
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN J.M.A. DULLENS TE
NEERBEEK BETREFFENDE EEN BETALINGSREGELING VOOR EEN
BELASTINGAANSLAG
Vastgesteld 27 mei 2003

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

overwegende,

dat adressante zich erover beklaagt dat haar voorstel om een aanslag in
de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 2001 te
betalen in maandelijkse termijnen van een zeker bedrag is afgewezen,

dat de ontvanger der belastingen maandelijkse termijnen van een hoger
bedrag heeft geëist, overigens lagere bedragen dan op grond van de
volgens vaste normen vastgestelde betalingscapaciteit van adressante
zouden kunnen worden gevergd,

dat de aanslag het gevolg is van een eerder aan adressante, bij voorlopige
aanslag, verleende belastingteruggave, die achteraf ten onrechte bleek te
zijn verleend,

dat adressante aanvoert dat zij, direct na ontvangst van die aanslag,
schriftelijk en telefonisch aan de belastingdienst heeft laten weten dat de
aanslag haars inziens onjuist was, althans tot een te hoge teruggave
leidde,

dat de belastingdienst echter geen correspondentie of aantekeningen
heeft aangetroffen die dit bevestigen en stelt dat de voorlopige aanslag
gebaseerd is op de door adressante ingediende aangifte,

dat, voorzover de belastingdienst aan het verzoek van adressante om
inzage te geven in de ontvangen aangifte niet aanstonds is tegemoet-
gekomen, dat als een onzorgvuldigheid moet worden aangemerkt,

dat de ontvanger, door in de door hem aangeboden betalingsregeling
maandelijkse betalingen te vergen van een veel kleiner bedrag dan
waartoe adressante gelet op haar betalingscapaciteit in staat moet

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2002–2003 Nr. XIV

KST68359
ISSN 0921 - 7363
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2003

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: Stevens
(CDA) (voorzitter), Rensema (VVD), Ter Veld
(PvdA), Dupuis (VVD), Dölle (CDA) en Platvoet
(GroenLinks).
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worden geacht, reeds in voldoende mate rekening heeft gehouden met de
voorgeschiedenis;

van oordeel,

dat adressante van overheidswege weliswaar niet geheel zorgvuldig is
behandeld, doch dat zij voor het overige op behoorlijke wijze is tegemoet-
gekomen,

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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