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Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend
opmerkingen van redactionele aard bevat
(artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet
op de Raad van State).

MEMORIE VAN TOELICHTING

Inleiding

Dit wetsvoorstel strekt ertoe om tarieven van de Kostenwet invordering
rijksbelastingen (Stb. 1969, 83) te verhogen. Deze verhoging vindt plaats
om de totale opbrengst van die tarieven kostendekkend te laten zijn.
Daarbij speelt tevens een rol de overheveling van de taken van de Belas–
tingdienst inzake de heffing en de invordering van de onroerend-goedbe–
lastingen naar de gemeenten per 1 januari 1992. Voorgesteld wordt het
wetsvoorstel per 1 januari 1992 in werking te laten treden.

Uitgangspunten Kostenwet

De Kostenwet invordering rijksbelastingen bevat tarieven voor vervol–
gingsmaatregelen (zoals aanmaning, dwangbevel, beslag) die moeten
worden genomen om belastingschuldigen die nalatig zijn met betrekking
tot het tijdig nakomen van op hen rustende betalingsverplichtingen, tot
betaling te dwingen» (de zgn. dwanginvordering). Deze tarieven worden
aan de nalatige belastingschuldige in rekening gebracht.

De Kostenwet invordering rijksbelastingen is van toepassing op alle
rijksbelastingen alsmede op gemeentelijke belastingen, waterschapsbe–
lastingen, provinciale belastingen en op andere rijksheffingen (zoals
milieuheffingen).

Bij de vaststelling van de tarieven spelen de volgende uitgangspunten
een rol:

1. de totale opbrengst moet kostendekkend zijn;
2. er dient een preventieve werking van uit te gaan: het bedrag dient

een stimulans te zijn tot het tijdig voldoen van belastingschulden;
3. de hoogte van het kostenbedrag moet in verhouding staan tot de

hoogte van het belastingbedrag;
4. in de tarieven van de Kostenwet mogen geen elementen van boete

of gederfde rente aanwezig zijn.

Tarieven zijn niet meer kostendekkend

Per 1 januari 1984 heeft de laatste wijziging van tarieven van de
Kostenwet plaatsgevonden bij Wet van 15 december 1983 (Stb. 628).
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Het betrof een verhoging van het tarief voor het betekenen van dwang–
bevelen. De overige tarieven van de Kostenwet bleven toen ongewijzigd.
Deze tarieven zijn voor het laatst gewijzigd bij Wet van 17 december
1981 (Stb. 751} per 1 januari 1982 en deels per 1 februari 1982.

De laatste wijziging van de Kostenwet per 1 januari 1984 is zo
berekend dat de verwachte totale opbrengst van de tarieven kosten–
dekkend zou zijn voor de invorderigskosten die door niet tijdig betalende
belastingschuldigen werden veroorzaakt.

Voor de beantwoording van de vraag of de tarieven van de Kostenwet
ook thans nog voldoende dekking opleveren zijn de jaren 1989 en 1990
bezien. Gebleken is dat in deze jaren sprake was van onderdekking.
Eveneens is een prognose gemaakt voor het jaar 1992, het eerste jaar
waarin de taakoverdracht onroerend-goed-belastingen naar de
gemeenten volledig zal hebben plaatsgevonden. Voor 1992 is de
verwachting dat, indien tarieven niet worden aangepast, zowel voor het
Rijk als voor gemeenten sprake zal zijn van onderdekking. Een overzicht
van de uitkomsten voor de jaren 1989 en 1990 (een onderdekking van in
beide jaren ruim f 7 mln) alsmede de te verwachten uitkomst voor 1992
(bij gelijkblijvende tarieven een te verwachten onderdekking van ca. f 15
mln voor het Rijk en ca. f 12 mln voor de gemeenten) is gegeven in de bij
deze memorie behorende bijlage 1 - waarin de belangrijkste «vervol–
gingstarieven» zijn opgenomen –, te weten in onderdeel A daarvan.

