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22237 Verhoging tarieven van de Kostenwet
invordering rijksbelastingen

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet
houdende verhoging tarieven van de Kostenwet invordering rijksbelas–
tingen.

De toelichtende memorie (en bijlagen) die het wetsvoorstel vergezelt,
bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 9 september 1991 Beatrix

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

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 tarieven

in de Kostenwet invordering rijksbelastingen te verhogen;
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:

S-BEL

ARTIKEL I

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

A. In artikel 2 worden «f 5» en «f 10» vervangen door onderschei–
denlijk:f 10enf 20.

B.1 In artikel 3 wordt het eerste lid vervangen door:
1. Voor het betekenen van een dwangbevel met bevel tot betaling is

verschuldigd f 50 verhoogd met f 5 van elk geheel bedrag van f 100

1 14441 F
ISSN0921 7371
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
's-Gravenhage 1991 Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22 237, nrs. 1-2



waarmee de gevorderde som f 100 te boven gaat, met dien verstande
dat niet meer verschuldigd is dan f 15 000.

B.2 In het tweede lid wordt «f 15» vervangen door: f 20.

B.3 In het derde lid wordt «f 15» vervangen door: f 20.

B.4 In het vierde lid wordt «f 3» vervangen door: f 4.

C.1 In artikel 4, eerste lid, worden «f 60», «f 75», «f 15» en «f 30»
vervangen door onderscheidenlijk: f 70, f 90, f 20 en f 35.

C.2 In het tweede lid wordt «f 15» vervangen door: f 20.

C.3 In het derde lid wordt «f 6» vervangen door: f 7.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1992.

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

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,
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