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Nr. XXIV

Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN P. W. KRAMER TE DIEREN
BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN DAN WEL EEN
BETALINGSREGELING VOOR AANSLAGEN IN DE
INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN
Vastgesteld 19 juni 2001
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressant zich erover beklaagt dat de ontvanger der belastingen hem
geen betalingsregeling toestaat voor aanslagen in de inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen over de jaren 1996 en 1997,
dat adressant, hoewel hij niet beschikt over voldoende betalingscapaciteit,
niet voor een betalingsregeling of voor (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding in aanmerking komt, omdat hij betalingen verricht aan andere
schuldeisers, terwijl fiscale schuld preferent is,
dat adressant zich tot de rechter kan wenden met het verzoek een
schuldsaneringsregeling te treffen op grond van de Wet schuldsanering
natuurlijke personen,
dat, voorzover adressant de juistheid van de aanslagen bestrijdt, hij
daarover het oordeel van de rechter had kunnen inroepen nadat zijn
bezwaarschriften door de inspecteur der belastingen waren afgewezen,
dat de Kamer niet de plaats van de onafhankelijke rechter kan innemen,

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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dat adressant tenslotte niet gevolgd kan worden in zijn stelling dat, nu een
andere belastingplichtige in soortgelijke omstandigheden wél het oordeel
van de rechter heeft ingeroepen, diens oordeel moet worden afgewacht
voordat tot invordering van de onderhavige aanslagen wordt overgegaan,
dat deze aanslagen inmiddels immers onherroepelijk vaststaan en
volgens vast beleid mogelijke (nieuwe) jurisprudentie niet wordt
toegepast op wat rechtens onherroepelijk vaststaat;
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van oordeel,
dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressant een 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,
Van Dijk
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