
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN R. MANK TE HELLEVOETSLUIS
BETREFFENDE DE VERMINDERING VAN EEN BELASTING-
AANSLAG
Vastgesteld 19 juni 2001

De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat de inspecteur der belastingen
weigert de aan hem opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen over het jaar 1996 ambtshalve te verminderen,

dat deze aanslag in maart 1999 ambtshalve aan adressant is opgelegd,
wegens ontbreken van een aangifte,

dat adressant weliswaar gebruik heeft gemaakt van het middel van
bezwaar, doch wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk is verklaard,

dat adressant vervolgens alsnog begin 2000 een aangifte over het jaar
1996 heeft ingediend, naar zijn zeggen een kopie van een wel degelijk
reeds eerder ingediende aangifte,

dat adressant er echter naar het oordeel van de inspecteur tot nog toe niet
in is geslaagd aan te tonen dat zijn belastbaar inkomen over 1996 tot een
te hoog bedrag is vastgesteld, daar de door adressant overgelegde
bescheiden over ontvangen loon en inhoudingen niet eensluidend zijn en
de inspecteur verdere bewijsvoering nodig acht,

dat niet is gebleken dat de inspecteur op onzorgvuldige wijze zijn
standpunt heeft bepaald,

dat, voorzover adressant er zich voorts over beklaagt dat de Belasting-
dienst in januari 2001 beslag heeft laten leggen op roerende goederen, dit
beslag niet is gelegd ter zake van de onderhavige aanslag doch ter zake
van een belastingaanslag die is opgelegd aan het bedrijf waaraan
adressant verbonden was in ondermeer 1996 en waarvoor hij aanspra-
kelijk is gesteld;

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 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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van oordeel,

dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressant van overheidswege
onzorgvuldig is gehandeld,

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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