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22237 Verhoging tarieven van de Kostenwet
invordering rijksbelastingen

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ontvangen 12 december 1991

De vraag van de leden van de CDA-fractie of in bijlage 1 bij de
memorie van toelichting onder D waar een maximum van f 1500 wordt
genoemd sprake is van een misstelling beantwoord ik bevestigend. Zoals
deze leden terecht veronderstellen dient het bedrag f 15 000 te zijn.

Met betrekking tot de vraag van deze leden om een nadere toelichting
van het verschil tussen kosten en opbrengsten van 7 mln. in de jaren
1989 en 1990 en het geraamde verschil op 27 mln. in 1992 merk ik het
volgende op.

De lagere opbrengstraming van de dwanginvordering voor het Rijk
wordt veroorzaakt door de Oort-wijzigingen, door de taakoverdracht van
de onroerend-goedbelastingen en door een beter betaalgedrag.

De Oort-wijzigingen leiden door de samenvoeging van belasting en
premies op één aanslagbiljet tot minder aanslagen die in aanmerking
komen voor dwanginvordering. De doorwerking van de Oort-effecten
(aanslagen vanaf belastingjaar 1990) komt in de dwanginvordering vanaf
1992 voor het eerst volledig tot uiting. Daartegenover staat dat ook de
kosten voor het Rijk zullen afnemen. De verlaging van de kosten zal
echter niet in dezelfde verhouding staan als de verminderde opbrengst
van de Kostenwet. De Oort-effecten in de kosten van de dwanginvor–
dering dalen niet zo sterk als de opbrengst daarvan omdat in veei
gevallen de deurwaarder toch dezelfde adressen moet langs gaan.

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel taakoverdracht
onroerend-goedbelastingen is aangegeven dat 185 deurwaarders bij de
Belastingdienst werkzaamheden verrichten voor de dwanginvordering
van de onroerend-goedbelastingen. Door de taakoverdracht zal de
formatie aan deurwaarders evenwel slechts met 110 verminderen omdat
door de volumevermindering van invorderingsopdrachten door het Rijk
minder efficiënt kan worden ingevorderd.

Bij het bepalen van de kosten voor de gemeenten is uitgegaan van het
aantal deurwaarders dat thans bij de Belastingdienst is belast met de
uitvoering van de taken voor de onroerend-goedbelastingen, te weten:
185 deurwaarders. De opbrengst van de Kostenwet voor de gemeenten
is afgeleid van de verkregen opbrengst in 1990. Uit het voorgaande blijkt
dat de overheveling van taken inzake de heffing en de invordering van de
onroerend-goedbelastingen naar de gemeenten mede van invloed is op
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het - in totaal - stijgen van het verschil tussen kosten en opbrengsten.
Gezien het eenmalige karakter van de overdracht is een stijging in de

toekomst van dit verschil dan ook niet meer te verwachten. Wel zal
jaarlijks worden nagegaan of opbrengsten en kosten nog in een juiste
verhouding tot elkaar staan.

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