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Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN R. H. TE A.2 BETREFFENDE
KWIJTSCHELDING VAN OF EEN BETALINGSREGELING VOOR EEN
BELASTINGSCHULD
Vastgesteld 5 december 2000
De commissie3, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressante zich erover beklaagt dat de ontvanger der belastingen haar
geen kwijtschelding verleent van dan wel méér betalingstermijnen dan
gebruikelijk toestaat voor aanslagen in de inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen over de jaren 1995, 1996 en 1997, voorzover nog
openstaand,
dat adressante in een problematische schuldensituatie verkeert, die mede
door schuldhulpverlening beheersbaar is geworden,
dat de ontvanger der belastingen het volledige bedrag van haar betalingscapaciteit gedurende één jaar opeist ter voldoening van genoemde
aanslagen, zij het dat na betaling daarvan voor het resterende deel van de
aanslagen geen invorderingsmaatregelen getroffen zullen worden,
dat adressante, aan wie jaarlijks een aanslag wordt opgelegd omdat zij uit
méér bronnen inkomsten geniet waarover in totaal te weinig loonheffing
wordt ingehouden, vergeefs heeft verzocht bij de vaststelling van haar
betalingscapaciteit rekening te houden met een reservering voor de over
dat jaar nog op te leggen aanslag,
1

Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op het Commissiebureau
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: Stevens
(CDA), Rensema (VVD), Ter Veld (PvdA),
Dupuis (VVD), Dölle (CDA), en Platvoet
(GroenLinks).
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dat adressante aanvoert dat zij anders genoodzaakt zal zijn telkenjare een
kwijtscheldingsverzoek in te dienen, terwijl een en ander een druk legt op
haar financiële huishouding,
dat bij beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken echter geen rekening
kan worden gehouden met toekomstige schulden,
dat de ontvanger echter bereid is om de inmiddels ook over het jaar 1999
opgelegde aanslag in bovenstaande regeling te betrekken,
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dat adressante de inspecteur der belastingen voorts kan verzoeken om zo
spoedig mogelijk ook de (voorlopige) aanslagen over 2000 en 2001 aan
haar op te leggen, waarna op grond van een in te dienen kwijtscheldingsverzoek de ontvanger bereid is genoegen te nemen met betaling van een
bedrag overeenkomstig haar betalingscapaciteit over het jaar 2001 en
voor het resterende deel geen invorderingsmaatregelen te nemen,
dat een en ander ertoe kan leiden dat adressante het jaar 2002 zonder
belastingschuld kan beginnen;
van oordeel,
dat, nu adressante op redelijke wijze is tegemoetgekomen, er voor de
Kamer geen aanleiding is in deze aangelegenheid verder te reden,
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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