artikel voor «de ontvanger
die het dwangbevel heeft uitgevaardigd» telkens moet worden gelezen:
de met de tenuitvoerlegging van het dwangbevel belaste ontvanger.

9. De kosten van aanmaning en van verdere vervolging worden
berekend op de voet van de Kostenwet invordering rijksbelastingen (Stb.
1969, 83). De artikelen 6 en 7 van de Invorderingswet 1990 zijn van
overeenkomstige toepassing.
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ARTIKEL XXX

De Oorlogswet voor Nederland (Stb. 1964, 337) wordt gewijzigd als
volgt.

A. Artikel 32 wordt vervangen door:
Artikel 32. 1. De schuldenaar wordt door een door Onze Minister van

Defensie aan te wijzen ambtenaar bij gedagtekende brief uitgenodigd de
verschuldigde kosten te betalen, binnen de door het in artikel 31
bedoelde militaire gezag vastgestelde termijn.

2. Indien de schuldenaar niet binnen de gestelde termijn betaalt,
maant de ambtenaar hem schriftelijk aan om alsnog binnen tien dagen
na de dagtekening van de aanmaning te betalen.

3. Indien de schuldenaar na de aanmaning in gebreke blijft, kan de
invordering van de verschuldigde kosten en de aanmaningskosten
geschieden bij een door de ambtenaar, in naam van de Koning, uit te
vaardigen dwangbevel, dat meebrengt het recht om de roerende en
onroerende goederen van de schuldenaar zonder vonnis aan te tasten.

4. De betekening en de tenuitvoerlegging van een dwangbevel
geschieden door de zorg van de ontvanger bedoeld in artikel 2, eerste
lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...) en door de belas–
tingdeurwaarder bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van die wet
met toepassing van de artikelen 13, 14 en 18 van die wet.

5. Zolang de ontvanger met de zorg voor de invordering is belast, kan
hij een vordering doen op grond van artikel 19 van de Invorderingswet
1990 alsmede verrekenen op grond van artikel 24 van die wet.

6. De ontvanger kan zolang hij met de zorg voor de invordering is
belast onder door hem te stellen voorwaarden aan een schuldenaar voor
een bepaalde tijd schriftelijk uitstel van betaling verlenen. Gedurende het
uitstel wordt de dwanginvordering geschorst. Het uitstel kan tussentijds
schriftelijk worden beëindigd.

7. Met betrekking tot het verzet tegen de tenuitvoerlegging van een
dwangbevel is artikel 17 van de Invorderingswet 1990 van overeenkom–
stige toepassing, met dien verstande, dat in dat artikel voor «de ontvanger
die het dwangbevel heeft uitgevaardigd» telkens moet worden gelezen:
de met de tenuitvoerlegging van het dwangbevel belaste ontvanger.

8. De kosten van aanmaning en van verdere vervolging worden
berekend op de voet van de Kostenwet invordering rijksbelastingen (Stb.
1969, 83). De artikelen 6 en 7 van de Invorderingswet 1990 zijn van
overeenkomstige toepassing.

B. Artikel 41 wordt vervangen door:
Artikel 41.1. De schuldenaar wordt door een door Onze Minister van

Defensie aan te wijzen ambtenaar bij gedagtekende brief uitgenodigd de
verschuldigde kosten te betalen, binnen de door de in artikel 40
bedoelde autoriteiten vastgestelde termijn.

2. Indien de schuldenaar niet binnen de gestelde termijn betaalt,
maant de ambtenaar hem schriftelijk aan om alsnog binnen tien dagen
na de dagtekening van de aanmaning te betalen.

3. Indien de schuldenaar na de aanmaning in gebreke blijft, kan de
invordering van de verschuldigde kosten en de aanmaningskosten
geschieden met toepassing van artikel 32, derde tot en met achtste lid.

ARTIKEL XXXI

In artikel 22 van de Ontgrondingenwet (Stb. 1965, 509) vervallen het
vijfde en het zesde lid. Voorts wordt het zevende lid vernummerd tot
vijfde lid.
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ARTIKEL XXXII

In artikel 12, vijfde lid, van de Jeugdspaarwet (Stb. 1971, 362) wordt
«artikel 9, tweede tot en met vijfde lid, van de Wet Bezitsvormingsfonds
(Stb. 1971, 418)» vervangen door: artikel 9, tweede tot en met achtste
lid, van de Wet Bezitsvormingsfonds (Stb. 1971, 418).

ARTIKEL XXXIII

Artikel 13 van de Wet sloopregeling binnenvaart (Stb. 1976, 411)
wordt gewijzigd als volgt.

1. In het eerste lid wordt «de betekening en tenuitvoerlegging van
dwangbevelen geschieden door de rijksbelastingdienst» vervangen door:
de invordering mede kan geschieden door de zorg van de ontvanger
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990
(Stb. ...). Met betrekking tot de betekening en de tenuitvoerlegging van
een dwangbevel is bevoegd de belastingdeurwaarder bedoeld in artikel
2, eerste lid, onderdeel d, van de Invorderingswet 1990.

2. In het tweede lid wordt «en de Wet van 22 mei 1845 (Stb. 22)»
vervangen door: , de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering
rijksbelastingen (Stb. 1969, 83).

ARTIKEL XXXIV

Artikel 19 van de Wet op de dierproeven (Stb. 1977, 67) wordt
gewijzigd als volgt.

1. In het derde lid wordt «evenwel dat de betekening en tenuitvoer–
legging van dwangbevelen door de Rijksbelastingdienst geschieden»
vervangen door: dat de invordering mede kan geschieden door de zorg
van de ontvanger bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van de
Invorderingswet 1990 (Stb. ...). Met betrekking tot de betekening en de
tenuitvoerlegging van een dwangbevel is bevoegd de belastingdeur–
waarder bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van de Invorde–
ringswet 1990.

2. In het vierde lid wordt «de Wet van 22 mei 1845 (Stb. 22)»
vervangen door: de Invorderingswet 1990.

ARTIKEL XXXV

Artikel 9 van de Wet Bezitsvormingsfonds (Stb. 1977, 194) wordt
gewijzigd als volgt.

1. Het derde, het vierde en het vijfde lid worden vervangen door:
3. Indien de schuldenaar na de aanmaning in gebreke blijft, kan de

invordering van het verschuldigde bedrag en de aanmaningskosten
geschieden bij een door de ambtenaar, in naam van de Koning, uit te
vaardigen dwangbevel, dat meebrengt het recht om de roerende en
onroerende goederen van de schuldenaar zonder vonnis aan te tasten.

4. De betekening en de tenuitvoerlegging van een dwangbevel
geschieden door de zorg van de ontvanger bedoeld in artikel 2, eerste
lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...) en door de belas–
tingdeurwaarder bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van die wet
met toepassing van de artikelen 13, 14 en 18 van die wet.

5. Zolang de ontvanger met de zorg voor de invordering is belast, kan
hij een vordering doen op grond van artikel 19 van de Invorderingswet
1990 alsmede verrekenen op grond van artikel 24 van die wet.

2. Na het vijfde lid worden de volgende leden toegevoegd:
6. De ontvanger kan zolang hij met de zorg voor de invordering is

belast onder door hem te stellen voorwaarden aan een schuldenaar voor
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een bepaalde tijd schriftelijk uitstel van betaling verlenen. Gedurende het
uitstel wordt de dwanginvordering geschorst. Het uitstel kan tussentijds
schriftelijk worden beëindigd.

7. Met betrekking tot het verzet tegen de tenuitvoerlegging van een
dwangbevel is artikel 17 van de Invorderingswet 1990 van overeenkom–
stige toepassing met dien verstande dat:

a. in afwijking van dat artikel het verzet mede gericht kan zijn tegen de
wettigheid en de grootte van het verschuldigde bedrag;

b. in dat artikel voor «de ontvanger die het dwangbevel heeft uitge–
vaardigd» telkens moet worden gelezen: de met de tenuitvoerlegging van
het dwangbevel belaste ontvanger.

8. De kosten van aanmaning en van verdere vervolging worden
berekend op de voet van de Kostenwet invordering rijksbelastingen (Stb.
1969, 83). De artikelen 6 en 7 van de Invorderingswet 1990 zijn van
overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL XXXVI

De Reconstructiewet Midden-Delfland (Stb. 1977, 233) wordt
gewijzigd als volgt.

A. Artikel 109vervalt.

B. Artikel 114 wordt vervangen door:
Artikel 114. 1. De rente wordt geheven en ingevorderd door of

vanwege Onze Minister van Financiën.
2. De heffing en de invordering van de rente geschieden met

toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959,
301) en de Invorderingswet 1990 (Stb. ...) als ware die rente een rijks–
belasting.

