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Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN V. T. TE K.2 BETREFFENDE EEN
BETALINGSREGELING VOOR EEN BELASTINGSCHULD
Vastgesteld 21 juni 2006
De commissie3, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressante zich erover beklaagt dat de ontvanger der belastingen haar
voorstel om een belastingschuld, voortgekomen uit aanslagen in de
inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2003 en
2004, te voldoen in maandelijkse termijnen van een zeker bedrag heeft
afgewezen,
dat de ontvanger haar voorstel heeft afgewezen omdat het tot een te
langdurige, dat wil zeggen langer dan de beleidsmatig toegestane 12
maanden durende regeling zou leiden en zij bovendien betalingen verricht
aan andere schuldeisers, terwijl fiscale schuld preferent is,
dat de staatssecretaris weliswaar erkent dat de ontvanger beter had
kunnen motiveren waarom hij geen andere betalingsregeling aanbood
dan die welke door adressante zelf was voorgesteld, maar voor het
overige van oordeel is dat de ontvanger juist heeft gehandeld,
dat adressante, gezien haar betalingscapaciteit, er verstandig aan zou
doen om een schuldsaneringsregeling te treffen met alle schuldeisers,

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
Naam en adres van verzoekers zijn de
commissie bekend.
3
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 zij namelijk ook niet voor kwijtschelding van de aanslagen in aanmerking komt omdat zij andere schuldseisers betaalt en omdat zij eerder over
dezelfde jaren ten onrechte een belastingteruggave heeft ontvangen;
van oordeel,
dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressante en 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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