
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN B. DE GRAAF TE DEER LAKE
(CANADA) BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN EEN AANSLAG
INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN
Vastgesteld 26 september 2000

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

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat hem geen kwijtschelding wordt
verleend van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
over het jaar 1998,

dat de aanslag is ontstaan door bijtelling van een genoten uitkering van
het GAK en indeling in een onjuiste tariefgroep, waardoor voordeel is
genoten dat met voornoemde aanslag is gecorrigeerd,

dat belastingplichtigen zelf verantwoordelijk zijn voor de in de aangifte
verstrekte gegevens, ook als bij de invulling daarvan de hulp van een
belastingambtenaar is ingeroepen, zoals in adressants geval,

dat adressant ervoor heeft gekozen de voorlopige teruggave aan te
wenden voor andere bestemmingen, zonder de definitieve aanslag af te
wachten, doch dat een dergelijke keuze voor zijn rekening dient te blijven
en dat deze situatie volgens vast beleid niet kan leiden tot kwijtschelding,

dat de waarde van adressants auto tevens aan kwijtschelding in de weg
staat,

dat zich kennelijk wel enkele communicatieproblemen tussen adressant
en de belastingdienst hebben voorgedaan;

van oordeel,

dat adressant volgens vaststaand beleid niet in aanmerking komt voor
kwijtschelding, maar een betalingsregeling wel soelaas zou kunnen
bieden,
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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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stelt de Kamer voor:

a. de staatssecretaris uit te nodigen adressant een betalingsregeling aan
te bieden met een looptijd van 12 maanden,

b. voor het overige 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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