3. De rente wordt geheven bij wege van aanslag. Indien met
betrekking tot een zelfde perceel twee of meer personen renteplichtig
zijn kan de rente bij wege van één aanslag worden geheven ten name
van één van hen.

4. Bezwaar en beroep bedoeld in Hoofdstuk V van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen kunnen niet zijn gegrond op de stelling dat het op
grond van artikel 107 verschuldigde bedrag ten onrechte of te hoog is
vastgesteld.

5. Indien met toepassing van de tweede volzin van het derde lid de
aanslag ten name van èèn renteplichtige is gesteld kan:

a. de ontvanger de aanslag op het gehele perceel verhalen ten name
van degene te wiens name de aanslag is gesteld, zonder rekening te
houden met de rechten van de overige renteplichtigen;

b. de renteplichtige die de aanslag heeft voldaan hetgeen hij meer
heeft voldaan dan overeenkomt met zijn renteplicht verhalen op de
overige renteplichtigen naar evenredigheid van ieders renteplicht.

6. Van het vijfde lid, aanhef en onderdeel b, kan bij overeenkomst
worden afgeweken.

ARTIKEL XXXVII

De Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenko–
loniën (Stb. 1977, 694) wordt gewijzigd als volgt.

A. Artikel 128 vervalt.

B. Artikel 133 wordt vervangen door:
Artikel 133. 1. De rente wordt geheven en ingevorderd door of

vanwege Onze Minister van Financiën.
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2. De heffing en de invordering van de rente geschieden met
toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959,
301) en de Invorderingswet 1990 (Stb. ...) als ware die rente een rijksbe–
lasting.

3. De rente wordt geheven bij wege van aanslag. Indien met
betrekking tot een zelfde perceel twee of meer personen renteplichtig
zijn kan de rente bij wege van één aanslag worden geheven ten name
van èén van hen.

4. Bezwaar en beroep bedoeld in Hoofdstuk V van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen kunnen niet zijn gegrond op de stelling dat de op
grond van artikel 126 verschuldigde bedragen ten onrechte of te hoog
zijn vastgesteld.

5. Indien met toepassing van de tweede volzin van het derde lid de
aanslag ten name van één renteplichtige is gesteld kan:

a. de ontvanger de aanslag op het gehele perceel verhalen ten name
van degene te wiens name de aanslag is gesteld, zonder rekening te
houden met de rechten van de overige renteplichtigen;

b. de renteplichtige die de aanslag heeft voldaan hetgeen hij meer
heeft voldaan dan overeenkomt met zijn renteplicht verhalen op de
overige renteplichtigen naar evenredigheid van ieders renteplicht.

6. Van het vijfde lid, aanhef en onderdeel b, kan bij overeenkomst
worden afgeweken.

C. Artikel 135 wordt vervangen door:
Artikel 135. 1. Zodra en voor zover de lijst der geldelijke regelingen

door de arrondissementsrechtbank is gesloten, wordt degene die op
grond van artikel 102 ten behoeve van de Staat schuldplichtig is, door
een door Onze Minister aan te wijzen ambtenaar bij gedagtekende brief
uitgenodigd het verschuldigde te betalen binnen de daarvoor gestelde
termijn.

2. Indien de schuldplichtige niet binnen de gestelde termijn betaalt,
maant de ambtenaar hem schriftelijk aan om alsnog binnen tien dagen
na de dagtekening van de aanmaning te betalen.

3. Indien de schuldplichtige na de aanmaning in gebreke blijft, kan de
invordering van het verschuldigde en de aanmaningskosten geschieden
bij een door de ambtenaar, in naam van de Koning, uit te vaardigen
dwangbevel, dat meebrengt het recht om de roerende en onroerende
goederen van de schuldplichtige zonder vonnis aan te tasten.

4. De betekening en de tenuitvoerlegging van een dwangbevel
geschieden door de zorg van de ontvanger bedoeld in artikel 2, eerste
lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 en door de belastingdeur–
waarder bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van die wet met
toepassing van de artikelen 13, 14 en 18 van die wet.

5. Zolang de ontvanger met de zorg voor de invordering is belast, kan
hij een vordering doen op grond van artikel 19 van de Invorderingswet
1990 alsmede verrekenen op grond van artikel 24 van die wet.

6. De ontvanger kan zolang hij met de zorg voor de invordering is
belast onder door hem te stellen voorwaarden aan de schuldplichtige
voor een bepaalde tijd schriftelijk uitstel van betaling verlenen.
Gedurende het uitstel wordt de dwanginvordering geschorst. Het uitstel
kan tussentijds schriftelijk worden beëindigd.

7. Met betrekking tot het verzet tegen de tenuitvoerlegging van een
dwangbevel is artikel 17 van de Invorderingswet 1990 van overeenkom–
stige toepassing met dien verstande dat in dat artikel voor «de ontvanger
die het dwangbevel heeft uitgevaardigd» telkens moet worden gelezen:
de met de tenuitvoerlegging van het dwangbevel belaste ontvanger.

8. De kosten van aanmaning en van verdere vervolging worden
berekend op de voet van de Kostenwet invordering rijksbelastingen (Stb.
1969, 83). De artikelen 6 en 7 van de Invorderingswet 1990 zijn van
overeenkomstige toepassing.
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ARTIKEL XXXVIII

De Bevoegdhedenwet waterschappen (Stb. 1978, 285) wordt
gewijzigd als volgt.

A. In artikel 1 vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het
slot van onderdeel g door een punt, onderdeel h.

B. In artikel 2, laatste volzin, wordt na «deurwaarder» ingevoegd: of
de belastingdeurwaarder.

C. In artikel 5 vervallen, onder vernummering van het vijfde, zesde en
zevende lid in tweede, derde en vierde lid, het tweede, derde en vierde
lid.

D. In artikel 10 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
D.1. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. Onverminderd het overigens in dit hoofdstuk bepaalde geschieden

de heffing en de invordering van waterschapsbelastingen met toepassing
van de Algemene wet en de Invorderingswet 1990 (Stb. ...) als waren die
belastingen rijksbelastingen.

D.2. In het tweede lid wordt in de aanhef «Invorderingswet» vervangen
door: Invorderingswet 1990.

Voorts wordt onderdeel e vervangen door:
e. belastingdeurwaarder: de daartoe door het dagelijks bestuur onder

goedkeuring van gedeputeerde staten aangewezen ambtenaar van het
waterschap, dan wel een als belastingdeurwaarder van het waterschap
aangewezen deurwaarder, bedoeld in het Deurwaardersreglement (Stb.
1960, 562).

D.3. Aan het artikel wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. Onverminderd het overigens in dit hoofdstuk bepaalde wordt met

betrekking tot waterschapsbelastingen in de Algemene wet en in de
Invorderingswet 1990 voor ministeriële regeling gelezen belastingveror–
dening.

E. In artikel 11 wordt «voor de verzending van aanslagbiljetten
ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Invorderingswet» vervangen door:
voor de terpostbezorging of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge
artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990.

F. Artikel 25 wordt vervangen door:
Artikel 25. 1. Bij de invordering van waterschapsbelastingen blijven

van de Invorderingswet 1990 buiten toepassing de artikelen 5, 9, 20, 21,
59, 60 en 69. Bij de invordering van waterschapsbelastingen die niet bij
wege van aanslag of bij wege van voldoening op aangifte worden
geheven, blijven bovendien buiten toepassing de artikelen 7 en 8, eerste
lid, van die wet.

2. Met betrekking tot waterschapsbelastingen die niet bij wege van
aanslag of bij wege van voldoening op aangifte worden geheven, kan in
de belastingverordening worden bepaald dat een andere ambtenaar van
het waterschap dan de met de invordering van waterschapsbelastingen
belaste ambtenaar van het waterschap mede wordt belast met de invor–
dering van die belastingen.

3. Met betrekking tot waterschapsbelastingen ter zake van onroerend
goed, voor zover deze worden geheven van de eigenaar of van de
genothebbende krachtens ander zakelijk recht als zodanig, heeft het
waterschap het recht van voorrang op de onroerende zaken waarop de
aanslag in een zodanige belasting betrekking heeft. Deze voorrang gaat
boven elke andere, met uitzondering van die van de artikelen 1185, 1°,
en 1195, 1 °, van het Burgerlijk Wetboek en van die voor de kosten tot
behoud van een goed, voor zover deze zijn gemaakt na de vaststelling
van de aanslag.
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G. Artikel 26, eerste lid, aanhef, wordt vervangen door:
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Invorderingswet

1990zijn:.

H. In artikel 27 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
H.1. In het eerste lid wordt «voor de toepassing van de Invorde–

ringswet voor het kohier en het aanslagbiljet» vervangen door: voor de
toepassing van de Invorderingswet 1990 voor het aanslagbiljet.

