
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

LXXVIII-A VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT1 VAN W. E. TE B.2

BETREFFENDE FISCALE AFTREKBAARHEID UITGAVEN WEGENS
ZIEKTE EN TOEPASSING HARDHEIDSCLAUSULE
Vastgesteld 16 december 2008

Klacht

Verzoekster klaagt dat haar verzoek tot toepassing van de hardheids-
clausule voor de aftrek van uitgaven wegens ziekte is afgewezen.

Feiten

Verzoekster heeft bij de aangifte inkomstenbelasting 2004 een aftrek voor
uitgaven wegens ziekte geclaimd. In de Wet inkomstenbelasting 2001 is
een limitatieve opsomming opgenomen van ziektekosten die voor aftrek
in aanmerking komen. De inspecteur van de Belastingdienst heeft de
aanslag 2004 in 2007 opgelegd zonder de gevraagde aftrek goed te
keuren. Verzoekster heeft bezwaar aangetekend tegen de aanslag. Ook
heeft verzoekster gevraagd de hardheidsclausule van artikel 63 van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen toe te passen. Het verzoek is afge-
wezen en de beslissing is in latere brieven gehandhaafd.

Overwegingen

Verzoekster voert aan dat zij, omdat zij werd buitengesloten van de voor-
zieningen van de Algemene wet bijzondere ziektekosten, haar uitgaven in
verband met ziekte in aftrek wilde brengen van de aangifte inkomstenbe-
lasting. Omdat de inspecteur van de Belastingdienst van oordeel was dat
deze uitgaven niet aftrekbaar waren, is bezwaar aangetekend tegen de
belastingaanslag. Aan de staatssecretaris heeft verzoekster gevraagd de
hardheidsclausule toe te passen.

De staatssecretaris heeft dit verzoek afgewezen. Hij kan de hardheids-
clausule alleen toepassen bij een onbillijkheid van overwegende aard.
Hiervan is alleen sprake als het gaat om een gevolg dat de wetgever had
voorkomen als hij dat gevolg bij het maken van de wet had voorzien. In dit
geval is daarvan geen sprake omdat de wetgever expliciet en limitatief
heeft bepaald wat uitgaven voor ziekte zijn. Andere uitgaven, zoals ook de
uitgaven van verzoekster, komen niet voor aftrek in aanmerking.
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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 Naam en adres van verzoeker zijn de
commissie bekend.
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Oordeel van de commissie1

De staatssecretaris kan worden gevolgd in zijn standpunt met betrekking
tot de hardheidsclausule.
Wat de aftrekbaarheid van de uitgaven wegens ziekte betreft staat tegen
de uitspraak op bezwaar van de inspecteur van de Belastingdienst de weg
van beroep bij de rechtbank open.

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

1 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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