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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

 

30322  Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere 

wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het 

verkorten van beslistermijnen (Versterking fiscale rechtshandhaving) 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 15 februari 2007 

aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van SP stemde tegen. 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I 

Artikel VI 

Artikel VII 

Artikel IX 

Artikel X 

Artikel XI 

Artikel XIV 

19→20 (De Nerée tot Babberich c.s.) 

Dit amendement beoogt te regelen dat de beslistermijnen die zijn opgenomen in de Algemene 

wet bestuursrecht, op termijn ook gaan gelden voor beslissingen van de Rijksbelastingdienst. 

In eerste instantie wordt de termijn teruggebracht naar 13 weken zoals reeds in het 

wetsvoorstel opgenomen. Afhankelijk van de resultaten van het in de nota naar aanleiding van 

het verslag (blz. 17) aangeduide onderzoek, kan vervolgens worden overgegaan naar de 

beslistermijnen van de Algemene wet bestuursrecht. De wetswijzigingen die daarvoor nodig 

zijn, zijn reeds in dit amendement opgenomen en zijn gekoppeld aan inwerkingtreding bij 

KB. Hiermee wordt de wettelijke beslistermijn van een jaar voor beschikkingen op aanvraag 

(artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen) en voor beslissingen op bezwaar 
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(artikel 25, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen) via de tussenfase van 

dertien weken teruggebracht naar acht respectievelijk zes weken. 

De artikelen in andere wetten die verwijzen naar artikel 5a en artikel 25, eerste, tweede en 

derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zijn op dit punt technisch aangepast 

aan de nieuwe situatie die ontstaat in de eindfase. 

De onderdelen van het wetsontwerp die bij KB later in werking zullen treden afhankelijk van 

de resultaten van het onderzoek, zijn: 

– artikel I, onderdelen Aa, Bbis en Babis; 

– artikel VIA; 

– artikel VII, onderdeel 3; 

– artikel IX, onderdelen 01, 02, 1bis en 3; 

– artikel X, onderdelen Abis en Aa, tweede lid; 

– artikel XI, onderdeel B, leden 2bis en 4. 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

Artikel I, onderdeel C 

16→18 (Dezentjé Hamming-Bluemink / Crone) 

Dit amendement beoogt te regelen dat het voorgestelde artikel 64 van de Algemene wet 

inzake rijksbelastingen niet wordt ingevoerd. Hiermee zou een soepele wetstoepassing 

worden ondermijnd en zullen beperkingen opkomen in de bereidheid van de Belastingdienst 

tot het sluiten van vaststellingsovereenkomsten. Tevens zal het opnieuw maken van te ruime 

contralegemafspraken door een nieuw wetsartikel als artikel 64 Awr niet worden voorkomen. 

Evenmin voorkomt artikel 64 Awr dat de inspecteur gebonden is aan contralegemafspraken 

die de grenzen van artikel 64 lid 2 Awr overschrijden. Het voorgestelde artikel zou ook het 

gelijkheids- en het vertrouwensbeginsel en de uitgebreide jurisprudentie daarover niet opzij 

kunnen zetten. Dit geldt te meer nu het voor een belastingplichtige, al dan niet met 

deskundige bijstand, in het algemeen niet eenvoudig zal zijn vast te stellen of een afspraak die 

hij met een inspecteur maakt de grenzen van artikel 64 lid 2 Awr overschrijdt. Hij zal er in het 

algemeen van uit mogen gaan dat die grenzen niet worden overschreden als hij een bepaalde 

afspraak met de inspecteur maakt; hij mag er immers op rekenen dat de inspecteur verifieert 

of de te maken afspraak binnen de grenzen van artikel 64 lid 2 Awr valt en dat zulks het geval 

is als de inspecteur met de afspraak akkoord gaat. Te vergaande contralegemafspraken moeten 

worden voorkomen door de uitvoerende ambtenaren van de Belastingdienst, niet door 

wetgeving.  

Aangenomen. Tegen: GroenLinks 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel VI, onderdeel A 

Artikel XIIIF, eerste lid 

17→21 (Irrgang) 

De wetswijziging geeft de belastingdienst de bevoegdheid om nog eens 10 procent extra van 

het beslagvrije gedeelte te gebruiken om een belastingschuld te innen. Indien de 

belastingdienst beslag legt op het loon onder een derde, bekent dit effectief dat iemand rond 

moet komen van 81 procent van het sociaal minimum. Dit amendement beoogt om de 

voorgestelde verlaging van het beslagvrije gedeelte ongedaan te maken. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 

 


