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Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN W. GLEESON-VAN DER
KRAATS TE HOEK VAN HOLLAND BETREFFENDE EEN
BETALINGSREGELING VOOR EEN AANSLAG
INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN
Vastgesteld 5 juli 2000
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressante zich erover beklaagt dat haar geen betalingsregeling wordt
toegestaan voor het voldoen van een aanslag inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen over het jaar 1997,
dat de aanslag is ontstaan als gevolg van correcties op de door adressante verstrekte gegevens op het aangiftebiljet, waardoor voordeel is genoten
hetgeen met voornoemde aanslag is gecorrigeerd,
dat de staatssecretaris stelt dat adressante, gelet op haar betalingscapaciteit, de mogelijkheid heeft gehad om het verschuldigde bedrag
binnen de wettelijk vastgestelde termijn van twee maanden te voldoen,
dat adressante stelt dat zij een conflict heeft met het GAK over een teveel
ontvangen uitkering ingevolge de Ziektewet met toeslag en dat indien dat
bedrag zou worden afgetrokken van haar belastbare inkomen over 1997
de aanslag over dat jaar nihil zou kunnen zijn,

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 indien blijkt dat adressante te veel uitkering heeft ontvangen, zij dit bij
een volgende aangifte als negatief inkomen kan opgeven en teveel
betaalde belasting kan terugvragen, maar dat eventueel hieruit voortvloeiend financieel nadeel niet ten laste van de fiscus kan worden
gebracht;
van oordeel,
dat de staatssecretaris gevolgd kan worden in zijn opvatting en dat niet is
gebleken dat ten aanzien van adressante een verkeerd fiscaal beleid is
gevoerd,
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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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