
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN W. FLANDERHIJN TE RIJSWIJK
BETREFFENDE UITSTEL VAN BETALING VOOR AANSLAGEN
INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN
Vastgesteld 5 juli 2000

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

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat hem geen uitstel van betaling
wordt verleend voor een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverze-
keringen over de jaren 1997 en 1998,

dat adressant stelt dat hij de aanslag niet kan voldoen, omdat hij andere
schuldeisers heeft toegezegd zijn schulden bij hen direct te voldoen,

dat het verzoek om een betalingsregeling is afgewezen, omdat de fiscus
een preferente schuldeiser is en als zodanig niet behoeft terug te treden
ten voordele van andere schuldeisers,

dat het vaststaand beleid is dat geen uitstel van betaling of kwijtschelding
wordt verleend indien een belastingplichtige aflossingen doet aan
concurrente schuldeisers boven een drempelbedrag van f 300,

dat de staatssecretaris aangeeft dat adressant een aanmerkelijke
teruggave over het jaar 1999 verwacht die voldoende moet zijn om de
openstaande belastingaanslagen over de jaren 1997 en 1998 te voldoen
en dat de ontvanger bereid is uitstel van betaling te verlenen voor de
openstaande aanslagen in afwachting van de teruggave over het jaar 1999
onder de voorwaarde dat adressant hem daartoe schriftelijk verzoekt
onder overlegging van een kopie van de aangifte over het jaar 1999 en
een berekening van de te verwachten teruggave;

van oordeel,

dat adressant hiermee in voldoende mate is tegemoetgekomen en er
derhalve voor de Kamer geen aanleiding is in deze aangelegenheid verder
te treden,
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1 Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben ge-
staan, 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 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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