H.2. In het tweede lid wordt «Invorderingswet» vervangen door: Invor–
deringswet 1990.

1. Na artikel 27 wordt ingevoegd:
Artikel 27a. De verrekening van aan de belastingschuldige uit te

betalen en van hem te innen bedragen ter zake van waterschapsbelas–
tingen op de voet van artikel 24 van de Invorderingswet 1990 is ook
mogelijk ingeval de termijn, bedoeld in artikel 26 of in artikel 27, dan wel
de krachtens artikel 26, tweede lid, gestelde termijn nog niet is
verstreken.

J. Artikel 28 wordt vervangen door:
Artikel 28. 1. Indien met betrekking tot een zelfde onroerend goed

voor de heffing van waterschapsbelastingen ter zake van onroerend
goed, voor zover deze worden geheven van de eigenaar of van de
genothebbende krachtens ander zakelijk recht als zodanig, twee of meer
personen belastingplichtig zijn, kan een zodanige belasting bij wege van
één aanslag worden geheven ten name van een van hen.

2. Indien met toepassing van het eerste lid de aanslag ten name van
een belastingplichtige is gesteld kan:

a. de ambtenaar van het waterschap, belast met de invordering van
waterschapsbelastingen, de aanslag op het gehele onroerende goed
verhalen ten name van degene te wiens name de aanslag is gesteld,
zonder rekening te houden met de rechten van de overige belastingplich–
tigen;

b. de belastingplichtige die de aanslag heeft voldaan hetgeen hij meer
heeft voldaan dan overeenkomt met zijn belastingphcht verhalen op de
overige belastingplichtigen naar evenredigheid van ieders belastingplicht.

3. Van het tweede lid, aanhef en onderdeel b, kan bij overeenkomst
worden afgeweken.

Artikel 28a. 1. Voor de toepassing van artikel 66 van de Invorde–
ringswet 1990 met betrekking tot waterschapsbelastingen blijven de
artikelen 76, 80, tweede, derde en vierde lid, 82, 84, 86 en 87 van de
Algemene wet buiten toepassing.

2. Voor de toepassing van artikel 64 van de Invorderingswet 1990 met
betrekking tot waterschapsbelastingen worden de in dat artikel gestelde
strafmaxima tot een-vierde teruggebracht.

K. In artikel 29 wordt, onder vernummering van het tweede lid in
derde lid, het eerste lid vervangen door:

1. De in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bedoelde kwijt–
schelding wordt met betrekking tot waterschapsbelastingen verleend
door het dagelijks bestuur, nadat de ambtenaar van het waterschap,
belast met de invordering van waterschapsbelastingen, daartoe een
voorstel heeft gedaan.

2. Met betrekking tot het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijt–
schelding zijn de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 door
Onze Minister van Financiën bij ministeriële regeling gestelde regels van
toepassing.

L. In artikel 30 wordt «deurwaarder» telkens vervangen door: belas–
tingdeurwaarder.
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ARTIKEL XXXIX

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb. 1981, 573) wordt
gewijzigd als volgt.

A. In artikel 20 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A.1. In het eerste lid wordt «de betekening en tenuitvoerlegging van

dwangbevelen geschieden door de Rijksbelastingdienst» vervangen door:
de invordering mede kan geschieden door de zorg van de ontvanger
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990
(Stb. ...}. Met betrekking tot de betekening en de tenuitvoerlegging van
een dwangbevel is bevoegd de belastingdeurwaarder bedoeld in artikel
2, eerste lid, onderdeel d, van de Invorderingswet 1990.

A.2. In het tweede lid wordt «de Wet van 22 mei 1845 (Stb. 22)»
vervangen door: de Invorderingswet 1990.

A.3. Het derde en het vierde lid vervallen.

B. In artikel 24 vervallen het vierde en het vijfde lid. Voorts wordt het
zesde lid vernummerd in vierde lid.

ARTIKEL XL

In artikel 12, eerste lid, van de Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575)
wordt «artikel 7 van de wet van 22 mei 1845 (Stb. 22), op de invordering
van 's Rijks directe belastingen» vervangen door: artikel 19 van de Invor–
deringswet 1990 (Stb. ...).

ARTIKEL XLI

De Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299) wordt gewijzigd als volgt.

A. In artikel 229 worden het tweede tot en met het zevende lid
vervangen door:

2. De heffing en de invordering van de rente geschieden met
toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959,
301) en de Invorderingswet 1990 (Stb. ...) als ware die rente een rijksbe–
lasting.

3. De rente wordt geheven bij wege van aanslag. Indien met
betrekking tot een zelfde kadastraal perceel twee of meer personen
renteplichtig zijn kan de rente bij wege van één aanslag worden geheven
ten name van één van hen.

4. Bezwaar en beroep bedoeld in Hoofdstuk V van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen kunnen niet zijn gegrond op de stelling dat het op
grond van artikel 223 verschuldigde bedrag ten onrechte of te hoog is
vastgesteld.

5. Indien met toepassing van de tweede volzin van het derde lid de
aanslag ten name van éèn renteplichtige is gesteld kan:

a. de ontvanger de aanslag op het gehele kadastrale perceel verhalen
ten name van degene te wiens name de aanslag is gesteld, zonder
rekening te houden met de rechten van de overige renteplichtigen;

b. de renteplichtige die de aanslag heeft voldaan hetgeen hij meer
heeft voldaan dan overeenkomt met zijn renteplicht verhalen op de
overige renteplichtigen naar evenredigheid van ieders renteplicht.

6. Van het vijfde lid, aanhef en onderdeel b, kan bij overeenkomst
worden afgeweken.
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B. In artikel 240, eerste lid, wordt voor de punt aan het slot
ingevoegd: , met dien verstande dat artikel 125 van die wet als volgt
wordt gelezen:

Artikel 125. 1. De rente wordt geheven en ingevorderd door of
vanwege Onze Minister van Financiën.

2. De heffing en de invordering van de rente geschieden met
toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959,
301) en de Invorderingswet 1990 (Stb. ...) als ware die rente een rijksbe–
lasting.

3. De rente wordt geheven bij wege van aanslag. Indien met
betrekking tot een zelfde perceel twee of meer personen renteplichtig
zijn kan de rente bij wege van één aanslag worden geheven ten name
van één van hen.

4. Bezwaar en beroep bedoeld in Hoofdstuk V van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen kunnen niet zijn gegrond op de stelling dat het op
grond van artikel 117 verschuldigde bedrag ten onrechte of te hoog is
vastgesteld.

5. Indien met toepassing van de tweede volzin van het derde lid de
aanslag ten name van één renteplichtige is gesteld kan:

a. de ontvanger de aanslag op het gehele perceel verhalen ten name
van degene te wiens name de aanslag is gesteld, zonder rekening te
houden met de rechten van de overige renteplichtigen;

b. de renteplichtige die de aanslag heeft voldaan hetgeen hij meer
heeft voldaan dan overeenkomt met zijn renteplicht verhalen op de
overige renteplichtigen naar evenredigheid van ieders renteplicht.

6. Van het vijfde lid, aanhef en onderdeel b, kan bij overeenkomst
worden afgeweken.

ARTIKELXLII

In artikel X van de Wet van 21 mei 1986 (Stb. 276), houdende
nadere wijziging van enige sociale verzekeringswetten, de Wet betref–
fende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds en enige
fiscale wetten in verband met het misbruik van rechtspersonen, wordt
vóór «vinden geen toepassing» ingevoegd: alsmede de in het kader van
de invoering van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...) ter vervanging van
deze bepalingen opgenomen bepalmgen in die wetten of de Invorde–
ringswet 1990.

ARTIKELXLIII

In artikel 11, derde lid, van de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers
(Stb. 1986, 300 ) wordt «De artikelen 11, 12, eerste lid, 13, 14, 15, 16
en 16c van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1966, 64)»
vervangen door: De artikelen 11, 12, eerste lid, 13, 14, 15, 16, 16c en
16d van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1987, 552).

ARTIKEL XLIV

In artikel 74, onderdeel c, van de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347)
v>/ordt «artikel 16c, eerste lid, onder d van de Coördinatiewet Sociale
Verzekering» vervangen door: artikel 16d van de Coördinatiewet Sociale
Verzekering.
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ARTIKEL XLV

Artikel 13 van de Meststoffenwet (Stb. 1986, 598) wordt gewijzigd
als volgt.

1. Het zesde tot en met het achtste lid worden vervangen door:
6. De heffing wordt door of vanwege Onze Minister geheven.
7. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde wordt de heffing

geheven met overeenkomstige toepassing van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen (Stb. 1959, 301), met dien verstande dat van die wet
buiten toepassing blijven de artikelen 2, vierde lid, 37 tot en met 40, 49,
49a, 53a, 71, 76, 80, tweede, derde en vierde lid, 82, 84, 86 en 87.

