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Nr. XIII

Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN A. A. KLIP-DE VRIES TE
ROTTERDAM BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN EEN
BELASTINGSCHULD
Vastgesteld 5 december 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 in het successierecht, voorzover nog
openstaand,
dat adressante in 1995 als enige erfgename werd geroepen tot een
nalatenschap, bestaande uit een onroerend goed,
dat in de aangifte voor het successierecht de waarde van dat onroerend
goed in het economisch verkeer werd gesteld op het bedrag dat
adressante daadwerkelijk ontvangen had bij de verkoop van het pand kort
na het overlijden van de erflater,
dat adressante een dienovereenkomstig bepaald bedrag aan successierecht heeft afgedragen, doch dat in de later opgelegde definitieve aanslag
in het successierecht de waarde van het pand in het economisch verkeer
door de inspecteur der belastingen aanmerkelijk hoger werd vastgesteld
zodat adressante méér successierecht verschuldigd werd,
dat adressante tegen de aanslag vergeefs de middelen van bezwaar en
beroep heeft aangewend,
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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
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 vervolgens vergeefs om kwijtschelding heeft verzocht,
dat kwijtschelding van successierecht in beginsel immers niet aan de orde
kan zijn, omdat deze geacht wordt te kunnen worden voldaan uit een
nalatenschap,
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dat adressante echter aanvoert dat het netto-bedrag van haar erfrechtelijke verkrijging geheel is besteed aan aflossing van schulden en aan een
investering in een inmiddels gestaakt bedrijf,
dat voldoende aannemelijk is dat adressante zich ten tijde van de verkoop
van het pand heeft laten leiden door een gewiekste handelaar in huizen,
dat de staatssecretaris bereid is om alsnog kwijtschelding te verlenen,
daar het niet aan adressante toegerekend kan worden dat de aanslag niet
kan worden voldaan;
van oordeel,
dat, nu aan het verzoek van adressante is tegemoetgekomen, er voor de
Kamer geen aanleiding 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,
Stevens
De griffier van de commissie,
Van Dijk
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