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Nr. 12 SUBAMENDEMENT VAN HET LID HINDRIKS
Ontvangen 27 september 2001

De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor:

Het amendement Stroeken (stuk nr. 12) wordt als volgt gewijzigd:

Aan het amendement wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

III

Na artikel IV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IV0. WIJZIGING VAN DE WET INKOMSTENBELASTING
2001

Aan artikel 3.156 wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. In afwijking van artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht is de

redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden
gezien na dertien weken verstreken. De beschikking, houdende dat de
voordelen, bedoeld in het eerste lid, worden aangemerkt als winst uit
onderneming, wordt alsdan geacht te zijn verleend.

Toelichting

De AWB is van toepassing. Dat betekent dat ingevolge artikel 4:13 AWB
de beschikking binnen 8 weken moet worden gegeven, tenzij de aanvraag
door de indiener moet worden aangevuld met informatie. Daarvan krijgt
hij dan een kennisgeving. Zolang hij de informatie niet verstrekt wordt de
beschikking opgeschort tot de dag waarop de informatie alsnog is
verstrekt of de termijn is verstreken (art. 4:15 AWB).

Artikel 4:14 AWB geeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om, indien
de beschikking niet binnen 8 weken kan worden gegeven, de aanvrager
daarvan in kennis te stellen en een redelijke termijn te noemen
waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien. Met dit
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amendement wordt de termijn begrensd en is de beschikking van
rechtswege verleend.

Hindriks
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