8. Voor de toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en
artikel 19 van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken (Stb.
1983, 61) treedt Onze Minister in de plaats van Onze Minister van
Financiën. Voor de in de Algemene wet inzake rijksbelastingen
genoemde functionarissen treden in de plaats de door Onze Minister
aangewezen functionarissen.

2. Het negende lid vervalt. Voorts worden het tiende tot en met het
twaalfde lid vernummerd in negende, tiende en elfde lid.

3. Het dertiende tot en met het zestiende lid worden vervangen door:
12. De heffing wordt ingevorderd door de door Onze Minister aange–

wezen functionaris en door de ontvanger bedoeld in artikel 2, eerste lid,
onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...).

13. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde wordt de
heffing ingevorderd met overeenkomstige toepassing van de Invorde–
ringswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen (Stb. 1969,
83), met dien verstande dat van de Invorderingswet 1990 buiten
toepassing blijven artikel 59 en artikel 60. Voorts blijven bij de
toepassing van artikel 66 van die wet de artikelen 76, 80, tweede, derde
en vierde lid, 82, 84, 86 en 87 van de Algemene wet inzake rijksbelas–
tingen buiten toepassing.

14. Met betrekking tot de invordering geldt vervolgens dat:
a. wat betreft de toepassing van artikel 8, eerste lid, van de Invorde–

ringswet 1990 uitsluitend bevoegd is de door Onze Minister aangewezen
functionaris. De in de artikelen 10, eerste lid, 11, 12 en 26 van de Invor–
deringswet 1990 bedoelde bevoegdheden komen uitsluitend toe aan de
door Onze Minister aangewezen functionaris, met dien verstande dat
voor de toepassing van artikel 26 van die wet de door Onze Minister van
Financiën bij ministeriële regeling gestelde regels van toepassing zijn;

b. de overige bij de invordering van toepassing zijnde bevoegdheden,
met uitzondering van die bedoeld in de artikelen 24, 25 en 58 van de
Invorderingswet 1990, uitsluitend toekomen aan de ontvanger bedoeld in
het twaalfde lid;

c. de bevoegdheid bedoeld in artikel 24 van de Invorderingswet 1990
zowel toekomt aan de door Onze Minister aangewezen functionaris als
aan de ontvanger bedoeld in het twaalfde lid;

d. de bevoegdheden bedoeld in artikel 25 en artikel 58 van de Invor–
deringswet 1990 toekomen aan de door Onze Minister aangewezen
functionaris indien hij met de invordering is belast en indien de
ontvanger bedoeld in het twaalfde lid met de invordering is belast,
toekomen aan die ontvanger.

15. In het kader van het verzet tegen de tenuitvoerlegging van het
dwangbevel moet in artikel 17 van de Invorderingswet 1990 voor «de
ontvanger die het dwangbevel heeft uitgevaardigd» telkens worden
gelezen: de met de tenuitvoerlegging van het dwangbevel belaste
ontvanger.

16. Betaling van de heffing dient te geschieden aan de door Onze
Minister aangewezen functionaris. Na de betekening van het dwangbevel
dient te worden betaald aan de ontvanger bedoeld in het twaalfde lid die
is vermeld op het dwangbevel.
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ARTIKEL XLVI

In artikel 73, tweede lid, van de Ziektewet (Stb. 1987, 88) wordt
«artikel 16c, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering»
vervangen door: artikel 16d van de Coördinatiewet Sociale Verzekering.

ARTIKELXLVII

In artikel 87, derde lid, van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsver–
zekering (Stb. 1987, 89) wordt «artikel 16c, eerste lid, onder d, van de
Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: artikel 16d van de
Coördinatiewet Sociale Verzekering.

ARTIKEL XLVIII

In artikel 128, tweede lid, van de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93)
wordt «artikel 16c, eerste lid, onderdeel d, van de Coördinatiewet Sociale
Verzekering» vervangen door: artikel 16d van de Coördinatiewet Sociale
Verzekering.

ARTIKELXLIX

In artikel 3, vierde lid, onderdeel e, van de Wet Autovervoer Goederen
(Stb. 1987, 97) wordt «de wetten van 22 mei 1845 (Stb. no. 22) en van
1 juni 1850 (Stb. no. 26)» vervangen door: de Invorderingswet 1990
(Stb. ...) en de Kostenwet invordering rijksbelastingen (Stb. 1969, 83).

ARTIKEL L

De Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1987, 552) wordt
gewijzigd als volgt.

A. In artikel 14 wordt in de tweede volzin «een door Onze Minister
vastgesteld percentage» vervangen door: het percentage van de wette–
lijke rente.

B. Artikel 15 wordt vervangen door:
Artikel 15. 1. Indien een werkgever een voorschotpremie of een

vastgestelde premie niet of niet geheel binnen de daarvoor gestelde
termijn betaalt, maant het uitvoeringsorgaan hem schriftelijk aan om
alsnog te betalen.

2. Indien de werkgever na de aanmaning in gebreke blijft, kan de
invordering van de premie, de aanmaningskosten en de in artikel 14
bedoelde interest geschieden bij een door het uitvoeringsorgaan, in
naam van de Koning, uit te vaardigen dwangbevel, dat meebrengt het
recht om de roerende en onroerende goederen van de schuldenaar
zonder vonnis aan te tasten.

3. Verschillende vorderingen tegen dezelfde werkgever kunnen in
hetzelfde dwangbevel worden opgenomen.

4. De betekening en de tenuitvoerlegging van een dwangbevel
geschieden door de zorg van de ontvanger bedoeld in artikel 2, eerste
lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...) en door de belas–
tingdeurwaarder bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van die wet
met toepassing van de artikelen 13, 14 en 18 van die wet.

5. De ontvanger kan zolang hij met de zorg voor de invordering is
belast onder door hem in overleg met het uitvoeringsorgaan te stellen
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voorwaarden aan de werkgever uitstel van betaling verlenen. Gedurende
het uitstel wordt de dwanginvordering geschorst. Het uitstel kan tussen–
tijds schriftelijk worden beëindigd.

6. Na de betekening van het dwangbevel door een belastingdeur–
waarder dient te worden betaald aan de ontvanger die is vermeld op het
dwangbevel.

7. De kosten van aanmaning en van verdere vervolging worden
berekend op de voet van de Kostenwet invordering rijksbelastingen (Stb.
1969, 83). Het recht van invordering bij dwangbevel strekt zich uit tot
deze kosten.

8. De toerekening van de betalingen geschiedt achtereenvolgens aan:
a. de kosten van vervolging;
b. de kosten van de in het eerste lid bedoelde aanmaning;
c. de interest, bedoeld in artikel 14;
d. de premie.

C. Artikel 15a wordt vervangen door:
Artikel 15a. 1. De werkgever kan tegen de tenuitvoerlegging van een

dwangbevel in verzet komen bij de rechtbank van het arrondissement
waarbinnen hij woont of is gevestigd. Indien de werkgever buiten
Nederland woont of is gevestigd dan wel in Nederland geen vaste
woonplaats of plaats van vestiging heeft, kan hij in verzet komen bij de
rechtbank van het arrondissement waarbinnen het kantoor is gevestigd
van het uitvoeringsorgaan dat het dwangbevel heeft uitgevaardigd.

2. Het verzet vangt aan met dagvaarding door de werkgever als eiser
aan de met de tenuitvoerlegging belaste ontvanger als gedaagde. De
ontvanger stelt zo spoedig mogelijk het uitvoeringsorgaan in kennis van
het verzet. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel
voor zover deze door het verzet wordt bestreden.

3. Het verzet kan niet zijn gegrond op de stelling dat de premienota,
de aanmaning of de voor beroep vatbare beslissing niet is ontvangen.
Bovendien kan het verzet niet zijn gegrond op de stelling dat de
premienota ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld, dat de
voor beroep vatbare beslissing niet wettig is, dat de aannemer niet
aansprakelijk is of dat de bestuurder zich van zijn aansprakelijkheid kan
bevrijden.

D. In artikel 16 vervalt: van de grondbelasting,.

E. Artikel 16b wordt vervangen door:
Artikel 16b. 1. De aannemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de

premie en de voorschotpremie:
a. die de onderaannemer en, indien een werk geheel of gedeeltelijk

door èén of meer volgende onderaannemers wordt uitgevoerd, iedere
volgende onderaannemer verschuldigd is in verband met het verrichten
van werkzaamheden door zijn werknemers ter zake van dat werk;

b. voor de betaling waarvan de onderaannemer en, indien een werk
geheel of gedeeltelijk door één of meer volgende onderaannemers wordt
uitgevoerd, iedere volgende onderaannemer ingevolge artikel 16a hoof–
delijk aansprakelijk is ter zake van dat werk.

2. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. aannemer: degene die zich jegens een ander, de opdrachtgever,

verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard uit te
voeren tegen een te betalen prijs;

b. onderaannemer: degene die zich jegens een aannemer verbindt om
buiten dienstbetrekking het onder a bedoelde werk geheel of gedeeltelijk
uit te voeren tegen een te betalen prijs.

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt:
a. de onderaannemer ten opzichte van zijn onderaannemer als

aannemer beschouwd;
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b. met een aannemer gelijkgesteld degene die zonder daartoe van een
opdrachtgever opdracht te hebben gekregen buiten dienstbetrekking in
de normale uitoefening van zijn bedrijf een werk van stoffelijke aard
uitvoert;

c. ten opzichte van de aannemer als onderaannemer beschouwd de
verkoper van een toekomstige zaak, voor zover de koop en verkoop
voortvloeit uit of verband houdt met het in het tweede lid, onder a,
bedoelde werk;

d. niet als premie beschouwd de verhoging, bedoeld in artikel 12,
tweede lid.

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing:
a. indien een werk tot de uitvoering waarvan een onderaannemer zich

jegens een aannemer heeft verbonden, geheel of grotendeels wordt
verricht op de plaats, waar de onderneming van de onderaannemer is
gevestigd, of

b. indien de uitvoering van een werk waartoe een onderaannemer zich
jegens een aannemer heeft verbonden, ondergeschikt is aan een tussen
hen gesloten overeenkomst van koop en verkoop van een bestaande
zaak.

5. Voor zover een aannemer ingevolge een schriftelijke overeenkomst
met een onderaannemer het bedrag waarvoor hij op grond van het eerste
lid hoofdelijk aansprakelijk is heeft overgemaakt op een rekening die
door die onderaannemer bij een ingevolge de Wet toezicht kredietwezen
(Stb. 1978, 255) ingeschreven kredietinstelling ter zake van dat werk
wordt gehouden voor betaling van premie en voorschotpremie, wordt
elke betaling die de onderaannemer voor dat doel voor het tijdvak waarin
het werk is uitgevoerd ten laste van die rekening heeft gedaan, vermoed
betrekking te hebben op dat werk. Onder betaling van premie en
voorschotpremie, bedoeld in de vorige volzin, wordt mede begrepen een
betaling door een onderaannemer aan zijn onderaannemer, welke
betaling ingevolge een tussen hen gesloten schriftelijke overeenkomst
wordt gedaan op een rekening als bedoeld in de vorige volzin. Bij minis–
teriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot
de toepassing van dit lid.

6. De aansprakelijkheid op grond van het eerste lid geldt niet met
betrekking tot de premie of de voorschotpremie verschuldigd door een
onderaannemer, indien aannemelijk is dat de niet-betaling door de
onderaannemer noch aan hem noch aan een aannemer is te wijten.

7. Degene die op grond van het eerste lid hoofdelijk aansprakelijk is,
kan slechts worden aangesproken, wanneer de onderaannemer met de
betaling van de premie of de voorschotpremie in gebreke is.

8. De artikelen 10 tot en met 16 zijn ten aanzien van de aannemer van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat in artikel 10, onder
a, in plaats van «een loonadministratie te voeren» wordt gelezen: «een
administratie te voeren, aan de hand waarvan het bedrag aan loon kan
worden vastgesteld, dat in de door de aannemer te betalen prijs voor de
uitvoering van een werk door een onderaannemer is begrepen». Onze
Minister kan, de Sociale Verzekeringsraad gehoord, bij ministeriële
regeling nadere regelen stellen. De aannemer wordt ter zake van de
toepassing van de artikelen 10 tot en met 16, alsmede ter zake van het
instellen van beroep tegen een beslissing betreffende verschuldigde
premie, mede als werkgever in de zin van deze wet beschouwd en
geacht te zijn aangesloten bij het uitvoeringsorgaan, dat hem op grond
van dit artikel voor de betaling van premie aanspreekt

F. In artikel 16c, eerste lid, vervalt, onder vervanging van de
puntkomma aan het slot van onderdeel c door een punt, onderdeel d.

G. In artikel 16d worden de volgende wijzigingen aangebracht.
G.1. Onder vernummering van het eerste lid in tweede lid vervalt het

tweede lid en wordt na de artikelaanduiding «16d» ingevoegd een nieuw
eerste lid, luidende:
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1. Hoofdelijk aansprakelijk is voor de premie en de voorschotpremie
verschuldigd door een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dat
volledig rechtsbevoegd is, voor zover het aan de heffing van de vennoot–
schapsbelasting is onderworpen: ieder van de bestuurders overeen–
komstig het bepaalde in de volgende leden.

G.2. In het in tweede lid vernummerde eerste lid wordt «artikel 16c,
eerste lid, onder d» vervangen door: het eerste lid.

G.3. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid in vierde
tot en met zevende lid, vervalt het zevende lid en wordt na het in tweede
lid vernummerde eerste lid een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:

3. Indien het lichaam op juiste wijze aan zijn in het tweede lid
bedoelde verplichting heeft voldaan, is een bestuurder aansprakelijk
indien aannemelijk is, dat het niet betalen van de premie of de
voorschotpremie het gevolg is van aan hem te wijten kennelijk
onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaren, voorafgaande aan het
tijdstip van de mededeling.

G.4. In het in vierde lid vernummerde derde lid wordt «eerste lid»
telkens vervangen door «tweede lid».

Voorts wordt in de eerste volzin «het voorgaande lid» vervangen door
«het derde lid».

G.5. In het in zesde lid vernummerde vijfde lid wordt de aanhef «Onder
bestuurder wordt mede verstaan» vervangen door «Voor de toepassing
van dit artikel wordt onder bestuurder mede verstaan».

Voorts worden de onderdelen b en c vervangen door:
b. degene ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij het beleid van het

lichaam heeft bepaald of mede heeft bepaald als ware hij bestuurder,
met uitzondering van de door de rechter benoemde bewindvoerder;

c. ieder van de met de vereffening belaste personen ingeval het
lichaam is ontbonden, met uitzondering van de door de rechter
benoemde vereffenaar;

d. indien een bestuurder van een lichaam een lichaam is: ieder van de
bestuurders van het laatstbedoelde lichaam.

G.6. In het in zevende lid vernummerde zesde lid wordt «derde lid»
vervangen door: vierde lid.

G.7. Na het elfde lid wordt toegevoegd:
12. Het bepaalde in de artikelen 14 tot en met 16 is ten aanzien van

degene die op grond van dit artikel hoofdelijk aansprakelijk is van
overeenkomstige toepassing.

H. In artikel 16f vervalt, onder vernummering van het derde en het
vierde lid in tweede en derde lid, het tweede lid en wordt het eerste lid
vervangen door:

1. Indien verhaal op de werkgever door degene die ingevolge artikel
16b of artikel 16d premie of voorschotpremie heeft voldaan geheel of
gedeeltelijk onmogelijk blijkt en twee of meer personen ingevolge het
desbetreffende artikel hoofdelijk aansprakelijk zijn, moeten dezen
onderling voor gelijke delen in het onverhaald gebleven deel bijdragen,
tenzij ingevolge artikel 16b premie of voorschotpremie is voldaan en het
aandeel in het totaal van het uit te voeren werk dat ieder van de hoof–
delijk aansprakelijken door een onderaannemer heeft laten uitvoeren kan
worden vastgesteld, in welk geval zij elk in evenredigheid met dat
aandeel moeten bijdragen. Degene die meer heeft voldaan dan zijn
aandeel, heeft voor het meerdere verhaal op degene die minder dan zijn
aandeel heeft voldaan. Een tekort veroorzaakt doordat één of meer van
hen geen verhaal biedt onderscheidenlijk bieden, wordt voor gelijke
delen onderscheidenlijk naar evenredigheid van de gedeelten waarvoor
de schuld ieder van hen aanging over de anderen verdeeld.

I. De artikelen 16g en 16h worden vervangen door:
Artikel 16g. 1. Degene die ingevolge artikel 16a of artikel 16b

premie of voorschotpremie aan het uitvoeringsorgaan heeft betaald,
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heeft hiervoor verhaal op ieder van degenen die ingevolge artikel 16d
aansprakelijk is.

2. Degene die het ingevolge het eerste lid verschuldigde bedrag heeft
voldaan wordt geacht tot dit bedrag de premie of de voorschotpremie
van het lichaam ingevolge artikel 16d te hebben voldaan.

3. Van de voorgaande leden kan bij overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 16h. De aansprakelijke die premie of voorschotpremie heeft
voldaan dan wel in de premie of de voorschotpremie heeft bijgedragen,
is bij zijn verhaal op de werkgever of de mede-aansprakelijke uitsluitend
gesubrogeerd in het voorrecht van het uitvoeringsorgaan overeenkomstig
artikel 16.

