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Klacht

Verzoekster beklaagt zich erover dat de ontvanger van de Belastingdienst
haar voorstel om een belastingschuld uit de aanslagen inkomstenbelas-
ting/premie volksverzekeringen over 2003 en 2004 te voldoen in maande-
lijkse termijnen van een zeker bedrag heeft afgewezen en een andere
betalingsregeling heeft toegestaan.

Feiten

Verzoekster is twee aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzeke-
ringen verschuldigd over 2003 en 2004. Zij heeft zich al in eerder in 2005
gewend tot de commissie voor de Verzoekschriften, die heeft geoordeeld
dat niet is gebleken dat ten aanzien van verzoekster een onjuist fiscaal
beleid is gevoerd. Tegen aanmaningen heeft verzoekster bezwaar gemaakt
dat is afgewezen. In 2008 zijn dwangbevelen uitgevaardigd. De invorde-
ringsmaatregelen zijn opgeschort in verband met het overlijden van de
moeder van verzoekster. Later is een betalingsregeling toegestaan afge-
stemd op haar betalingscapaciteit. Tegen deze vastgestelde betalings-
capaciteit heeft verzoekster bezwaar gemaakt dat is aangemerkt als een
beroepschrift tegen de beslissing van de ontvanger. De directeur van de
Belastingdienst heeft het beroepschrift gemotiveerd afgewezen. Tegen
deze beslissing staat geen hoger beroep open.

Overwegingen

Verzoekster voert aan dat zij niet de betalingscapaciteit heeft die is vastge-
steld. Zij voert immers wel gezamenlijke huishouding met twee personen
maar ieder is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen financiën.

De staatssecretaris ziet geen aanleiding om in te grijpen in het door de
ontvanger en de directeur van de Belastingdienst gevoerde beleid. Bij de
berekening van de betalingscapaciteit wordt ook het netto besteedbaar
inkomen van de echtgenoot betrokken ingevolge de Uitvoeringsregeling
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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 com-
missie bekend.
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Invorderingswet 1990. Voor de definitie van het begrip echtgenoot wordt
verwezen naar artikel 3 van de Wet werk en bijstand waarin is bepaald dat
als echtgenoot wordt aangemerkt de ongehuwde die met een ander een
gezamenlijke huishouding voert tenzij het een bloedverwant in de eerste
graad betreft. Van een gezamenlijke huishouding is sprake als twee
personen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning.

Oordeel van de commissie1

Niet is gebleken dat de Belastingdienst verzoekster onzorgvuldig heeft
behandeld.
Het staat vast dat verzoekster met een ander persoon op hetzelfde adres
woont.
Daarmee is de betalingsregeling vastgesteld overeenkomstig de
bestaande wet- en regelgeving.

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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