
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN A. E. DE BOER TE RIJSWIJK
BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN EEN AANSLAG IN DE
INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN
Vastgesteld 21 februari 2001

De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressante zich erover beklaagt dat haar geen kwijtschelding wordt
verleend van een aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzeke-
ringen over het jaar 1998,

dat deze aanslag is opgelegd omdat bij adressante, als gevolg van een
onjuist ingevulde loonbelastingverklaring, naar een verkeerde tariefgroep
loonbelasting was ingehouden, hetgeen door de aanslag is gecorrigeerd,

dat in beginsel in zulk een geval geen kwijtschelding wordt verleend,

dat adressante overigens, naar de normen die daarvoor gelden, over
voldoende betalingscapaciteit beschikt om de aanslag te voldoen,

dat de staatssecretaris echter bereid is haar betalingscapaciteit op een
lager bedrag vast te stellen, nu is gebleken dat adressante met ingang van
het subsidiejaar 1999/2000 minder huursubsidie ontvangt dan waarvan in
de aanvankelijke berekening is uitgegaan,

dat, daar de betalingscapaciteit van adressante niet langer toereikend is
en de onjuiste invulling van de loonbelastingverklaring niet aan haar
verwijtbaar is, de staatssecretaris voorts bereid is af te zien van verdere
invordering, indien adressante een bedrag overeenkomend met haar
betalingscapaciteit op jaarbasis voldoet, terwijl eventuele belasting-
teruggaven tot 1 november 2003 met het buiten invordering gelaten
bedrag zullen worden verrekend;

van oordeel,
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1 Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op het Commissiebureau
Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag,
ter inzage van de leden.
2 De commissie bestaat uit de leden: Stevens
(CDA), Rensema (VVD), Ter Veld (PvdA),
Dupuis (VVD), Dölle (CDA) en Platvoet
(GroenLinks).
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dat, nu op redelijke wijze aan het verzoek van adressante is tegemoet-
gekomen, er 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,
Stevens

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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