ARTIKEL Ll

De Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1988, 133) wordt
gewijzigd als volgt.

A. Artikel 61 c, derde lid, vervalt.

B. In artikel 61o, derde lid, vervalt «en derde»

C. AFDELING 3. HEFFING EN INVORDERING VAN DE HEFFINGEN
wordt vervangen door:

AFDELING 3. HEFFING EN INVORDERING VAN DE HEFFINGEN

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel61p

Voor de toepassing van deze afdeling en de daarop berustende
bepalingen wordt verstaan onder Algemene wet: de Algemene wet
inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301).

§ 2. Heffing en invordering van de bestemmingsheffingen

ArtikelGlq

1. De heffing bedoeld in artikel 61c, wordt geheven en ingevorderd
door of vanwege Onze Minister van Financiën.

2. De heffing en de invordering geschieden met toepassing van de
Algemene wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 1961, 31) en de
Wet op de accijns van minerale oliën (Stb. 1964, 31) als ware de heffing
een accijns van minerale oliën.

3. In afwijking van het tweede lid geschieden met betrekking tot de
beschikking omtrent een teruggaaf bedoeld in artikel 61 d, tweede lid, de
heffing en de invordering met overeenkomstige toepassing van de
Algemene wet, de Invorderingswet 1990 (Stb. ...) en de Kostenwet invor–
dering rijksbelastingen (Stb. 1969, 83) op de wijze, bedoeld in artikel
61 r, tweede en derde lid, en artikel 61 s, tweede en derde lid.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de
heffing bedoeld in artikel 61 c, te zamen met een accijns van minerale
oliën kan worden geheven en ingevorderd.

Artikel 61 r

1. De heffingen bedoeld in de artikelen 61e, 61i, 61 k en 61 m, worden
door of vanwege Onze Minister geheven.
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2. De heffingen worden geheven met overeenkomstige toepassing van
de Algemene wet, met dien verstande dat van die wet buiten toepassing
blijven de artikelen 2, vierde lid, 37 tot en met 40, 49, 49a, 53a, 71, 76,
80, tweede, derde en vierde lid, 82, 84, 86 en 87.

3. Voor de toepassing van de Algemene wet en artikel 19 van de Wet
administratieve rechtspraak belastingzaken (Stb. 1983, 61) treedt Onze
Minister in de plaats van Onze Minister van Financiën. Voor de in de
Algemene wet genoemde functionarissen treden in de plaats de door
Onze Minister aangewezen functionarissen.

4. De heffingen bedoeld in de artikelen 61e, 61 i, 61 k en 61 m, worden
in een kwartaal verschuldigd en moeten op aangifte worden voldaan.

Artikel61s

1. De heffingen bedoeld in de artikelen 61e, 61 i, 61 k en 61 m, worden
ingevorderd door de door Onze Minister aangewezen functionaris en
door de ontvanger, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van de
Invorderingswet 1990.

2. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde worden de
heffingen ingevorderd met overeenkomstige toepassing van de Invorde–
ringswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen, met dien
verstande dat van de Invorderingswet 1990 buiten toepassmg blijven
artikel 59 en artikel 60. Voorts blijven bij de toepassing van artikel 66
van die wet de artikelen 76, 80, tweede, derde en vierde lid, 82, 84, 86
en 87 van de Algemene wet buiten toepassing.

3. Met betrekking tot de invordering geldt vervolgens dat:
a. wat betreft de toepassing van artikel 8, eerste lid, van de Invorde–

ringswet 1990 uitsluitend bevoegd is de door Onze Minister aangewezen
functionaris. De in de artikelen 10, eerste lid, 11, 12 en 26 van de Invor–
deringswet 1990 bedoelde bevoegdheden komen uitsluitend toe aan de
door Onze Minister aangewezen functionaris, met dien verstande dat
voor de toepassing van artikel 26 van die wet de door Onze Minister van
Financiën bij ministeriële regeling gestelde regels van toepassing zijn;

b. de overige bij de invordering van toepassing zijnde bevoegdheden,
met uitzondering van die bedoeld in de artikelen 24, 25 en 58 van de
Invorderingswet 1990, uitsluitend toekomen aan de ontvanger bedoeld in
het eerste lid;

c. de bevoegdheid bedoeld in artikel 24 van de Invorderingswet 1990
zowel toekomt aan de door Onze Minister aangewezen functionaris als
aan de ontvanger bedoeld in het eerste lid;

d. de bevoegdheden bedoeld in artikel 25 en artikel 58 van de Invor–
deringswet 1990 toekomen aan de door Onze Minister aangewezen
functionaris indien hij met de invordering is belast en indien de
ontvanger bedoeld in het eerste lid met de invordering is belast,
toekomen aan die ontvanger.

4. In het kader van het verzet tegen de tenuitvoerlegging van het
dwangbevel moet in artikel 17 van de Invorderingswet 1990 voor «de
ontvanger die het dwangbevel heeft uitgevaardigd» telkens worden
gelezen: de met de tenuitvoerlegging van het dwangbevel belaste
ontvanger.

5. Betaling van de heffing dient te geschieden aan de door Onze
Minister aangewezen functionaris. Na de betekening van het dwangbevel
dient te worden betaald aan de ontvanger, bedoeld in het eerste lid, die
is vermeld op het dwangbevel.

Artikel 61t

1. De hierna te noemen heffingplichtigen zijn gehouden met inacht–
neming van bij ministeriële regeling te stellen regels aantekening te
houden van gegevens betreffende:

a. de in artikel 61e, tweede lid, bedoelde personen met betrekking tot
het winnen, vervaardigen, invoeren en gebruiken van LPG als brandstof,
onderscheidenlijk het afleveren van LPG aan anderen;
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b. de in artikel 61 i, tweede lid, bedoelde personen met betrekking tot
het winnen, invoeren en gebruiken van kolen als brandstof, onderschei–
denlijk het afleveren van kolen aan anderen;

c. de in artikel 61k, tweede lid, bedoelde personen met betrekking tot
het winnen, vervaardigen, invoeren en gebruiken van gas als brandstof,
onderscheidenlijk het afleveren van gas aan anderen;

d. de in artikel 61 m, derde lid, bedoelde personen met betrekking tot
het verbruik in de inrichting van petroleumcokes, vloeibare en
gasvormige brandstoffen.

2. Met betrekking tot bezwaar en beroep vinden de artikelen 25, derde
lid, en 29, eerste lid, van de Algemene wet overeenkomstige toepassing
ingeval niet of niet volledig is voldaan aan een bij of krachtens het eerste
lid opgelegde verplichting.

Artikel61u

Voor de toepassmg van artikel 21, tweede lid, van de Algemene wet
wordt met een onherroepelijke veroordeling gelijkgesteld het vervallen
van het recht tot strafvordering op de voet van de artikelen 74 en 74a
van het Wetboek van Strafrecht.

§ 3. Heffing en invordering van de regulerende heffingen

Artikel 61 v

Met betrekking tot de heffingen bedoeld in artikel 61 o, is artikel 61 q,
eerste, tweede en vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

D. In artikel 61 am, zesde lid, wordt «de artikelen 1 52b tot en met
157» vervangen door: de artikelen 152b, 152c en 153.

ARTIKEL Lll

In artikel 12a, eerste lid, van de In– en uitvoerwet (Stb. 1988, 228)
wordt «artikel 7 van de wet van 22 mei 1845, Stb. 22,» vervangen door:
artikel 19 van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...),.

ARTIKEL Llll

De Wet financiering volksverzekering (Stb. 1989, 129) wordt gewijzigd
als volgt.

A. In artikel 21 wordt «de Wet van 22 mei 1845 (Stb. 1926, 334) op
de invordering van 's Rijks directe belastingen» vervangen door: de Invor–
deringswet 1990 (Stb. ...).

B. In artikel 43 wordt «de Wet van 22 mei 1845 op de invordering
van 's Rijks directe Belastingen» vervangen door: de Invorderingswet
1990.

ARTIKEL LIV

Artikel 2 van de Wet van 29 October 1948 tot goedkeuring van het
op 29 April 1948 te Washington tussen Nederland en de Verenigde
Staten van Amerika gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele
belasting en ter vermijding van het ontgaan van belasting met betrekking
tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen, benevens
het treffen van enige voorzieningen in verband met genoemd verdrag
(Stb. I 464) wordt gewijzigd als volgt.
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1. In het eerste lid wordt «ontvanger der directe belastingen»
vervangen door: ontvanger bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c,
van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...).

