
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN K.S.M. KOOL TE DELFT
BETREFFENDE EEN BETALINGSREGELING VOOR EEN BELASTING-
AANSLAG
Vastgesteld 30 januari 2002

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

overwegende,

dat adressante zich erover beklaagt dat de ontvanger der belastingen haar
voorstel om een aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzeke-
ringen over het jaar 1999 te voldoen in maandelijkse termijnen van een
zeker bedrag, heeft afgewezen en maandelijkse termijnen van een hoger
bedrag heeft geëist en bovendien extra betalingen vanuit een spaarloon-
tegoed en een vakantieuitkering,

dat de ontvanger daarbij heeft aangevoerd dat het om een definitieve
aanslag gaat waarbij een bij voorlopige aanslag verleende teruggave
goeddeels ongedaan is gemaakt na controle van de aangifte, voor welke
mogelijkheid adressante was gewaarschuwd, en voorts dat adressante
naar de normen die daarvoor gelden over voldoende betalingscapaciteit
beschikt om de aanslag te voldoen,

dat adressante aanvoert dat het spaarloontegoed niet zonder ongunstige
fiscale consequenties kan worden opgenomen, terwijl het vakantiegeld
bestemd is voor andere noodzakelijke uitgaven,

dat geen van beide argumenten echter het onbetaald laten van een
bevoorrechte fiscale schuld kan rechtvaardigen,

dat de staatssecretaris echter bereid is, gezien bijzondere omstandig-
heden, af te zien van aanspraak op het spaarloontegoed, doch voor het
overige betaling in 36 maandelijks termijnen en extra betalingen vanuit
het vakantiegeld verlangt;

van oordeel,

dat adressante op redelijke wijze is tegemoetgekomen,
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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: Stevens
(CDA) (voorzitter), Rensema (VVD), Ter Veld
(PvdA), Dupuis (VVD), Dölle (CDA) en Platvoet
(GroenLinks).
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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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