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De vaste Commissie voor Financiën', belast met het voorbereidend
onderzoek van dit wetsvoorstel, brengt als volgt verslag uit van haar
bevindingen met betrekking tot dit wetsvoorstel.

Onder het voorbehoud dat de regering tijdig zal hebben geantwoord,
acht de commissie de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel
voldoende voorbereid.

' Samenstelling:
Leden: Koning (VVD), voorzitter, Van
Houwelingen (CDA), Schutte (GPV), De
Korte (VVD), Tommel (D66), Linschoten
(VVD), Paulis (CDA), Vermeend (PvdA),
Brouwer (Groen Links), G.H. Terpstra (CDA),
Melkert (PvdA), ondervoorzitter, Smits
(CDA), Reitsma (CDA), Vreugdenhil (CDA),
Vriens-Auerbach (CDA), Van Rijn-Vellekoop
(PvdA), Van der Vaart (PvdA), G. de Jong
(CDA), Ybema (D66), Vacature (PvdA), A. de
Jong (PvdA), Kersten (PvdA) en Van Heemst
(PvdA).
Plv. leden: Van Rey (VVD), Leers (CDA), Van
Dis (SGP), Van Erp (VVD), Groenman (D66),
Weisglas (VVD), Gerritse (CDA), Schoots
(PvdA), Rosenmöller (Groen Links), Hillen
(CDA), Van Traa (PvdA), Wolters (CDA), Van
de Camp (CDA), Schartman (CDA), De
Leeuw (CDA), Van Zijl (PvdA), Verspaget
(PvdA), Van lersel (CDA), Wolffensperger
(D66), Van Nieuwenhoven (PvdA), Vacature
PvdA, Van Otterloo (PvdA), Leerling (RPF).

De leden van de PvdA-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van dit wetsvoorstel. Het viel deze leden op dat voor de jaren
1989 en 1990 er wat de tarieven van de Kostenwet betreft sprake was
van een onderdekking. Zij vroegen dan ook waarom nu pas een voorstel
tot aanpassing wordt gedaan. In dit verband wezen zij erop dat de laatste
wijziging van de Kostenwet dateert van 1 januari 1984.

Deze leden zouden een nadere toelichting op prijsstellen op de
opbrengstraming van dwanginvordering, mede in het licht van de in de
begroting 1991 Hoofdstuk IXB opgenomen tegenvallers.

Is overwogen ook de zogenaamde bijzondere invordering (op termijn)
kostendekkend te laten zijn?

De voorzitter van de commissie,
Koning

De griffier van de commissie,
De Gier
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