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VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN F.S. TE E. (BELGIE)2 BETREFFENDE HET HANDELEN VAN DE BELASTINGDIENST
Vastgesteld 27 april 2004
De commissie3, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressant zich erover beklaagt dat de inspecteur der belastingen zijn
bezwaarschriften tegen (navorderings)aanslagen in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 1990 tot en met 2000
en in de vermogensbelasting over de jaren 1991 tot en met 2000,
verhoogd bij wijze van administratieve boete, aanhoudt totdat door de
belastingrechter uitspraak is gedaan in door andere belastingplichtigen
aangespannen gedingen,
dat deze aanslagen medio 2003 aan adressant zijn opgelegd omdat de
inspecteur over gegevens beschikt waaruit zou blijken dat adressant een
tweede buitenlandse bankrekening aanhoudt, naast de rekening waarover
hij informatie heeft verschaft,
dat de inspecteur om redenen van proceseconomie de uitspraken op de
bezwaarschriften inderdaad met een jaar heeft aangehouden, welk uitstel
eventueel met nog een jaar kan worden verlengd, een en ander conform
de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in afwachting van de beantwoording van in reeds aanhangige beroepschriften aan de orde zijnde
rechtsvragen,

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 van verzoeker zijn de
commissie bekend.
3
De commissie bestaat uit de leden:
Vedder-Wubben (CDA) (voorzitter), Van den
Broek (VVD), Platvoet (GL), Koekkoek (CDA) en
Doesburg (PvdA).
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dat adressant het bestaan van die tweede rekening echter bestrijdt en
derhalve ook de aanslagen en stelt belang te hebben bij en recht te
hebben op een zo spoedig mogelijke beslissing op zijn bezwaarschriften,
zodat de rechtmatigheid en juistheid van de aanslagen kan worden
getoetst door de rechter,
dat adressant echter door het voor een bepaalde termijn aanhouden van
zijn bezwaarschriften niet zodanig in zijn belangen wordt geschaad dat de
inspecteur zich niet in redelijkheid op proceseconomische overwegingen
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kan beroepen, terwijl voorts niet uit jurisprudentie of anderszins is
gebleken dat daardoor rechten worden geschonden,
dat, voorzover adressant zich er voorts over beklaagt dat de belastingdienst in antwoord op zijn beklag heeft gesteld dat hij geweigerd heeft om
volledige informatie te verstrekken, adresant daar in zoverre in kan
worden gevolgd dat de gegrondheid van dat verwijt eerst kan worden
vastgesteld indien onherroepelijk is komen vast te staan dat adressant
inderdaad over een tweede buitenlandse bankrekening beschikt,
dat de belastingdienst overigens heeft erkend dat dit verwijt ten onrechte
is gemaakt;
van oordeel,
dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressant 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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