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Nr. XVIII

Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN L. J. ZIJDEMAN TE GOUDA
BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN AANSLAGEN
INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN
Vastgesteld 5 juli 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
van zijn overleden echtgenote over de jaren 1997, 1998 en 1999,
dat de aanslagen betrekking hebben op de inmiddels overleden
echtgenote van adressant en rechtstreeks voortvloeien uit de ontvangst
van de door adressant aan haar betaalde alimentatie, waarvoor adressant
aftrek heeft gevraagd in zijn aangiften inkomstenbelasting,
dat adressant en zijn echtgenote ruim drie jaar voor haar overlijden
gescheiden leefden, doch dat zij wettelijk gehuwd bleven,
dat adressant aansprakelijk wordt gehouden voor de schuld van zijn
overleden echtgenote omdat er sprake is van een gemeenschapsschuld,
dat de rechter geen uitspraak heeft gedaan met betrekking tot de
scheiding van tafel en bed, of een daadwerkelijke scheiding, waardoor de
gemeenschap niet in 1996 is beëindigd en adressant dientengevolge
aansprakelijk is voor de schuld van zijn echtgenote,

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 staatssecretaris stelt dat adressant door het overlijden van zijn
echtgenote erfgenaam is geworden en eveneens in deze hoedanigheid
aansprakelijk is voor de openstaande belastingschuld, omdat hij de
nalatenschap aanvaardt,
dat de staatssecretaris adressant zonder meer in staat acht de aan wijlen
zijn echtgenote opgelegde en mogelijk nog op te leggen belastingaanslagen te voldoen, gezien het gezamenlijke vermogen in de door
overlijden ontbonden gemeenschap;
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van oordeel,
dat de staatssecretaris gevolgd kan worden in zijn opvattingen en dat ten
aanzien van adressant geen onjuist 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,
Hubert

Eerste Kamer, vergaderjaar 1999–2000, nr. XVIII

2

