
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN A. BAKKER TE HELLEVOET-
SLUIS BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN EEN AANSLAG
INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN
Vastgesteld 26 september 2000

De commissie2, 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 inkomstenbelasting/premie volkverzekeringen
over het jaar 1998,

dat de aanslag is ontstaan door de omstandigheid dat in dat jaar aan
adressante een aanvullende uitkering over een periode van 21⁄2 jaar is
uitbetaald, waarop geen voorheffingen zijn toegepast,

dat adressante stelt dat zij ervan is uitgegaan dat de uitkeringsinstantie
net als bij haar reguliere uitkering de loonheffing op de extra uitkering had
toegepast,

dat belastingplichtigen zelf verantwoordelijkheid dragen voor een correcte
aangifte,

dat adressante op basis van de door de Belastindienst gehanteerde
normen en uitgangspunten over voldoende betalingscapaciteit beschikt
om de aanslag door middel van een kortlopende betalingsregeling te
voldoen,

dat adressante stelt dat niet wordt uitgegaan van haar netto besteedbare
inkomen en dat geen rekening wordt gehouden met kosten voor haar
schoolgaande kind en orthodontie,

dat in artikel 15 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
limitatief is opgesomd welke uitgaven in aanmerking worden genomen bij
de berekening van het besteedbaar inkomen, waarin de door adressante
genoemde schoollasten en kosten voor orthodontie niet voorkomen en
dat terzake in artikel 26, 2, lid 19, van de Leidraad Invordering 1990
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1 Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op de griffie van de commissie
voor de Verzoekschriften, Binnenhof 1a, ter
inzage van de leden.
2 De commissie bestaat uit de leden: Stevens
(CDA), Rensema (VVD), Ter Veld (PvdA),
Dupuis (VVD), Dölle (CDA), en Platvoet (GL).
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nadrukkelijk erop is gewezen dat uitgaven die niet genoemd zijn in artikel
15 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 niet in mindering
kunnen worden gebracht van het netto-besteedbare inkomen;

van oordeel,

dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressante een onjuist fiscaal
beleid is gevoerd,

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

De voorzitter van de commissie,
Stevens

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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