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Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN A. HOUSSAINI TE IMZOREN
(MAROKKO) BETREFFENDE AMBTSHALVE HERZIENING VAN
BELASTINGAANSLAGEN
Vastgesteld 24 september 2002
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressant zich erover beklaagt dat de inspecteur der belastingen heeft
geweigerd om hem ambtshalve belastingteruggave over de jaren 1992 tot
en met 1995 te verlenen, hoewel vaststaat dat bij adressant in die jaren
teveel loonbelasting is ingehouden vanwege een onjuiste tariefgroepindeling,
dat de inspecteur wel teruggave heeft verleend over jaren ná 1996, waarin
eveneens teveel loonbelasting is ingehouden, adat ingevolge de
Voorschriften inzake het verlenen van ambtshalve verminderingen of
teruggaven deze kunnen plaatsvinden over ten hoogste de vijf jaren
voorafgaande aan het moment van het verzoek aan de inspecteur, welke
termijn met nogmaals vijf jaren kan worden verlengd indien er sprake is
van een vergissing in de aangifte(n) die de inspecteur redelijkerwijs
bekend had moeten zijn,
dat in het geval van adressant aan die voorwaarde weliswaar niet is
voldaan,

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 adressant echter weliswaar eerst in november 2001 zijn verzoek om
herziening heeft ingediend, doch reeds in oktober 1999 om dezelfde reden
bezwaarschriften tegen aanslagen in de inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen over de jaren 1993 en 1994 had ingediend, die wegens
termijnoverschrijding zijn afgewezen waartegen adressant vergeefs in
beroep is gegaan,
dat de inspecteur deze bezwaarschriften had kunnen beschouwen als een
verzoek om ambtshalve vermindering en daarom in 2001 ook de jaren
1994 en 1995 in zijn onderzoek had kunnen betrekken;
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van oordeel,
dat aanleiding bestaat om te bevorderen dat aan adressant over die jaren
een tegemoetkoming wordt verleend,
stelt de Kamer voor:
a. de staatssecretaris van Financiën uit te nodigen de inspecteur der
belastingen te verzoeken of ook over de jaren 1994 en 1995 ambtshalve teruggave kan worden verleend;
b. voor het overige 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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