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VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN A. DE SMIT TE GOES BETREFFENDE BUITENGEWONE LASTEN-AFTREK
Vastgesteld 9 november 2004
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressant 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 bijdrage
die hij in de jaren 2001 en 2002 heeft geleverd in de kosten van levensonderhoud van de kinderen van zijn schoonzus in mindering wordt gebracht
op zijn belastbare inkomen over die jaren,
dat de moeder van de kinderen in 1999 tijdens onlusten in Rwanda is
gedood, waarna de kinderen praktisch als wezen zijn achtergebleven,
dat adressant en zijn echtgenote vrijwel onmiddellijk een adoptieprocedure zijn begonnen, in het kader waarvan de kinderen eind 2002
naar Nederland zijn gekomen, en in de tussentijd de kosten van hun
levensonderhoud voor hun rekening hebben genomen,
dat echter met ingang van het jaar 2000, in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (WBEU), de kosten van
levensonderhoud van een in het buitenland wonend kind niet voor aftrek
in aanmerking komen indien op grond van die wet geen recht op
kinderbijslag bestaat, welke wet overigens met een overgangsregeling
van drie jaren voor bestaande gevallen in werking is getreden,
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dat, aangezien Nederland geen bilateraal verdrag met Rwanda heeft
gesloten ter zake van sociale verzekeringsuitkeringen, de export van
kinderbijslaguitkeringen naar dat land met ingang van 2000 niet meer
mogelijk is en ook de aftrekmogelijkheid is komen te vervallen,
dat de aangifte van adressant voor de inkomstenbelasting over het jaar
2000 is gevolgd, doch dat de aangiften over de jaren 2001 en 2002
weliswaar bij voorlopige aanslag in eerste instantie zijn gevolgd, leidend
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tot een belastingteruggave in beide jaren, maar bij definitieve aanslag zijn
respectievelijk zullen worden gecorrigeerd, waarbij de teruggaven zullen
worden teruggevorderd,
dat de staatssecretaris stelt dat de hardheidsclausule niet van toepassing
kan worden verklaard omdat de wetgever uitdrukkelijk tot de exportbeperking en afschaffing van de aftrekmogelijkheid heeft besloten, zodat
geen sprake is van een door de wetgever onvoorzien gevolg,
dat de koppeling van de afschaffing van de aftrekmogelijkheid aan de
exportbeperking door de wetgever is gemotiveerd met onder andere het
argument dat de opbrengst van de Wet beperking export uitkeringen
(WBEU) niet mocht weglekken via de buitengewone lasten-aftrek en dat
de uitvoeringsproblematiek niet mocht verschuiven van de Sociale
verzekeringsbank naar de belastingdienst;
dat inmiddels onderzocht wordt of adressant, juist vanwege de situatie
eind 1999, wellicht reeds toen in aanmerking kwam voor kinderbijslag
voor deze kinderen en derhalve ook in aanmerking komt voor de
genoemde overgangsregeling,
van oordeel,
dat, daar reeds eind 1999 duidelijk was dat de kinderen op afzienbare
termijn naar Nederland zouden vertrekken en door adressant en zijn
echtgenote zouden worden geadopteerd, er sprake is van niet door de
wetgever voorziene omstandigheden die het rechtvaardigen de
hardheidsclausule van toepassing te verklaren,
stelt de Kamer voor:
a. de staatssecretaris van Financiën uit te nodigen adressant alsnog op
grond van de hardheidsclausule ex artikel 63 van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen tegemoet te komen indien adressant niet voor bovenbedoelde overgangsregeling in aanmerking blijkt te komen,
b. voor het overige 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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