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Nr. VIII

Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN R.H.H. RENNEBERG TE
LANAKEN (BELGIE) BETREFFENDE AFTREK VAN HYPOTHEEKRENTE BIJ BEPERKT BINNENLANDSE BELASTINGPLICHTIGE
Vastgesteld 22 februari 2000
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressant zich erover beklaagt dat hij niet in aanmerking komt voor
aftrek van de hypotheekrente, omdat zijn woning in België is gelegen en
hij daarmee geen Nederlands ingezetene is, terwijl hij wel in Nederland
zijn inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen betaalt en dat de
Belastingdienst zijn bezwaarschrift niet heeft behandeld conform het
bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht,
dat adressant in Nederland werkt, in een eigen woning in België woont en
daardoor een beperkt binnenlandse belastingplichtige is,
dat de staatssecretaris aanvoert dat ingevolge de tussen Nederland en
België gesloten overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting,
inkomsten uit eigen woning in de situatie van adressant aan België
worden toegewezen,
dat voor adressant nog beroep op de belastingrechter openstaat inzake
het verschil in inzicht met de inspecteur, ondanks dat de staatssecretaris
het ingenomen standpunt van de inspecteur juist acht,

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 adressant aanvoert dat de genoemde overeenkomst met België,
waarbij onderscheid wordt gemaakt in behandeling tussen binnenlandse
belastingplichtigen en beperkt buitenlandse belastingplichtigen, in strijd is
met het EG-verdrag aangezien sprake is van discriminatie en het recht op
vrije vestiging geweld wordt aangedaan,
dat adressant verwijst naar jurisprudentie van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen (te weten het «Schumacker-arrest» van 14
februari 1995 en het «Asscher-arrest» van 27 juni 1996), waaruit zijns
inziens kan worden geconcludeerd dat er sprake is van discriminatie in de
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gevallen waarbij de fiscale en persoonlijke situatie van een buitenlandse
belastingplichtige (en zeker die van een beperkt binnenlandse belastingplichtige) gelijk is aan die van een binnenlandse belastingplichtige,
dat adressant van mening is dat de staatssecretaris, c.q. de regering, een
antwoord dient te geven op dit elementaire verschil in inzicht, omdat het
volgens adressant een zaak is van politieke besluitvorming om een
dergelijke discriminerende regeling te veranderen,
dat de staatssecretaris aanvoert dat de door adressant aangedragen
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
het onderscheid behandelt dat de nationale wetgeving maakt tussen
binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen en dat deze jurisprudentie geen betrekking heeft op situaties als die van adressant, waarbij
het volgens de staatssecretaris gaat om de vraag welk land bevoegd is om
inkomsten uit de eigen woning in de belastingheffing te betrekken,
dat de staatssecretaris mededeelt dat adressant inmiddels tijdig beroep
heeft aangetekend voor zijn belastingaanslagen over 1996 en 1997, maar
dat de rechter hieromtrent nog geen uitspraak heeft gedaan;
van oordeel,
dat de staatssecretaris gevolgd kan worden in zijn oordeel en dat niet is
gebleken dat op basis van vigerende wetgeving ten aanzien van adressant
een verkeerd fiscaal beleid is gevoerd,
dat de commissie niet kan treden in verzoeken die nog aanhangig zijn bij
de rechterlijke macht,
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
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