
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

XLV-A VERSLAG OVER HET ADRES1VAN C.S. TE A.2 BETREFFENDE HET
HANDELEN VAN DE BELASTINGDIENST
Vastgesteld 7 november 2006

De commissie3, gelet op de door de minister van Financiën verstrekte
inlichtingen,

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat de ontvanger der belastingen
weigert om een bedrag aan hem terug te betalen dat naar zijn mening ten
onrechte van zijn rekening is afgeschreven ten gunste van de belasting-
dienst,

dat de ontvanger begin 2006 beslag heeft laten leggen op een bankreke-
ning van adressant (overigens voor een kleiner bedrag dan adressant
vermeldt) in verband met onbetaalde aanslagen in de inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen over de jaren 1998 tot en met 2000 en in de
motorrijtuigenbelasting over tijdvakken in de jaren 2002 tot en met 2004,

dat adressant niet dan wel vergeefs gebruik heeft gemaakt van de
middelen van bezwaar en beroep, zodat de aanslagen onherroepelijk
vaststaan,

dat niet is gebleken dat de ontvanger, die eerst na geruime tijd tot
invorderingsmaatregelen is overgegaan, onzorgvuldig heeft gehandeld;

van oordeel,

dat niet is gebleken dat adressant van overheidswege onzorgvuldig is
behandeld,

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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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.
3 De commissie bestaat uit de leden: Vedder-
Wubben (CDA) (voorzitter), Van den Broek-
Laman Trip (VVD), Platvoet (GL), Pruiksma
(CDA) en Doesburg (PvdA).
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