
Verslagen van de commissie voor de Verzoek-
schriften

XXIV-A VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN L.J. LINDEMAN TE
EINDHOVEN BETREFFENDE HET HANDELEN VAN DE BELASTING-
DIENST
Vastgesteld 26 april 2005

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

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat de belastingdienst, in de hoeda-
nigheid van de voorzitter van het managementteam van een belasting-
kantoor, op het moment van indiening van het onderhavige verzoek-
schrift, in juni 2004, nog niet had gereageerd op zijn klachtbrief uit april
2004, terwijl hij in die klachtbrief onder andere klaagde over het uitblijven
van een reactie op een brief uit februari van dat jaar,

dat de betreffende voorzitter na de indiening van het verzoekschrift,
namelijk in augustus 2004, uitvoerig heeft gereageerd op de klacht van
adressant, deze gegrond heeft verklaard en verontschuldiging heeft
aangeboden,

dat, voorzover adressant stelt dat de gang van zaken illustratief is voor de
voortdurende onzorgvuldigheid waarmee de belastingdienst hem in de
onderlinge correspondentie bejegent, slechts vast is komen te staan dat
die correspondentie een buitensporige omvang heeft aangenomen, met
name omdat adressant in het kader van door hem aanhangig gemaakte
bezwaar- en beroepschriften tevens klachtbrieven verstuurt, waardoor niet
steeds duidelijk is op welk moment op welke klacht gereageerd moet of
kan worden;

van oordeel,

dat er 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
gestaan, liggen op het commissiesecretariaat
Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter
inzage van de leden.
2 De commissie bestaat uit de leden: Vedder-
Wubben (CDA) (voorzitter), Van den Broek
(VVD), Platvoet (GL), Doek (CDA)(wnd.) en
Doesburg (PvdA).
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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,
Vedder-Wubben

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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