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Klacht

Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst beslag heeft gelegd op
haar alimentatie-inkomsten. Zij heeft gevraagd een deel van haar
alimentatie-inkomsten aan haar uit te keren om de verschuldigde belas-
ting te kunnen betalen. Zij vraagt de kosten voor de aanmaningen terug
en vraagt daarnaast een schadevergoeding.

Feiten

Verzoekster heeft inkomsten uit arbeid en alimentatie zodat zij belasting-
aanslagen krijgt. Omdat zij de belastingaanslagen niet betaalde, heeft de
ontvanger van de Belastingdienst beslag gelegd op haar alimentatie-
inkomsten zonder rekening te houden met de beslagvrije voet. Immers, de
overige inkomsten waren hoger dan de beslagvrije voet. De beslaglegging
op de alimentatie-inkomsten is later opgeheven en de bedragen die de
Belastingdienst nog ontving, zijn aan verzoekster uitbetaald voor zover
deze bedragen de belastingschuld te boven gingen. De motivering van de
inspecteur van de Belastingdienst om bij de aanslag af te wijken van de
aangifte van de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over
het jaar 2005, zijn aan verzoekster toegezonden op 6 oktober 2008. De
aanslag is opgelegd op 21 oktober 2008; verzoekster heeft geen bezwaar
en beroep ingediend.

Overwegingen

Verzoekster voert aan dat beslag is gelegd op de inkomsten uit alimentatie
zonder rekening te houden met de beslagvrije voet. Zij vindt dat de
alimentatie-inkomsten aan haar moeten worden overgemaakt zodat zij
haar belastingschuld kan betalen.

De staatssecretaris stelt dat er geen beslag meer ligt op de alimentatie-
inkomsten van verzoekster zodat zij nu zelf haar belastingschulden kan
betalen. Verzoekster heeft de aanslagen inkomstenbelasting over 2005 en
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2008 echter nog niet betaald, waarvoor de ontvanger beslag wil leggen.
Hiervoor zijn ingevolge de Invorderingswet aanmaningen en dwangbevel
noodzakelijk.
Op het verzoek van januari 2008 van verzoekster om een deel van de
alimentatie-inkomsten aan haar beschikbaar te stellen omdat zij geen
andere inkomsten meer had, heeft de ontvanger te laat en niet overeen-
komstig de Leidraad Invordering gehandeld. Aan verzoekster zijn hiervoor
verontschuldigingen aangeboden.

Oordeel van de commissie1

Verzoekster is deels onzorgvuldig behandeld. Hiervoor zijn verontschuldi-
gingen aangeboden.
Verzoekster zal worden uitgenodigd voor een gesprek over haar fiscale
verplichtingen en haar verzoek tot schadevergoeding. Daarmee wordt
voldoende tegemoetgekomen aan de klacht van verzoekster.

Voorstel aan de Kamer

Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.

De voorzitter van de commissie,
Quik-Schuijt

De griffier van de commissie,
De Gier

1 De commissie bestaat uit de leden:
Huijbregts-Schiedon (VVD), Janse de Jonge
(CDA), Quik-Schuijt (SP) (voorzitter),
Rehwinkel (PvdA), Rosenthal (VVD), Sylvester
(PvdA) en Vedder-Wubben (CDA).
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