
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN R. J. SLOP TE AMSTELVEEN
BETREFFENDE HEFFINGSRENTE
Vastgesteld 18 maart 2003

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

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat de staatssecretaris van Financiën
heeft geweigerd om het in rekening brengen van heffingsrente over een
aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar
1999 op grond van de zogenoemde coulanceregeling achterwege te laten,

dat heffingsrente in rekening wordt gebracht over het tijdvak dat aanvangt
op de dag na het einde van het tijdvak waarover belasting wordt geheven
en eindigt op de dag van de dagtekening van de aanslag,

dat de coulanceregeling slechts ziet op situaties waarbij sprake is van een
door toedoen van de belastingdienst ontstane vertraging in de uitbetaling
van een belastingteruggave, waardoor betrokkene een concreet rente-
nadeel heeft geleden en niet ziet op de situatie van adressant, waarbij de
formele vaststelling van een belastingschuld aan de orde is,

dat de stelling van adressant, dat de aanslag door toedoen van de
belastingdienst vertraagd is opgelegd, derhalve niet ter zake doende is,
terwijl de belastingdienst bovendien bestrijdt dat van verwijtbare
vertraging sprake is, daar de aangifte in februari 2001 is ontvangen en de
aanslag in april van dat jaar is opgelegd,

dat adressant weliswaar aanvoert dat dezelfde aangifte reeds medio 2000
is ingediend, doch dat deze bij de belastingdienst niet is ontvangen,
hetgeen aannemelijk moet worden geacht daar in oktober 2000 nog een
nadere voorlopige aanslag is opgelegd op grond van door adressant zelf
verstrekte schattingen;

van oordeel,

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 niet is gebleken dat ten aanzien van adressant een onjuist fiscaal
beleid is gevoerd of dat adressant 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,
Stevens

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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