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Nr. III

Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN J. W. NOORDERMEER TE
RIDDERKERK BETREFFENDE HET AMBTSHALVE VERLENEN VAN
EEN BELASTINGTERUGGAVE
Vastgesteld 25 september 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 ambtshalve teruggave te verlenen van over de jaren 1986 tot en
met 1994 wegens indeling in een verkeerde tariefgroep teveel ingehouden
loonbelasting/premie volksverzekeringen,
dat adressant, die eerst in 2000 ontdekte dat hij in een verkeerde
tariefgroep was ingedeeld, wél ambtshalve teruggave is verleend over de
jaren 1995 tot en met 1999,
dat ingevolge het Besluit van de staatssecretaris van Financiën van
25 maart 1991 op verzoek van een belastingplichtige ambtshalve
teruggave kan worden verleend, in geval van fouten of vergissingen,
gedurende een termijn van vijf jaren, welke termijn alleen met nogmaals
vijf jaren kan worden verlengd indien er sprake is van een vergissing die
aan de inspecteur dan wel de inhoudingsplichtige kenbaar had moeten
zijn,
dat de inspecteur stelt dat hem niet kenbaar kon zijn dat er in het geval
van adressant sprake was van een onjuiste tariefgroepindeling in de
inhoudingssfeer en dat adressant niet heeft aangetoond dat dit bij de
inhoudingsplichtige bekend had kunnen zijn,
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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dat niet is gebleken dat de inspecteur adressants verzoek op onzorgvuldige wijze heeft behandeld of zijn standpunt op onzorgvuldige wijze
heeft bepaald;
van oordeel,
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dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressant 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

Eerste Kamer, vergaderjaar 2001–2002, nr. III

2