Aanpassing van tarieven aan de gemiddelde stijging van de kosten
voor invorderingswerkzaamheden vanaf 1984 - het jaar waarin tarieven
voor het laatst zijn aangepast - tot 1990 zou leiden tot een verhoging
met ongeveer 20 percent. Voor het Rijk is alsdan echter nog geen sprake
van een volledige dekking. Zoals uit onderdeel B van bijlage 1 bij deze
memorie blijkt, wordt voor het jaar 1992 voor het Rijk dan nog een
onderdekking verwacht van ca. 5 mln.

Tevens blijkt uit onderdeel B dat tarieven voor de gemeenten, ondanks
de verhoging van 20 procent, ook nog steeds tot een aanzienlijke onder–
dekking zullen leiden, namelijk van f 10 mln. Dit is het gevolg van het feit
dat voor gemeentelijke belastingen het aantal dwangbevelen met een
betrekkelijk gering bedrag zeer groot is. Aangezien bij betekening van
een dergelijk dwangbevel, gelet op het hiervoren vermelde uitgangspunt
dat de hoogte van het kostenbedrag in verhouding moet staan tot de
hoogte van het belastingbedrag, slechts een fractie van de kosten in
rekening wordt gebracht, treedt onderdekking in deze sfeer zeer snel op.

Ter illustratie: de betekeningskosten voor een belastingschuld van
minder dan f 50 bedragen thans f 10, terwijl de werkelijke kosten van
betekening van een dwangbevel door een belastingdeurwaarder voor het
Rijk thans gemiddeld genomen ca. f 42 bedragen. Voor gemeenten ligt
dit bedrag doorgaans hoger aangezien zij veelal kleinschaliger werken.

Teneinde voor de gemeenten recht te doen aan het uitgangspunt dat
de totale opbrengst kostendekkend dient te zijn is het dan ook noodza–
kelijk om de tarieven voor de verzending van aanmaningen en de
betekening van dwangbevelen verder te verhogen. Berekend is dat
gemeenten kostendekkend kunnen werken indien het lage aanmanings–
tarief van f 5 wordt verhoogd tot f 10 en de betekeningskosten voor een
dwangbevel (thans bij belastingschulden van minder dan f 50 f 10; bij
belastingschulden tussen f 50 en f 100 f 20; en bij belastingschulden van
f 100 of meer f 25) worden verhoogd tot een uniform basistarief van f 50
vermeerderd met het opslagtarief voor belastingschulden van f 200 of
meer. Aangezien hantering van verschillende tarieven voor Rijk en
gemeenten voor gelijksoortige invorderingshandelingen mij ongewenst
voorkomt, ben ik van oordeel dat ook voor het Rijk de tarieven voor het
verzenden van aanmaningen en het betekenen van dwangbevelen
moeten worden opgetrokken tot het niveau waarop gemeenten kosten–
dekkend kunnen werken. Daarbij ben ik mij ervan bewust dat door een
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dergelijke verhoging het uitgangspunt dat de hoogte van het kosten–
bedrag in verhouding moet staan tot de hoogte van het belastingbedrag
noodzakelijkerwijs aan betekenis inboet.

Deze verhoging van de tarieven voor de geringe belastingschulden,
«de lagere tarieven», met handhaving van de overige (voor de grotere
belastingschulden geldende) tarieven, «de hogere tarieven», op het
niveau van 1984, zou ertoe leiden dat voor het rijk én de gemeenten
geen sprake is van onderdekking of overdekking. Verwezen zij naar
onderdeel C van bijlage 1 bij deze memorie.

Aanpassing «hogere» tarieven

Een verhoging van alleen «de lagere tarieven», noodzakelijk voor het
bereiken van een kostendekkende invordering voor gemeenten, leidt er
toe dat de bestaande verhouding tussen de tarieven in de Kostenwet
wordt doorbroken.

Ik acht dit niet gewenst en stel dan ook voor ook de overige tarieven
van de Kostenwet te verhogen en wel zodanig dat de bestaande verhou–
dingen goeddeels gehandhaafd blijven. Verwezen zij naar onderdeel D
van bijiage 1 bij deze memorie.

Voor het Rijk ontstaat alsdan enige overdekking. Deze overdekking kan
echter worden gezien als een gedeeltelijke dekking van de kosten in de
sfeer van de zogenaamde bijzondere invordering waarvoor geen kosten
in rekening worden gebracht, maar die in ruime zin wel samenhangen
met de kosten van dwanginvordering. Het gaat hierbij onder meer om
handelingen in verband met uitstel van betaling, kwijtschelding, oninbaar
lijden en het doen van een vordering.

