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Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN N. AKTALAN TE ROTTERDAM
BETREFFENDE UITSTEL VAN BETALING VOOR EEN BELASTINGAANSLAG
Vastgesteld 4 april 2006
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressant zich erover beklaagt dat hem geen uitstel van betaling
wordt verleend voor een aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 2003,
dat adressant heeft aangevoerd dat hij de aanslag waarschijnlijk in een
keer zal kunnen voldoen indien in een loonvorderingsprocedure is beslist,
dat de ontvanger der belastingen uitstel heeft geweigerd omdat aan
adressant eerder over hetzelfde jaar een belastingteruggave is verleend
en voorts omdat hij betalingen verricht aan andere schuldeisers terwijl
fiscale schuld preferent is,
dat adressant voorts geen zekerheid heeft kunnen stellen, omdat de
uitkomst van een juridische procedure zoals door adressant aangespannen niet als vorm van zekerheidstelling kan worden beschouwd,
dat de staatssecretaris overigens heeft toegezegd dat geen invorderingsmaatregelen zullen worden getroffen voordat door de Kamer op het
onderhavige verzoekschrift zal zijn beslist,

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 BroekLaman Trip (VVD), Platvoet (GL), Pruiksma
(CDA) en Doesburg (PvdA).
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dat adressant, mede daardoor, de facto reeds geruime tijd uitstel van
betaling zal hebben genoten;
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
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