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Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN C. T. TE B.2 BETREFFENDE
HEFFINGSRENTE
Vastgesteld 13 februari 2007
De commissie3, gezien de door de minister van Financiën verstrekte
inlichtingen,
overwegende,
dat adressante zich erover beklaagt dat de minister van Financiën heeft
geweigerd om op grond van de hardheidsclausule ex artikel 63 van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen goed te keuren dat zij geen of
minder heffingsrente verschuldigd is over een definitieve aanslag in de
inkomstenbelasting over het jaar 2003,
dat eerder aan adressante een voorlopige aanslag was opgelegd, waarbij
haar een teruggave werd verleend en een bedrag aan heffingsrente werd
betaald,
dat deze voorlopige aanslag echter was gebaseerd op een foutief ingevulde aangifte, waarop adressante de belastingdienst direct na ontvangst
van de aanslag heeft geattendeerd,
dat over de vervolgens opgelegde definitieve aanslag, waarbij de teruggave werd teruggevorderd, eveneens heffingsrente is berekend, echter tot
een hoger bedrag dan de heffingsrente over de voorlopige teruggave,
dat adressante aanvoert dat zij de belastingdienst per direct op de fout
heeft gewezen maar desalniettemin een maand op de corrigerende
aanslag moest wachten,
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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 verzoeker 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 de minister in eerste instantie heeft geconstateerd dat in het geval van
beide aanslagen de heffingsrente terecht en tot het juiste bedrag is berekend en daarom geen reden zag de hardheidsclausule toe te passen,
dat hij echter bij nader inzien eveneens van mening is dat adressante
geen schade mag lijden van de gang van zaken en derhalve heeft besloten
haar een schadevergoeding toe te kennen ter hoogte van het door haar
geleden nadeel;
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van oordeel,
dat, nu er aan het verzoek van adressante is tegemoetgekomen, voor de
Kamer geen aanleiding is in deze aangelegenheid verder te treden,
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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