Budgettaire, personele en dereguleringsaspecten

Het wetsvoorstel levert voor het Rijk een budgettaire opbrengst op aan
niet-belastingmiddelen. Als gevolg van het wetsvoorstel stijgt de
opbrengst van de dwanginvordering tot 75 mln., hetgeen ten opzichte
van de meerjarencijfers, zoals die zijn opgenomen in de begroting
IXB-1991 (TK 1990/91, 21 800, IXB, nr. 2, blz. 135) - rekening
houdende met de in de ontwerp-begroting IXB-1992 opgenomen tegen–
valler –, een stijging van 15 mln. betekent. Tegenover deze opbrengst
staan kosten ter grootte van 68 mln.

De budgettaire opbrengst van het voorstel voor de gemeenten
bedraagt 12 mln. De opbrengst van de dwanginvordering stijgt hierdoor
tot 21 mln., waartegenover een zelfde bedrag aan kosten staat. Voor de
gemeenten wordt de dwanginvordering derhalve kostendekkend. Hierbij
is rekening gehouden met de overdracht van de invordering van de
onroerend-goedbelasting naar de gemeenten.

Het voorstel heeft geen menskrachteffecten. Het wetsvoorstel is
bezien op de criteria voor een sober en terughoudend wetgevingsbeleid.
Daarbij is gebleken dat het wetsvoorstel past in een beleid waarin terug–
houdendheid met regelgeving wordt betracht.

Ingangsdatum

Voorgesteld wordt om de nieuwe tarieven in te laten gaan op 1 januari
1992. Deze datum valt samen met de datum waarop de taakoverdracht
onroerend-goedbelastingen naar de gemeenten geheel zal zijn tot stand
gekomen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22 237, nr. 3



Toelichting op de artikelen

In artikel I, onderdeel A, worden de in artikel 2 van de Kostenwet
vermelde tarieven voor het verzenden van een aanmaning van f 5 en f 10
verhoogd tot onderscheidenlijk f 10 en f 20.

Artikel I, onderdeel B. 1, brengt wijziging in het tarief voor de
betekening van een dwangbevel met bevel tot betaling, zoals neergelegd
in artikel 3, eerste lid, van de Kostenwet. Het tarief voor de betekening
van een dwangbevel wordt in alle gevallen minimaal f 50. Nu is dit tarief
voor een belastingschuld van minder dan f 50: f 10. Van f 50 tot f 100:
f20. Van f100 ofmeer: f25.

Het opslagtarief van f 4 voor iedere f 100 waarmee de belastingschuld
f 100 te boven gaat wordt verhoogd tot f 5. Het maximumtarief voor de
betekening van een dwangbevel wordt verhoogd van f 10 000 tot
f 15 000.

In artikel I, onderdeel B.2, wordt het in artikel 3, tweede lid, van de
Kostenwet geregelde tarief voor het ingevolge wettelijk voorschrift doen
van een ander exploot dan het betekenen van een dwangbevel verhoogd
van f 15 tot f 20.

In artikel I, onderdeel B.3, wordt het in artikel 3, derde lid, van de
Kostenwet opgenomen tarief verhoogd. Genoemd artikellid zoals dat
luidt na de wijziging in het kader van de Invoeringswet Boekeri 3, 5 en 6
nieuw BW (negende gedeelte) (Wet van 25 oktober 1989, Stb. 491),
welke wijziging ingevolge het Besluit van 20 februari 1990 (Stb. 90) in
werking treedt per 1 januari 1992, bevat het tarief voor het geven van
kwitantie door de ambtenaar belast met de tenuitvoerlegging van een
dwangbevel ter zake van een aan deze gedane betaling ter afwering van
lijfsdwang of van beslaglegging, niet zijnde een beslag onder derden, op
goederen die geen registergoederen zijn. Dit tarief, zijnde f 15, wordt
thans verhoogd tot f 20.