2. Het tweede en het derde lid worden vervangen door:
2. Behoudens het bepaalde in het volgende lid zijn ter zake van een

overeenkomstig het eerste lid in te vorderen bedrag de Invorderingswet
1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen (Stb. 1969, 83) van
toepassing, met dien verstande, dat:

a. het in te vorderen bedrag, in zijn geheel, wordt gelijkgesteld met
een aanslag in de inkomstenbelasting van een niet binnen het Rijk in
Europa wonende belastingschuldige;

b. voor het aanslagbiljet in de plaats treedt een schriftelijk verzoek van
de ontvanger tot betaling;

c. verzet tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel nimmer
gericht kan zijn tegen de wettigheid van de opdracht van Onze Minister
van Financiën.

3. De artikelen 8, eerste lid, 9, 20, 21 en 26 van de Invorderingswet
1990 zijn niet van toepassing

ARTIKEL LV

Artikel 2 van de Wet van 23 oktober 1957, houdende goedkeuring
van de op 20 februari 1957 te Kopenhagen tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken gesloten Overeenkomst tot
het vermijden van dubbele belasting en ter voorkoming van het ontgaan
van belasting met betrekking tot belastingen van inkomsten en van
vermogen (Stb. 438) wordt gewijzigd als volgt.

1. In het eerste lid wordt «ontvanger der directe belastingen»
vervangen door: ontvanger bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c,
van de Invorderingswet 1990 (Stb. ...).

2. Het tweede en het derde lid worden vervangen door:
2. Behoudens het bepaalde in het volgende lid zijn ter zake van een

overeenkomstig het eerste lid te vorderen bedrag de Invorderingswet
1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen (Stb. 1969, 83) van
toepassing, met dien verstande, dat:

a. het in te vorderen bedrag, in zijn geheel, wordt gelijkgesteld met
een aanslag in de inkomstenbelasting van een niet binnen het Rijk in
Europa wonende belastingschuldige;

b. voor het aanslagbiljet in de plaats treedt een schriftelijk verzoek van
de ontvanger tot betaling;

c. verzet tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel nimmer
gericht kan zijn tegen de wettigheid van de opdracht van Onze Minister
van Financiën.

3. De artikelen 8, eerste lid, 9, 20, 21 en 26 van de Invorderingswet
1990 zijn niet van toepassing.

ARTIKEL LVI

De wet van 22 mei 1845 (Stb. 1926, 334) op de invordering van 's
Rijks directe belastingen wordt ingetrokken. De bepalingen van die wet
blijven van toepassing met betrekking tot:

a. een vordering die is gedaan op de voet van artikel 7 of artikel 7bis
van die wet;

b. een verzetsprocedure die is aangespannen op de voet van artikel 15
van die wet.
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ARTIKEL LVII

1. De Invorderingswet 1990 en deze wet treden in werking met ingang
van 1 juni 1990, met uitzondering van artikel LXII van deze wet dat in
werking treedt met ingang van de datum van uitgifte van het Staatsblad
waarin zij wordt geplaatst.

2. Met betrekking tot belastingaanslagen die zijn gedagtekend vóór 1
juni 1990, geldt dat:

a. in afwijking van artikel 9 van de Invorderingswet 1990 de betalings–
termijnen vermeld op de aanslagbiljetten waaruit van die belastingaan–
slagen blijkt, ook na 31 mei 1990 blijven gelden;

b. belastingaanslagen die vóór 1 juni 1990 dadelijk en ineens invor–
derbaar zijn geworden op grond van artikel 9 van de wet van 22 mei
1845 op de invordering van 's Rijks directe belastingen na 31 mei 1990
terstond en tot het volle bedrag invorderbaar zijn;

c. dwangbevelen die vóór 1 juni 1990 zijn betekend, geacht worden te
zijn betekend op de voet van artikel 13 van de Invorderingswet 1990;

d. beslagen die vóór 1 juni 1990 ter zake van die belastingaanslagen
rechtsgeldig zijn gelegd, geacht worden ook voor de toepassing van de
Invorderingswet 1990 rechtsgeldig te zijn gelegd;

e. in afwijking van artikel 27 van de Invorderingswet 1990 een verja–
ringstermijn van drie jaren blijft gelden tenzij na 31 mei 1990 doch
voordat de verjaringstermijn van drie jaren is verstreken, een akte van
vervolging wordt betekend.

3. Vóór 1 juni 1990 aan de ontvanger betekende rechtsgeldige
overdrachten onder bijzondere tite! van vorderingen ter zake van op
belastingaanslagen uit te betalen bedragen, die betrekking hebben op
tijdvakken welke zijn geëindigd vóór dat tijdstip, worden geacht de in
artikel 24, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 bedoelde instemming
van de ontvanger te hebben verkregen, tenzij met betrekking tot die
vorderingen schuldvergelijking op de voet van artikel 1467, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek ook na 31 mei 1990 mogelijk zou zijn, indien
het genoemde artikel 24 niet van toepassing zou zijn.

4. Artikel 40 van de Invorderingswet 1990 vindt geen toepassing in de
gevallen waarin de vervreemding, bedoeld in dat artikel, heeft plaatsge–
vonden vóór 1 juni 1990.

5. Met betrekking tot aansprakelijkstellingen ter zake van belasting–
aanslagen die krachtens enige wettelijke bepaling hebben plaatsge–
vonden vóór 1 juni 1990, vindt hoofdstuk VI van de Invorderingswet
1990 geen toepassing, doch blijven de ten aanzien van die aansprakelijk–
stellingen op 31 mei 1990 geldende regelingen van toepassing.

6. Met betrekking tot een aanslag in de inkomstenbelasting waarmee
een teruggaaf voetoverheveling is verrekend, geldt voor de invordering
als aanslag de aanslag omschreven in artikel 62b, vierde lid, van de Wet
op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 521) zoals dat luidde op 31
december 1989.

ARTIKEL LVIII

1. Met betrekking tot de door de rijksbelastingdienst ingevorderde
belastingaanslagen die zijn vastgesteld vóór de dag van de inwerking–
treding van de Wet van 26 maart 1987 (Stb. 120) tot berekening van
rente inzake belastingen en premies volksverzekeringen blijft artikel 17,
tweede lid, van de wet van 22 mei 1845 (Stb. 1926, 334) op de invor–
dering van 's Rijks directe belastingen, zoals dat lid luidde vóór de inwer–
kingtreding van de eerstgenoemde wet, van toepassing en blijft
hoofdstuk V van de Invorderingswet 1990 buiten toepassing.

2. Met betrekking tot de niet door de rijksbelastingdienst ingevorderde
belastingen en heffingen, andere dan gemeentelijke belastingen en
waterschapsbelastingen, ten aanzien waarvan artikel XII, derde lid, van
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de Wet van 26 maart 1987 (Stb. 120) toepassing heeft gevonden en nog
toepassing vindt bij de inwerkingtreding van de Invorderingswet 1990:

a. blijft artikel 17, tweede lid, van de wet van 22 mei 1845 (Stb. 1926,
334), zoals dat lid luidde vóór de inwerkingtreding van de eerstge–
noemde wet, van toepassing en blijven de artikelen 28, 30 en 31 van de
Invorderingswet 1990 buiten toepassing tot 1 juni 1991,tenzij de
regelen, bedoeld in dat derde lid, eerder zijn ingetrokken;

b. kan de functionaris of het orgaan, bedoeld in dat derde lid, bepalen
dat ook na 31 mei 1991 uitsluitend invorderingsrente in rekening wordt
gebracht wegens het verlenen van uitstel van betaling en dat de artikelen
28, 30 en 31 buiten toepassing blijven.

3. De op grond van het tweede lid, onderdeel b, gestelde regelen
vervallen op 1 januari 1997, tenzij zij eerder zijn ingetrokken.

4. Met betrekking tot gemeentelijke belastingen en waterschapsbelas–
tingen vindt hoofdstuk V van de Invorderingswet 1990 inzake de
berekening van invorderingsrente eerst toepassing met ingang van 1
januari 1997, met dien verstande dat wel invorderingsrente in rekening
wordt gebracht in de gevallen waarin op de voet van artikel 25 van die
wet uitstel van betaling is verleend. De invorderingsrente wordt berekend
vanaf de dag na de vervaldag van de voor de belastingaanslag geldende
enige of laatste betalingstermijn tot aan de dag van de betaling. Het
percentage van de invorderingsrente is gelijk aan dat van de wettelijke
rente. In de belastingverordening kan worden bepaald dat hoofdstuk V
van de Invorderingswet 1990 op een eerder tijdstip dan 1 januari 1997
toepassing vindt.

