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Vergaderjaar 2003–2004

Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VI

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN I.M.C. VISSERS TE UDEN
BETREFFENDE DE BELASTINGHEFFING OVER NABETAALDE
INKOMSTEN
Vastgesteld 5 november 2003
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressante zich erover beklaagt dat de staatssecretaris van Financiën
heeft geweigerd om op grond van de hardheidsclausule ex artikel 63 van
de Algemene wet inzake rijksbelastingen goed te keuren dat de door haar
in de jaren 1999 tot en met 2001 genoten inkomsten voor de heffing van
de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen worden gemiddeld,
in verband met het feit dat zij in 2001 een nabetaling van een uitkering op
grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
(Wajong) over de jaren 1999 en 2000 heeft ontvangen, hetgeen fiscaal
nadeliger is dan wanneer op de aanvraag van die uitkering zonder
vertraging zou zijn beslist,
dat het echter, door het van kracht worden van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, niet mogelijk is om jaren vóór 2001 en jaren vanaf 2001 te
betrekken in één middelingstijdvak, gelet op de grote verschillen in
heffingssystematiek tussen het oude en het nieuwe belastingregime,
dat de staatssecretaris het om die reden niet mogelijk acht om adressante
op grond van de hardheidsclausule middeling toe te staan,
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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.
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De commissie bestaat uit de leden: VedderWubben (CDA) (voorzitter), Van den Broek
(VVD), Platvoet (GL), Koekkoek (CDA),
Doesburg (PvdA).
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dat de fiscale nadelen die adressante ondervindt echter wel beperkt
kunnen worden door toepassing van de zogenoemde uitsmeerregeling,
die leidt tot matiging van het progressieve belastingtarief doordat het
tarief gesteld wordt op het gemiddelde percentage belasting/premie dat
daadwerkelijk is verschuldigd over de top van de belastbare inkomens in
de jaren waarop de nabetaling betrekking heeft, inclusief het jaar van
nabetaling, met als minimumpercentage het tarief van de eerste schijf in
het jaar van nabetaling,
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dat adressante, voorzover zij ook na toepassing van de uitsmeerregeling
belastingnadeel behoudt, zij de uitkerende instantie daarvoor aansprakelijk kan stellen, indien zij van mening is dat de vertraging van de
behandeling van haar uitkeringsaanvraag verwijtbaar is,
dat ook de staatssecretaris van mening is dat mogelijke fiscale nadelen
door de veroorzaker zouden moeten worden vergoed en dat de uitsmeerregeling bij nabetaalde inkomsten eigenlijk tot het verleden zou moeten
gaan behoren;
dat de uitkerende instantie inmiddels de door adressante geleden
financiële schade heeft vergoed:
van oordeel,
dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressante 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,
Vedder-Wubben
De griffier van de commissie,
Van Dijk
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