
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

XXXVII-A VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN T. KALVERDA TE HAARLEM
BETREFFENDE AFTREK VAN CREMATIEKOSTEN
Vastgesteld 17 januari 2006

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 kosten van
de crematie van haar in 2003 overleden zoon als buitengewone lasten in
mindering worden gebracht op haar belastbaar inkomen over dat jaar,

dat ingevolge de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 alleen de aftrek
mogelijk is van de kosten wegens overlijden van de belastingplichtige zelf,
diens partner en diens kinderen jonger dan 27 jaar,

dat de zoon van adressante op het moment van overlijden echter ouder
was dan 27 jaar,

dat adressante aanvoert dat zij zich moreel verplicht heeft gevoeld die
kosten voor haar rekening te nemen, omdat niemand anders die voor zijn
of haar rekening kon nemen,

dat het weliswaar begrijpelijk is dat adressante een zodanige morele
verplichting heeft gevoeld, doch dat de aftrekbeperking een bewuste
keuze van de wetgever is waarop geen uitzonderingen denkbaar zijn,

dat, voorzover adressante het als grievend heeft ervaren dat de inspecteur
der belastingen in zijn motivering van de weigering van de aftrek onder
andere heeft gesteld dat er géén sprake was van een morele verplichting,
zij daarin overigens wél kan worden gevolgd;

van oordeel,

dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressante een onjuist fiscaal
beleid is gevoerd,
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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: Vedder-
Wubben (CDA) (voorzitter), Van den Broek
(VVD), Platvoet (GL), Pruiksma (CDA) en
Doesburg (PvdA).
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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
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