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Vergaderjaar 2004–2005

Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

XXVIII-A

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN M. BUYANKARA TE
SCHIEDAM BETREFFENDE HET HANDELEN VAN DE BELASTINGDIENST
Vastgesteld 28 juni 2005
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressante zich erover beklaagt dat haar in augustus 2004 een
voorlopige aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
over het jaar 2004 is opgelegd waarbij de aan haar tot dan toe in 2004
uitbetaalde termijnen van de algemene heffingskorting werden teruggevorderd, zonder dat haar de reden daarvan bekend is gemaakt, terwijl de
belastingdienst telefonisch niet bereikbaar was voor nadere informatie,
dat het uitbetalen van de algemene heffingskorting op verzoek van de
gemeentelijke sociale dienst medio 2004 is gestaakt omdat adressante
geen recht had op die korting, welk verzoek tevens leidde tot de
voorlopige aanslag,
dat, aangezien adressante dat verzoek mede ondertekend had, zij niet
gevolgd kan worden in de stelling dat zij niet op de hoogte was van een
en ander, terwijl uit de aantekeningen van de belastingdienst valt op te
maken dat zij ten minste één keer telefonisch een toelichting heeft
ontvangen,
dat, voorzover adressante van mening is dat de aanslag ten onrechte of
tot een onjuist bedrag is opgelegd, zij gebruik had kunnen maken van de
middelen van bezwaar en beroep,

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: VedderWubben (CDA) (voorzitter), Van den Broek
(VVD), Platvoet (GL), Doek (CDA) (wnd.)
en Doesburg (PvdA).
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dat adressante overigens een betalingsregeling kan aanvragen, indien zij
de aanslag niet of ternauwernood binnen de gebruikelijke termijnen kan
voldoen;
van oordeel,
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dat niet is gebleken dat adressante van overheidswege onzorgvuldig is
behandeld,
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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