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Vergaderjaar 2004–2005

Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

XXVI-A

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN J.A. VREUGDENHIL TE
LEERSUM BETREFFENDE DE AFTREK VAN KOSTEN VAN
JURIDISCHE BIJSTAND
Vastgesteld 26 april 2005
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressant zich erover beklaagt dat de kosten van juridische bijstand
die hij heeft gemaakt in verband met een geschil met zijn voormalige
werkgever dat in 1999 is begonnen en tot in 2004 heeft voortgeduurd, met
ingang van het jaar 2001 niet langer in mindering kunnen worden
gebracht op het belastbare inkomen,
dat inderdaad als gevolg van de wijziging van de wet op de Inkomstenbelasting de zogenoemde beroepskostenaftrek is vervangen door de
forfaitaire tegemoetkoming in de vorm van de arbeidskorting,
dat, voorzover adressant beoogt een beroep te doen op de hardheidsclausule ex artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de
staatssecretaris van Financiën terecht heeft geweigerd voor adressant een
uitzondering te maken, aangezien de wetgever ten tijde van de parlementaire behandeling van de wetswijziging nadrukkelijk heeft besloten om
voor de kosten van juridische bijstand bij arbeidsconflicten géén
uitzondering te maken,
dat adressant de niet-aftrekbaarheid van de door hem gemaakte juridische
kosten ook heeft voorgelegd aan de onafhankelijke rechter, wiens plaats
de Kamer niet kan innemen;

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: VedderWubben (CDA) (voorzitter), Van den Broek
(VVD), Platvoet (GL), Doek (CDA)(wnd.) en
Doesburg (PvdA).
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van oordeel,
dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressant een onjuist fiscaal
beleid is gevoerd,
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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,
Vedder-Wubben
De griffier van de commissie,
Van Dijk

Eerste Kamer, vergaderjaar 2004–2005, XXVI-A

2

