
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN A. M. YAKOUBI TE
AMSTERDAM BETREFFENDE TOEPASSING VAN DE HARDHEIDS-
CLAUSULE VOOR AANSLAGEN INKOMSTENBELASTING/PREMIE
VOLKSVERZEKERINGEN
Vastgesteld 26 september 2000

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

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat geweigerd wordt de hardheids-
clausule toe te passen waardoor de buitengewonelastenaftrek in verband
met de uitgaven in natura voor de voorziening in het levensonderhoud
van zijn moeder alsnog wordt toegestaan voor de inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen over de jaren 1997 en 1998,

dat de staatssecretaris het verzoek heeft afgewezen, omdat aftrek van
buitengewone lasten ter zake van uitgaven voor levensonderhoud van
naaste verwanten met ingang van 1 januari 1997 nog slechts mogelijk is
als de ondersteuning in geld heeft plaatsgevonden en de uitgaven door
middel van schriftelijke stukken kunnen worden aangetoond, waarbij
overigens een maximering geld van 10% van het onzuivere inkomen,

dat aftrek van kosten voor ondersteuning in natura nog slechts wordt
toegestaan voor verwanten in bepaalde landen, doch dat adressants
moeder in Nederland woont,

dat de hardheidsclausule terzake niet kan worden toegepast, omdat geen
sprake is van een onbillijkheid van overwegende aard als bedoeld in
artikel 63 van de algemene wet rijksbelastingen, nu zich geen door de
wetgever onvoorzien gevolg voordoet,

dat bij een in Nederland wonende verwant voldaan kan worden aan de eis
van ondersteuning in geld, bijvoorbeeld door overmaking van geld naar
de bank- of girorekening van de moeder, waarvan zij dan haar kosten kan
betalen, waaraan een hierdoor ontstaand kasrondje niets afdoet,
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1 Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op de griffie van de commissie
voor de Verzoekschriften, Binnenhof 1a, 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 (GL).
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dat de maximering van giftenaftrek onverkort en zonder uitzondering van
toepassing is op alle situaties waarin sprake is van de ondersteuning van
naaste verwanten als bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel a,
onderdeel 2 van de Wet;

van oordeel,

dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressant een verkeerd fiscaal
beleid is gevoerd,

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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