In artikel I, onderdeel B.4, wordt het in artikel 3, vierde lid, van de
Kostenwet opgenomen tarief verhoogd. Genoemd artikellid zoals dat
luidt na de wijziging in het kader van de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6
nieuw BW (negende gedeelte) (Wet van 25 oktober 1989, Stb. 492),
welke wijziging ingevolge het Besluit van 20 februari 1990 (Stb. 90) in
werking treedt per 1 januari 1992, bevat het tarief voor het ingevolge
een wettelijk voorschrift voor «gezien» doen tekenen van een exploot of
ander stuk, het aanplakken van een exploot en het doen aankondigen van
een gedaan exploot in een dagblad voor elk van die handelingen
verhoogd van f 3 tot f 4.

Artikel I, onderdeel C. 1, brengt wijziging in de in artikel 4, eerste lid,
van de Kostenwet voorkomende tarieven voor het in beslag nemen van
roerende of onroerende goederen of van schepen, voor de verkoop van
die goederen of van schepen en voor het bekendmaken van zo'n
verkoop. Het tarief voor de inbeslagneming en het opmaken van een
proces-verbaal ter zake daarvan wordt verhoogd van f 60 tot f 70. Evenzo
wordt het tarief voor en verkoop en het ter zake daarvan opmaken van
een proces-verbaal verhoogd van f 75 tot f 90. Ingeval deze werkzaam–
heden ter plaatse langer dan vier uren duren, worden de evengenoemde
bedragen verhoogd met een opslag. Deze opslag die thans f 15 beloopt
voor elk volgend uur of een gedeelte daarvan, wordt volgens het
wetsvoorstel op f 20 gebracht. Het tarief voor de bekendmaking van een
verkoop door het aanslaan van verkoopbiljetten, al dan niet gevolgd door
het doen aankondigen van die verkoop in een dagblad, wordt van f 30 op
f35 gebracht.
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In artikel I, onderdeel C.2, wordt voorgesteld het in artikel 4, tweede
lid, van de Kostenwet geregelde tarief voor het ingevolge een wettelijk
voorschrift opmaken van een ander proces-verbaal dan dat met
betrekking tot een beslaglegging of een verkoop van f 15 op f 20 te
brengen.

In artikel I, onderdeel C.3, wordt het in artikel 4, derde tid, van de
Kostenwet neergelegde bedrag dat per uur of een gedeelte daarvan voor
een getuige is verschuldigd, van f 6 op f 7 gebracht.

In artikel II wordt voorgesteld om de nieuwe tarieven met ingang van 1
januari 1992 te laten gelden.

De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort
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f20

Opbrengst rijk
waaronder ogb

Kosten rijk
waaronder ogb

Opbrengst gemeenten Ogb

Kosten gemeenten Ogb

1989

86 192243
10193000

93734662
21 411 000

1990

70787 909
8 595 755

78 000 000
±21 000000

1992

±53000000'

68 000 000

± 9000000

±21 000000

1992

63 000 000

±68000000

± 1 1 000 000

±21 000000

1992

±68000000

±68000000

±21 000000

±21 000000

1992

±75000000

±68000000

±21 000000
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BIJLAGE 2

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE GEVOLQEN VOOR DE RIJKSBEGROTING

A 1 Behoort bij wetsontwerp inzake: verhoging tarieven van de Kostenwet invordering rijksbelastingen

2. Ingediend/lngezonden:

B 1. Omschrijving van het voorstel: verhoging van tarieven van de kosten van dwanginvordering

2. Beoogde datum van inwerkingtreding/ingang: 1 januari 1992

C Financiële gevolgen voor de rijksbegroting Begrotingsjaar X
(in miljoenen guldens) (laatst

ingediende
begroting)

Uitgaven

1.1

1.2 Specificatie

e.v.

Meerjarenramingen

(jaar X + 1) (jaar X + 2) (jaar X + 3) (jaar X + 4)

2 Totaal

3 Reeds opgenomen in begroting en in
meerjarenramingen

Ontvangsten

1.1 met belastmgmiddelen

1.2 Specificatie

e.v.

2 Totaal

3 Reeds opgenomen in begroting en in
meerjarenramingen

4 Verhoging/Verlaging t.o.v. begroting
en meerjarenramingen

10 15 15 15

10

10

15

15

15

15

15

15

D De Toelichting op de raming:

E Compensatie

F Prestatiegegevens
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