Eerste Kamer der Staten-Generaal

1

Vergaderjaar 2004–2005

Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

XIX-A

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN K.O.M. MULDER TE
OUDEWATER BETREFFENDE HET HANDELEN VAN DE BELASTINGDIENST
Vastgesteld 9 november 2004
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressante zich erover beklaagt dat de ontvanger der belastingen
beslag heeft laten leggen op haar eigendommen in verband met een
aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar
1997, verhoogd met invorderingskosten, terwijl zij voortdurend met de
belastingdienst in overleg is geweest over de totstandkoming en hoogte
van de aanslag en in ieder geval het in rekening brengen van kosten om
die reden onbehoorlijk vindt,
dat de (oorspronkelijke) aanslag in januari 2001 ambtshalve aan
adressante is opgelegd, omdat geen aangifte was ontvangen,
dat, voorzover adressante stelt dat zij wél tijdig een aangifte heeft
ingediend doch deze kennelijk bij de belastingdienst in het ongerede is
geraakt, daarvoor geen aanwijzingen zijn,
dat adressante eerst in juli 2002 bezwaar heeft gemaakt tegen de
ambtshalve opgelegde aanslag, welk bezwaar door de inspecteur
vanwege de termijnoverschrijding is aangemerkt als een verzoek om
ambtshalve herziening, waarop hij in eerste instantie heeft gereageerd
met het verzoek om alsnog een aangifte in te dienen,
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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.
2
De commissie bestaat uit de leden:
Vedder-Wubben (CDA) (voorzitter), Van den
Broek (VVD), Platvoet (GL), Doek (CDA) (wnd)
en Doesburg (PvdA).
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dat de inspecteur, omdat een aangifte uitbleef, het verzoek om herziening
in januari 2003 heeft afgewezen, waarop adressante alsnog een aangifte
indiende en tegelijkertijd een beroepschrift indiende bij de belastingrechter,
dat de inspecteur vervolgens aan adressante heeft verzocht om het
beroepschrift in te trekken aangezien hij voornemens was de aanslag op
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grond van de aangifte ambtshalve te verminderen, welke verminderde
aanslag in oktober 2003 is opgelegd,
dat, voorzover adressante stelt dat de inspecteur onbehoorlijk heeft
gehandeld door een vermindering in het vooruitzicht te stellen onder de
voorwaarde van intrekking van het beroepschrift, ook voor die stelling
geen aanwijzingen zijn,
dat het immers meer dan waarschijnlijk is dat zij in haar beroepschrift niet
ontvankelijk zou zijn verklaard, omdat het zich niet richtte tegen de
uitspraak op een bezwaarschrift maar tegen een beslissing op een
herzieningsverzoek,
dat, wegens uitblijven van enige betaling, in december 2003 een dwangbevel is uitgereikt en in januari 2004 tot beslaglegging is overgegaan,
dat adressante niet gevolgd kan worden in haar stelling dat er van de zijde
van de belastingdienst onbehoorlijk jegens haar is gehandeld, waarbij kan
worden aangetekend dat zij feitelijk tot 2004 uitstel van betaling heeft
genoten voor een belastingschuld die zij onder normale omstandigheden
in 1998 had moeten voldoen;
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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