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VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN S.K. TE L.2 BETREFFENDE
KWIJTSCHELDING VAN EEN BELASTINGAANSLAG
Vastgesteld 9 september 2004
De commissie3, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressante zich erover beklaagt dat haar geen kwijtschelding wordt
verleend van een aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het haar 2001,
dat de ontvanger der belastingen volgens vast beleid kwijtschelding heeft
geweigerd omdat adressante eerder over hetzelfde jaar een voorlopige
teruggave had ontvangen, betalingen verricht aan een andere schuldeiser
en voorts over een zekere maandelijkse betalingscapaciteit beschikt,
dat de ontvanger overigens heeft toegezegd geen invorderingsmaatregelen te zullen treffen doch de aanslag gedurende drie jaren zal
verrekenen met eventuele belastingteruggaven,

1

Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op het commissiesecretariaat
Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter
inzage van de leden.
2
Naam en adres van verzoeker zijn de commissie bekend.
3
De commissie bestaat uit de leden: Kalsbeek
(PvdA), Tichelaar (PvdA), De Wit (SP), Van
Gent (GL), Van der Staaij (SGP), Mosterd
(CDA) (Voorzitter), Van Fessem (CDA), Kraneveldt (LPF) en Dezentjé Hamming-Bluemink
(VVD) en de plaatsvervangende leden Tonkens
(GroenLinks), Slob (ChristenUnie), Van
Vroonhoven-Kok (CDA), Vietsch (CDA), Varela
(LPF) en Van Miltenburg (VVD).
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dat adressante aanvoert dat de aanslag het gevolg is van het feit dat haar
bij voorlopige aanslag als minstverdienende partner de algemene
heffingskorting was toegekend, hetgeen bij definitieve aanslag is gecorrigeerd omdat zij en haar kinderen in de loop van 2001 haar partner hebben
moeten verlaten wegens diens gewelddadigheden,
dat adressante voorts aanvoert dat de andere schuld is ontstaan omdat zij
inrichtingskosten heeft gemaakt voor een nieuwe woning, in verband met
welke schuld de gemeentelijke sociale dienst haar overigens een toelage
verstrekt op de uitkering uit hoofde van de Algemene bijstandswet,
dat adressante voorts aanvoert dat de ontvanger de betalingscapaciteit tot
een te hoog bedrag heeft vastgesteld,
dat de betalingscapaciteit inderdaad tot een te hoog bedrag is vastgesteld,
hetgeen inmiddels in het kader van de behandeling van het onderhavige
verzoekschrift is gecorrigeerd,
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dat ook is gebleken dat de ontvanger ten onrechte, dat wil zeggen in strijd
met zijn toezegging, invorderingskosten in rekening heeft gebracht,
hetgeen inmiddels eveneens is gecorrigeerd;
van oordeel,
dat het, gelet op de bijzondere omstandigheden en de begane
onzorgvuldigheden, geen redelijk doel meer dient om adressante voor
deze aanslag verder te bemoeilijken,
stelt de Kamer voor:
a. de staatssecretaris van Financiën uit te nodigen adressante voor deze
aanslag niet verder te bemoeilijken;
b. voor het overige ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van
de dag.
De voorzitter van de commissie,
Mosterd
De griffier van de commissie,
Van Dijk
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