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Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN J. K. TE H.2 BETREFFENDE
GEDEELTELIJKE KWIJTSCHELDING VAN EEN BELASTINGSCHULD
Vastgesteld 19 juni 2001
De commissie3, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressant zich erover beklaagt dat de Belastingdienst weigert om hem
na betaling van een zeker percentage finale kwijting te verlenen van zijn
belastingschuld,
dat het hier een zakelijke belastingschuld betreft, waarvan volgens vast
beleid slechts gedeeltelijk kwijtschelding kan worden verleend in het
kader van een akkoord met alle schuldeisers, waarin de preferente positie
van de fiscus tot uiting dient te komen door betaling van een dubbel
percentage,
dat kwijtschelding is geweigerd omdat adressant weliswaar een dubbel
percentage aflossing heeft aangeboden aan de Belastingdienst, doch niet
alle schuldeisers tot het akkoord zijn toegetreden en ook geen afstand
hebben gedaan van hun vordering, zodat zij te allen tijde volledige
betaling kunnen eisen,
dat adressant overigens op grond van de Wet schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen de mogelijkheid heeft om de rechter te verzoeken het
akkoord vast te stellen zonder instemming van alle schuldeisers,
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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: Stevens
(CDA) (voorzitter), Rensema (VVD), Ter Veld
(PvdA), Dupuis (VVD), Dölle (CDA)
en Platvoet (GroenLinks).
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dat kwijtschelding voorts is geweigerd omdat adressants echtgenote over
vermogen beschikt, terwijl het niet relevant is dat een deel van de
belastingschuld al bestond vóór de huwelijkssluiting;
van oordeel,
dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressant een onjuist fiscaal
beleid is gevoerd,
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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,
Stevens
De griffier van de commissie,
Van Dijk
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