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VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN J. WAGENAAR TE DRONTEN
BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN EEN BELASTINGAANSLAG
Vastgesteld 8 september 2005
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressant zich erover beklaagt dat hem geen kwijtschelding wordt
verleend van een aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 2002,
dat de ontvanger der belastingen kwijtschelding heeft geweigerd omdat
adressant, hoewel hij naar de normen die daarvoor gelden over onvoldoende betalingscapaciteit beschikt om de aanslag te voldoen, een auto
bezit met een zekere waarde en voorts omdat hij betalingen verricht aan
andere schuldeisers,
dat adressant aanvoert dat de auto vanuit medisch oogpunt noodzakelijk
is voor zijn gezin,
dat is gebleken dat de ontvanger heeft verzuimd om adressant, die dit
reeds aanstonds heeft aangevoerd, in de gelegenheid te stellen om de
onmisbaarheid van de auto aan te tonen,

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
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 Slob
(ChristenUnie), Van Vroonhoven-Kok (CDA),
Vietsch (CDA), Varela (LPF) en Van Miltenburg
(VVD).
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dat voorts is gebleken dat de betalingen aan andere schuldeiseres zodanig
gering zijn dat deze niet aan eventuele kwijtschelding in de weg staan,
dat adressant alsnog kwijtschelding is verleend,
dat, voorzover adressant zich er tevens over beklaagt dat hij behandeling
van zijn kwijtscheldingsverzoek onnodig lang heeft geduurd en ten koste
van veel inspanningen, hij daarin kan worden gevolgd;
van oordeel,
dat adressant van overheidswege onzorgvuldig is behandeld doch dat aan
zijn verzoek thans is tegemoetgekomen,
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stelt de Kamer voor 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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