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Nr. XIII

Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN J. DE NIET TE VRIEZENVEEN
BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN EEN BELASTINGAANSLAG
Vastgesteld 2 juli 2002
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressant zich erover beklaagt dat hem geen kwijtschelding wordt
verleend van een aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 1999,
dat de ontvanger der belastingen kwijtschelding heeft geweigerd omdat
aan adressant eerder over hetzelfde jaar een belastingteruggave werd
verleend op grond van de aangifte, die bij controle daarvan ten onrechte
bleek te zijn verleend,
dat adressant voorts naar het oordeel van de ontvanger over voldoende
betalingscapaciteit beschikt om de aanslag te voldoen,
dat echter is gebleken dat de betalingscapaciteit van adressant niet juist is
berekend,
dat adressant echter ook op grond van de nieuw vastgestelde betalingscapaciteit over voldoende middelen beschikt om de aanslag te voldoen in
36 maandelijkse termijnen, welke looptijd maximaal wordt gegund in het
geval een definitieve aanslag werd voorafgegaan door een negatieve
voorlopige aanslag;
van oordeel,
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 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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