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Nr. V

Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN J.M. BELL TE ALMERE BETREFFENDE EEN BETALINGSREGELING VOOR EEN BELASTINGAANSLAG
Vastgesteld 24 september 2002
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressante zich erover beklaagt dat haar geen betalingsregeling wordt
toegestaan voor een navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen over het jaar 1998,
dat de ontvanger een betalingsregeling heeft geweigerd omdat
adressante betalingen verricht aan andere schuldeisers, waardoor zij niet
in staat is de aanslag binnen de maximale termijn van een jaar te voldoen,
dat adressante aanvoert dat de navorderingsaanslag is opgelegd ter
correctie van een definitieve aanslag, maar dat zij reeds bij het opleggen
van de voorlopige aanslag aan de belastingdienst kenbaar heeft gemaakt
dat de aanslag onjuist was, zodat zij erop mocht vertrouwen dat de
definitieve aanslag, die niet bleek af te wijken van de voorlopige, ook
werkelijk definitief was,
dat de staatssecretaris erkent dat adressante geen verwijten kunnen
worden gemaakt en haar derhalve een betalingsregeling toestaat die meer
dan 12 maanden bestrijkt doch, volgens vast beleid in deze situaties, ten
hoogste 36 maanden, waarvoor adressante zich tot de ontvanger kan
wenden;
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, nu aan het verzoek van adressante is tegemoetgekomen, er voor de
Kamer geen aanleiding is in deze aangelegenheid verder te treden,
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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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