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Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN J. H. M. CLAESSENS TE
VALKENBURG BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN
AANSLAGEN INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN
Vastgesteld 18 april 2000
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressant zich erover beklaagt dat hem geen kwijtschelding wordt
verleend van aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
over de jaren 1996 en 1998,
dat de ontvanger adressant heeft toegezegd dat, na betaling van een
bedrag overeenkomstig zijn betalingscapaciteit op jaarbasis, geen verdere
invorderingsmaatregelen zullen worden getroffen voor het nog verschuldigde bedrag van een zevental aanslagen uit de periode dat adressant nog
zelfstandig ondernemer was, waaronder tevens de aanslag over het jaar
1996,
dat de Belastingdienst akkoord is gegaan met een door adressant
voorgesteld bedrag, waaraan adressant vervolgens geen gevolg heeft
gegeven omdat hij het betreffende bedrag niet kon lenen, waarna de
Belastingdienst de gedane toezegging heeft ingetrokken,
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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 adressant een verzoek om kwijtschelding heeft gedaan, hetgeen is
afgewezen omdat adressant zijn betalingscapaciteit niet heeft aangewend
voor het voldoen van zijn belastingschuld over de jaren 1992 tot en met
1997 en adressant bovendien de koop van een auto heeft laten prevaleren
boven het aflossen van zijn belastingschuld,
dat adressant aangeeft voor 80–100% te zijn afgekeurd, niet goed kan
lopen en daarom een tien jaar oude auto in verband met zijn invaliditeit
heeft kunnen lenen, waarvoor hij wel de kosten draagt,
dat de staatssecretaris opmerkt dat adressant niet aannemelijk heeft
kunnen maken dat hij de auto in verband met zijn invaliditeit nodig heeft
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door overlegging van een verklaring van een vertrouwensarts, niet zijnde
de huisarts of behandelend specialist,
dat de staatssecretaris aangeeft dat hij niet de vrijheid vindt kwijtschelding te verlenen van de thans openstaande aanslagen, gelet op de
destijds aanwezige betalingscapaciteit, die niet is aangewend tot
gedeeltelijke voldoening van zijn aanslagen over de jaren 1992 tot en met
1997 en de omstandigheid dat hij de aanschaf van een auto heeft laten
prevaleren boven belastingbetaling, hoewel adressants inkomsten
recentelijk zijn gedaald als gevolg van het aflopen van een particuliere
arbeidsongeschiktheidsverzekering;
van oordeel,
dat adressants huidige betalingscapaciteit, als gevolg van een forse
inkomensdaling, afwijkt van de betalingscapaciteit waar de staatssecretaris vanuit gaat,
stelt de Kamer voor:
a. de staatssecretaris van Financiën uit te nodigen adressant een
betalingsregeling voor een jaar aan te bieden voor de openstaande
aanslagen overeenkomstig zijn huidige betalingscapaciteit en voor het
overige geen verdere invorderingsmaatregelen te treffen voor de dan
nog openstaande aanslagen, met dien verstande dat eventuele
toekomstige belastingteruggaven gedurende een periode van drie
jaren met het openstaand bedrag zullen worden verrekend,
b. voor het overige 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,
Hubert
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