
XL-A Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN J. SIEMONS EN
G.H. SIEMONS-VAN DIJK TE GRONINGEN BETREFFENDE DE
BEGELEIDING VAN OVERHEIDSWEGE BIJ HET DOEN VAN BELAS-
TINGAANGIFTE
Vastgesteld 21 juni 2006

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

overwegende,

dat adressanten, echtgenoten, van wie er één participant is in een
besloten commanditaire vennootschap, zich er op de eerste plaats over
beklagen dat zij verplicht zijn om elektronisch aangifte te doen voor de
inkomstenbelasting maar dat de door de belastingdienst in 2005 beschik-
baar gestelde programmatuur om aangifte te doen over het jaar 2004
ondeugdelijk was,

dat het in dat programma bijvoorbeeld voor partners niet mogelijk was
om gelijktijdig aangifte te doen indien de één, als ondernemer, inkomen
uit winst van een besloten commanditaire vennootschap moet aangeven
en de ander uitsluitend inkomen als werknemer heeft aan te geven, dat
dat programma voorts geen help- en rekenfunctie bevat en voorts op
geen enkele wijze waarschuwde voor de beperkingen van de programma-
tuur,

dat de staatssecretaris de beperkingen van het programma erkent en dat
inmiddels, mede naar aanleiding van vragen uit het parlement, verbete-
ringen zijn aangebracht, met name in het geval van participanten in een
besloten commanditaire besloten vennootschap,

dat adressanten zich er op de tweede plaats over beklagen dat zij, bij
gebrek aan een helpfunctie, aangewezen waren op telefonisch contact
met de belastingdienst maar dat dit contact niet of slechts met grote
moeite tot stand kon komen,

dat de staatssecretaris erkent dat de bereikbaarheid van de belasting-
dienst, in de eerste helft van 2005, ondermaats was en dat maatregelen
zijn genomen, mede ook naar aanleiding van vragen uit het parlement,
om die bereikbaarheid te verbeteren, dat adressanten zich er op de derde
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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 De commissie bestaat uit de leden: Vedder-
Wubben (CDA) (voorzitter), Van den Broek-
Laman Trip (VVD), Platvoet (GL), Pruiksma
(CDA) en Doesburg (PvdA).
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plaats over beklagen dat zij zich reeds in maart 2005 schriftelijk bij de
belastingdienst hebben beklaagd over de programmatuur en de bereik-
baarheid van de belastingdienst, maar in augustus van dat jaar nog geen
enkele reactie hadden ontvangen en bij navraag hoorden dat hun brief
niet als klachtbrief was geregistreerd,

dat de staatssecretaris erkent dat de behandeling van die brief niet correct
is geweest,

dat, voorzover adressanten stellen in aanmerking te komen voor een
schadevergoeding omdat zij zich buitensporige inspanningen en extra
kosten hebben moeten troosten om aan hun aangifteplicht te voldoen, er
volgens de staatssecretaris geen sprake is van voor vergoeding in
aanmerking komende financiële schade terwijl eventueel renteverlies als
gevolg van een late afhandeling van de aangifte volgens de vaste
methode die de belastingdienst daarvoor hanteert wordt vergoed;

van oordeel,

dat adressanten van overheidswege onzorgvuldig zijn behandeld, maar
dat maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen,

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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