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Nr. V

Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN W.J.A.I.P. YAP-ONG TE
LEIDERDORP BETREFFENDE HET HANDELEN VAN DE BELASTINGDIENST
Vastgesteld 4 december 2001
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressante zich erover beklaagt dat de belastingdienst haar aangiften
voor de inkomstenbelasting over de jaren 1998 en 1999 onzorgvuldig en
in strijd met het vertrouwensbeginsel heeft behandeld,
dat adressante haar aangifte over het jaar 1999 in euro’s heeft gesteld,
doch uit de vervolgens door de inspecteur der belastingen aan haar
gestelde vragen heeft moeten constateren dat de aangifte gelezen was als
ware zij gesteld in guldens,
dat het inderdaad, daar het aangifteformulier duidelijk aangeeft in welke
munteenheid zij is ingevuld en de belastingplichtige bovendien gemaand
wordt zich voortdurend van zijn keuze bewust te zijn, het als buitengewoon onzorgvuldig moet worden aangemerkt indien buiten de schuld
van de belastingplichtige om de aanslag behandeld wordt als ware zij
gesteld in guldens,
dat aan adressante daarvoor verontschuldiging is aangeboden, doch dat
niet valt in te zien hoe, zoals adressante bepleit, structurele maatregelen
genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen, daar het een
vergissing van de behandelend ambtenaar betreft,
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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 adressante in beide aangiften bepaalde onkosten in mindering heeft
gebracht op het belastbaar inkomen, hetgeen eerst na bezwaarschriften
door de behandelende inspecteurs der belastingen werd geaccepteerd,
terwijl over het betreffende geschil een duidelijke uitspraak van de Hoge
Raad beschikbaar was, waarnaar adressante voortdurend heeft verwezen,
dat de bezwaarfase bedoeld is om in overleg tussen belastingplichtige en
inspecteur eventuele geschillen uit de weg te ruimen, waarbij slechts
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sprake is van onzorgvuldig handelen van de belastingdienst indien de
belastingplichtige gedwongen wordt tot een kostbare en tijdrovende
correspondentie in verband met een standpunt van de inspecteur
waarvan de houdbaarheid op voorhand zeer twijfelachtig is,
dat in het geval van adressante echter niet gebleken is van een omvangrijke correspondentie voorafgaande aan de beslissing op haar bezwaar,
dat adressante voorts in beide aangiften bepaalde andere onkosten
eveneens in mindering heeft gebracht op het belastbaar inkomen,
hetgeen in de aangiften vóór 1998 steeds door de behandelende
inspecteur is geaccepteerd, doch, zonder wijziging van omstandigheden,
met ingang van de aangifte over 1998 niet meer, hetgeen naar het oordeel
van adressante blijk geeft van onbehoorlijk bestuur daar het een
schending is van het vertrouwensbeginsel,
dat, daar de inmiddels opgelegde aanslagen thans ter beoordeling staan
van de onafhankelijke rechter en derhalve ook de stelling van adressante,
het niet aan de Kamer is diens plaats in te nemen;
van oordeel,
dat adressante van overheidswege deels onzorgvuldig is behandeld,
waarvoor terecht verontschuldiging is aangeboden,
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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