ARTIKEL LIX

1. In dit artikel wordt:
a. verstaan onder AWDA: Algemene wet inzake de douane en de

accijnzen;
b. verstaan onder belasting: belasting, administratieve boete, interest

en kosten als bedoeld in de AWDA.
2. Ingeval vóór 1 juni 1990 een verzetsprocedure is aangespannen op

de voet van artikel 155 van de AWDA, blijven met betrekking tot die
verzetsprocedure de bepalingen van toepassing zoals die luidden op 31
mei 1990.

3. Met betrekking tot belasting, ten aanzien waarvan de invordering is
aangevangen vóór 1 juni 1990, geldt dat:

a. belasting die vóór 1 juni 1990 opeisbaar is geworden op grond van
artikel 149 van de AWDA na 31 mei 1990 terstond invorderbaar is;

b. in afwijking van artikel 150 van de AWDA, zoals dat artikel luidt met
ingang van 1 juni 1990, een verjaringstermijn van drie jaren blijft gelden
tenzij na 31 mei 1990 doch voordat de verjaringstermijn van drie jaren is
verstreken, een akte van vervolging wordt betekend;

c. dwangbevelen die vóór 1 juni 1990 zijn betekend, geacht worden te
zijn betekend op de voet van artikel 153b van de AWDA;

d. beslagen die vóór 1 juni 1990 ter zake van die belasting rechtgeldig
zijn gelegd, geacht worden ook voor de toepassing van de AWDA, zoals
die wet luidt met ingang van 1 juni 1990, rechtsgeldig te zijn gelegd.

4. Vóór 1 juni 1990 aan de ontvanger betekende rechtsgeldige
overdrachten onder bijzondere titel van vorderingen ter zake van beschik–
kingen die een uit te betalen bedrag behelzen, voor zover dat bedrag
betrekking heeft op omstandigheden die zich hebben voorgedaan vóór 1
juni 1990, worden geacht de in artikel 1 56a van de AWDA bedoelde
instemming van de ontvanger te hebben verkregen, tenzij met betrekking
tot die vorderingen schuldvergelijking op de voet van artikel 1467,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek ook na 31 mei 1990 mogelijk zou
zijn, indien het genoemde artikel 156a niet van toepassing zou zijn.
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ARTIKEL LX

Ingeval vóór 1 juni 1990 een verzetsprocedure is aangespannen op de
voet van artikel 15a van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, blijven
met betrekking tot die verzetsprocedure de bepalingen van toepassing
zoals die luidden op 31 mei 1990.

ARTIKEL LXI

Bij ministeriële regeling kunnen ter zake van belastingaanslagen en
andere schuldvorderingen die zijn ontstaan vóór 1 juni 1990 nadere
regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van de Invorde–
ringswet 1990 en de regelingen ingevolge deze wet.

ARTIKEL LXII

Waar in deze wet de Invorderingswet 1990 is aangehaald als Invorde–
ringswet 1990 met vermelding van het Staatsblad waarin die wet is
geplaatst, wordt bij plaatsing van deze wet in het Staatsblad na «Stb. ...»
ingevoegd het nummer van het Staatsblad waarin de Invorderingswet
1990 wordt geplaatst.

ARTIKEL LXIII

Indien het bij koninklijke boodschap van 22 juli 1988 ingediende
voorstel van wet houdende wijziging van de inkomstenbelasting en de
vermogensbelasting (belastingheffing met betrekking tot tijdelijke
genotsrechten) (Kamerstukken II 1987/88, 20 648) tot wet wordt
verheven wordt met ingang van het tijdstip waarop die wet in werking
treedt dan wel, indien deze wet op een later tijdstip in werking treedt,
met ingang van dat latere tijdstip, de Invorderingswet 1990 gewijzigd als
volgt:

A. Artikel 23 wordt vervangen door:
Artikel 23. De ontvanger kan de belastingaanslagen in de vermo–

gensbelasting, voor zover zij betrekking hebben op met fideï-commis
bezwaarde zaken, dan wel op zaken die ingevolge artikel 6 van de Wet
op de vermogensbelasting 1964 (Stb. 520) worden aangemerkt als
bezittingen van de vruchtgebruiker of de gebruiker, op die zaken verhalen
als waren zij niet met die rechten bezwaard.

B. In artikel 45 vervalt «(Stb. 520)».

ARTIKEL LXIV

Indien het bij koninklijke boodschap van 10 oktober 1989 ingediende
voorstel van wet tot invoering in de inkomstenbelasting en de vennoot–
schapsbelasting van een investeringsaftrek voor investeringen van een
beperkte omvang en intrekking van de Wet investeringsrekening
(Kamerstukken II 1989/90, 21 343) tot wet wordt verheven, wordt met
ingang van het tijdstip waarop die wet in werking treedt dan wel, indien
deze wet op een later tijdstip in werking treedt, met ingang van dat latere
tijdstip:

I. de Invorderingswet 1990 gewijzigd als volgt:
A.1. In artikel 2, eerste lid, onderdeel h, onderdeel 2°, en tweede lid,

onderdeel a, onder 2°, vervalt «en, in samenhang daarmee artikel 61,
derde lid,».

Eerste Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 135, nr. 90 37



A.2. In het eerste lid, onderdeel h, onder 3°, en in het tweede lid,
onderdeel a, onder 3°, vervalt «en, in samenhang daarmee artikel 23b,
derde lid,».

B. In artikel 28, vijfde lid, vervalt «of wegens de verrekening van
investeringsbijdragen van een volgend jaar».

C. In artikel 44, tweede volzin, wordt «de belasting die zou zijn
verschuldigd zonder toepassing van hoofdstuk VA van voornoemde wet»
vervangen door: de verschuldigde belasting.

II. deze wet gewijzigd als volgt:
A.1. In artikel VI vervalt de in onderdeel B opgenomen wijziging van

artikel 61.
A.2. In het in onderdeel F opgenomen artikel 66 wordt «de belasting

die zou zijn verschuldigd zonder toepassing van hoofdstuk VA»
vervangen door: de verschuldigde belasting.

B. In artikel XIII vervalt de in onderdeel B opgenomen wijziging van
artikel 23b.

C. Aan artikel LVII wordt toegevoegd:
7. Met betrekking tot een aanslag of een beschikking in de inkomsten–

belasting of de vennootschapsbelasting waarmee een investeringsbij–
drage is verrekend, geldt voor de invordering:

a. als aanslag onderscheidenlijk beschikking in de inkomstenbelasting:
de aanslag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel h, onder 2°, van
de Invorderingswet 1990 onderscheidenlijk de beschikking als bedoeld in
artikel 2, tweede lid, onderdeel a, onder 2°, van die wet na verrekening
van de investeringsbijdrage ingevolge artikel 61, derde lid, van de Wet
op de inkomstenbelasting 1964 zoals dat luidde op de dag voor de dag
met ingang waarvan de Wet tot invoering in de inkomstenbelasting en de
vennootschapsbelasting van een investeringsaftrek voor investeringen
van een beperkte omvang en intrekking van de Wet investeringsrekening
in werking is getreden;

b. als aanslag onderscheidenlijk beschikking in de vennootschapsbe–
lasting: de aanslag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel h, onder
3°, van de Invorderingswet 1990 onderscheidenlijk de beschikking als
bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, onder 3°, van die wet na
verrekening van de investeringsbijdrage ingevolge artikel 23b, derde lid,
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zoals dat luidde op de
dag voor de dag met ingang waarvan de Wet tot invoering in de inkom–
stenbelasting en de vennootschapsbelasting van een investeringsaftrek
voor investeringen van een beperkte omvang en intrekking van de Wet
investeringsrekening in werking is getreden.

8. Indien artikel 44 van de Invorderingswet 1990 toepassing vindt met
betrekking tot belasting die is berekend met toepassing van hoofdstuk
VA van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 zoals dat hoofdstuk
luidde op de dag voor de dag met ingang waarvan de Wet tot invoering
in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting van een investe–
ringsaftrek voor investeringen van een beperkte omvang en intrekking
van de Wet investeringsrekening in werking is getreden, wordt in de
plaats van die belasting als belasting in aanmerking genomen de
belasting die zou zijn verschuldigd zonder toepassing van genoemd
hoofdstuk VA.

9. Indien artikel 66 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964
toepassing vindt met betrekking tot belasting die is berekend met
toepassing van hoofdstuk VA van die wet zoals dat hoofdstuk luidde op
de dag voor de dag met ingang waarvan de Wet tot invoering in de
inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting van een investerings–
aftrek voor investeringen van een beperkte omvang en intrekking van de
Wet investeringsrekening in werking is getreden, wordt in de plaats van
die belasting als belasting in aanmerking genomen de belasting die zou
zijn verschuldigd zonder toepassing van genoemd hoofdstuk VA.
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ARTIKEL LXV

Deze wet kan worden aangehaald als: Invoeringswet Invorderingswet
1990.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks
aangaat aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,

De Staatssecretaris van Justitie,
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