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Naar aanleiding van het feit dat er voor de jaren 1989 en 1990 sprake
blijkt te zijn geweest van een onderdekking wat betreft de tarieven van
de Kostenwet, vragen de leden van de fractie van de PvdA zich af
waarom eerst thans met een voorstel tot aanpassing van de tarieven
wordt gekomen. Ten antwoord wordt opgemerkt dat het uiteraard eerst
na afloop van een periode van enige omvang verantwoord is te consta–
teren of een structurele situatie van onderdekking bestaat, waarop met
wetgeving tot verhoging van tarieven dient te worden gereageerd. Dat
verklaart waarom niet aanstonds voorstellen ter zake zijn gedaan. Dat ik
nu met ingang van 1992 wetgeving wel nodig acht, vindt zijn oorzaak in
de overweging dat aanpassing van de tarieven noodzakelijk is om er voor
te zorgen dat de gemeenten - na de taakoverdracht onroerend-goedbe–
lastingen per 1 januari 1992 - de invordering daarvan kostendekkend
kunnen gaan uitvoeren.

Deze leden vragen voorts om een nadere toelichting met betrekking tot
de opbrengstraming van de dwanginvordering, mede in het licht van de
in begroting IX-B 1991 opgenomen tegenvallers.

De lagere opbrengstraming van de dwanginvordering wordt veroor–
zaakt door een beter betaalgedrag en, in mindere mate, door de
Oort-wijzigingen. Het betere betaalgedrag heeft tot gevolg dat minder
dwanginvorderingsacties moeten worden ingesteld. De Oort-wijzigingen
hebben, door de samenvoeging van belastmg en premies op één
aanslagbiljet, geleid tot minder aanslagen die in aanmerking komen voor
dwanginvordering.

Tot slot vragen deze leden of is overwogen de bijzondere invordering
kostendekkend te maken.

Zulks is niet het geval. De kosten van de bijzondere invordering (kwijt–
schelding, oninbaarlijden en uitstel van betaling e.d.) zijn tot nog toe
vanwege de hierna vermelde overwegingen altijd buiten beschouwing
gebleven bij de vaststelling van de tarieven van de Kostenwet. De kosten
van de bijzondere invordering worden gemaakt omdat belastingschul–
digen niet in staat zijn hun belasting (tijdig) te betalen. Het is niet redelijk
deze kosten uitsluitend ten laste te brengen van belastingschuldigen die
met dwanginvorderingsmaatregelen te maken krijgen. Daarnaast mag het
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tarief niet uitkomen boven het tarief van de gerechtsdeurwaarder en mag
het tarief niet onevenredig hoog zijn in verhouding tot het verschuldigde
bedrag van de belasting dat moet worden ingevorderd.

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