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Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

LXXVII-A

VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT1 VAN M. H. TE
H.2 BETREFFENDE KWIJTSCHELDING BELASTINGSCHULD IN
BELGIË
Vastgesteld 16 december 2008
Klacht
Verzoekster vraagt, in verband met een verzoek aan de Nederlandse belastingdienst tot bijstand bij de invordering door de Belgische Belastingdienst, haar te helpen om de Belgische Belastingdienst de schuld te laten
kwijtschelden.
Feiten
De Belgische Belastingdienst heeft de Nederlandse Belastingdienst
verzocht om ten laste van verzoekster de aanslagen Personenbelasting
over 1995, 1996 en 1997 in te vorderen. Dit verzoek berust op een
EU-Richtlijn die is geïmplementeerd met de Wet wederzijdse bijstand bij
de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen. Daarin is de mogelijkheid opgenomen om belastingschuld uit een
ander EU land in te vorderen zonder dat de aangezochte lidstaat zich kan
uitspreken over de verschuldigdheid of juistheid van de gevorderde
bedragen. De Belastingdienst heeft verzoekster ingelicht over het
bijstandsverzoek en haar verzocht om de vordering te betalen. De Belastingdienst heeft zich na bezwaar van verzoekster voor informatie gewend
tot de Federale Overheidsdienst in België, die in zijn antwoord de mogelijkheden voor verzoekster heeft beschreven. Verzoekster heeft een beroep
gedaan op verjaring van schuld en gevraagd om in aanmerking te komen
voor een buitengewone gunstmaatregel. In afwachting van de reactie van
de Belgische Belastingdienst heeft de ontvanger van de Nederlandse
belastingdienst geen verdere invorderingsmaatregelen genomen.
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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
Naam en adres van verzoeker zijn de
commissie bekend.
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Overwegingen
Verzoekster vraagt haar te helpen om kwijtschelding van schuld bij de
Belgische Belastingdienst te verkrijgen.
De staatsecretaris stelt zich op het standpunt dat hij niet bevoegd is in
belastingaangelegenheden van andere landen te treden. Daarom kan hij
niet op de bezwaren en het verzoek tot kwijtschelding van verzoekster
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ingaan. Het verzoek van verzoekster is nu in behandeling bij de Belgische
Belastingdienst; in afwachting van de beslissing worden vooralsnog geen
invorderingsmaatregelen getroffen. Bij afwijzende beslissing van de
Belgische belastingdienst, kan verzoekster de Nederlandse Belastingdienst vragen de belastingschuld niet in te vorderen.
Oordeel van de commissie1
De commissie is van oordeel dat kwijtschelding van een belastingschuld
aan een andere lidstaat niet tot haar bevoegdheid hoort. Verzoekster kan
daarom niet in haar verzoek ontvankelijk worden verklaard. Bij afwijzing
van het verzoek door de Belgische Belastingdienst kan verzoekster alsnog
de ontvanger van de Nederlandse Belastingdienst verzoeken haar niet te
bemoeilijken voor de Belgische schuld.
Voorstel aan de Kamer
Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.
De voorzitter van de commissie,
Quik-Schuijt
De griffier van de commissie,
De Gier
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De commissie bestaat uit de leden:
Huijbregts-Schiedon (VVD), Janse de Jonge
(CDA), Quik-Schuijt (SP), voorzitter, Rehwinkel
(PvdA), Rosenthal (VVD), Sylvester (PvdA) en
Vedder-Wubben (CDA).
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