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Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN P. B. MULDER EN W.
MULDER-VAN DER WARF TE GLIMMEN BETREFFENDE HET
HANDELEN VAN DE BELASTINGDIENST
Vastgesteld 19 juni 2001
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressanten, echtgenoten, zich erover beklagen dat de ontvanger der
belastingen executoriaal beslag heeft doen leggen op een banktegoed,
hetgeen de voorziening in hun levensonderhoud bemoeilijkt,
dat adressant onder andere een pensioen ontvangt op grond van een
vroegere dienstbetrekking bij de Europese Organisatie voor Kernfysisch
Onderzoek (CERN) en van mening is dat Nederland niet gerechtigd is tot
belastingheffing over dit pensioen,
dat adressant vergeefs gebruik heeft gemaakt van het middel van bezwaar
tegen de in 1999 opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen over het jaar 1998 en het middel van beroep niet heeft
benut,
dat adressant daarmee heeft afgezien van de mogelijkheid om de
rechtmatigheid alsmede de hoogte van de aanslag te doen beoordelen
door de onafhankelijke rechter, wiens plaats niet door de Kamer kan
worden ingenomen,

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
De commissie bestaat uit de leden: Stevens
(CDA) (voorzitter), Rensema (VVD), Ter Veld
(PvdA), Dupuis (VVD), Dölle (CDA) en Platvoet
(GroenLinks).

KST53969
ISSN 0921 - 7363
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2001

dat overigens door het ministerie van Financiën omstandig aan adressanten is uiteengezet op grond van welke opvattingen en regelingen het
CERN-pensioen in Nederland belast is, alsmede onder welke voorwaarden
vrijstelling verkregen zou kunnen worden van (een deel van) de premies
volksverzekeringen,
dat niet valt in te zien waarom de ontvanger, daar adressanten niet
hebben gereageerd op een aanmaning en een dwangbevel, onzorgvuldig
jegens hen heeft gehandeld door beslag te doen leggen op een
banktegoed;
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van oordeel,
dat niet is gebleken dat adressanten van overheidswege onzorgvuldig zijn
behandeld,
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,
Van Dijk
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