Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

1

Nr. II

Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN J.S. TE S.2 BETREFFENDE HET
HANDELEN VAN DE BELASTINGDIENST
Vastgesteld 24 september 2002
De commissie3, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressant zich erover beklaagt dat de belastingdienst aan het verlenen
van verder uitstel van betaling van aanslagen in de inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen over de jaren 1992 tot en met 2000 en in de
vermogensbelasting over de jaren 1999 en 2000 de voorwaarde heeft
verbonden dat de pro forma beroepschriften aan het Gerechtshof binnen
twee weken werden vervangen door gemotiveerde beroepschriften,
dat de ontvanger inderdaad die voorwaarde heeft gesteld, omdat hij de
hoogte van het totaal bestreden bedrag wilde vaststellen,
dat de ontvanger in deze gehandeld heeft volgens de mogelijkheden die
de Leidraad Invordering 1990 hem biedt,
dat de ontvanger overigens, hoewel adressant niet aan de voorwaarde
heeft voldaan, het verleende uitstel niet heeft ingetrokken,
dat, adressant zich er voorts over beklaagt dat de belastingdienst in de
aanslagsfeer en vervolgens in de bezwaarfase vele fouten heeft gemaakt,
die voor hem derhalve onnodige kosten hebben veroorzaakt,
dat er echter geen aanwijzingen zijn voor een onaanvaardbare opeenvolging van fouten aan de zijde van de belastingdienst,
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
Naam en adres zijn de commissie bekend.
3
De commissie bestaat uit de leden: Stevens
(CDA) (voorzitter), Rensema (VVD), Ter Veld
(PvdA), Dupuis (VVD), Dolle (CDA) en
Platvoet (GroenLinks).
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dat adressant zelf overigens geweigerd heeft om op herhaalde uitnodigingen van de belastingdienst, om in een gesprek geschilpunten door te
nemen, in te gaan,
dat het adressant overigens vrij staat om een eis tot schadevergoeding
voor te leggen aan de rechter in belastingzaken of in civiele zaken,
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dat, voorzover adressant zich er voorts over beklaagt dat hem een
aanmaning heeft bereikt met betrekking tot één van de bestreden
aanslagen terwijl het onderhavige verzoekschrift nog in behandeling is, dit
inderdaad onzorgvuldig is, doch inmiddels weer ongedaan is gemaakt;
van oordeel,
dat niet is gebleken dat adressant van overheidswege deels onzorgvuldig
is behandeld,
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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