
30 865 Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 31 VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN A. F. TE N.2 BETREFFENDE
HET HANDELEN VAN DE BELASTINGDIENST
Vastgesteld 28 juni 2007

De commissie3, gezien de door de staatssecretaris van Financiën
versterkte inlichtingen,

overwegende,

dat adressante zich erover beklaagt dat de belastingdienst haar woning
heeft doen verkopen in verband met een belastingschuld, terwijl zij had
verzocht om die verkoop uit te stellen omdat de belastingschuld tot een te
hoog bedrag zou zijn vastgesteld,

dat adressante over de jaren 2000 tot en met 2003 geen aangiften voor de
inkomstenbelasting heeft ingediend, ook niet na aanmaningen, waarna er
door de inspecteur der belastingen ambtshalve aanslagen zijn opgelegd,
niet alleen in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen maar ook
in de arbeidsongeschikheidsverzekering zelfstandigen en ziekenfonds-
verzekering zelfstandigen,

dat adressante geen bezwaar heeft aangetekend tegen deze aanslagen,
waarna zij onherroepelijk zijn komen vast te staan,

dat, daar enige betaling uitbleef, de ontvanger der belastingen invor-
deringsmaatregelen heeft getroffen, waaronder in augustus 2004 beslag-
legging op het woonhuis, waarvan de executoriale verkoop vervolgens
eerst in mei 2006 heeft plaatsgevonden, uit de opbrengst waarvan de
belastingschuld is voldaan,

dat adressante zich eind maart 2006 schriftelijk tot de inspecteur heeft
gewend met het verzoek de verkoop aan te houden, zodat zij alsnog aan
de hand van aangiften zou kunnen aantonen dat de aanslagen tot een veel
te hoog bedrag waren vastgesteld,

dat de inspecteur niet op deze brief heeft gereageerd, hetgeen niet juist is,

dat de aangiften vervolgens in september 2006 zijn ingediend, waarna
aanslagen zijn opgelegd tot in totaal een veel lager bedrag dan de schuld
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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: Remkes
(VVD) voorzitter, Van Gent (GL), Depla (PvdA),
Jager (CDA) ondervoorzitter, Dezentjé
Hamming (VVD), Kraneveldt-van der Veen
(PvdA), Luijben (SP) en Kortenhorst (CDA) en
de plaatsvervangende leden Azough (GL),
Blok (VVD), Cörüz (CDA), Van Miltenburg
(VVD), Blanksma-van den Heuvel (CDA) en
Slob (CU).
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in verband waarmee tot de executoriale verkoop van het woonhuis is
overgegaan,

dat adressante stelt dat haar door toedoen van de belastingdienst
derhalve volkomen onnodig haar woonhuis is ontnomen en veel persoon-
lijk leed is aangedaan,

dat adressante voorts stelt dat zij weliswaar in gebreke is gebleven met
het indienen van aangiften, maar dat dit veroorzaakt is door een langdu-
rige periode van ernstige persoonlijke problemen, waarvoor de inspecteur
dan wel de ontvanger wellicht begrip zouden hebben gehad indien zij een
onderzoek zouden hebben ingesteld naar de reden van het telkenmale
uitblijven van aangiften,

dat adressante voorts stelt dat dat onderzoek ook de overdreven hoge
ambtelijk opgelegde aanslagen zou hebben voorkomen en bovendien aan
het licht zou hebben gebracht dat er andere verhaalsmogelijkheden
bestonden dan uitsluitend het verkopen van de woning,

dat er inderdaad eerst in augustus 2004, om haar te waarschuwen voor de
beslaglegging en de eventuele gevolgen, mondeling contact is geweest
tussen de ontvanger en adressante,

dat daar echter tegenover staat dat adressante een reeks van aanma-
ningen en dwangbevelen heeft genegeerd en lange perioden heeft laten
verstrijken zonder enige reactie en, indien zij daar zelf niet toe in staat
was, een derde had kunnen verzoeken haar fiscale belangen te behar-
tigen,

dat desalniettemin, gelet op de omvang van de werkelijk verschuldigde
belasting in verhouding tot het bedrag waarvoor en de manier waarop de
invordering ter hand is genomen, adressante onevenredig zwaar is
getroffen,

dat de staatssecretaris terecht een coulancevergoeding heeft aangeboden;

van oordeel,

dat adressante van overheidswege niet geheel zorgvuldig is behandeld
maar dat haar inmiddels een coulancevergoeding is aangeboden, zodat er
voor de Kamer geen reden meer is in deze aangelegenheid verder te
treden,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van
de dag.

De voorzitter van de commissie,
Remkes

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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