
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

LIV-A VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN J. R. TE D.2 BETREFFENDE HET
HANDELEN VAN DE BELASTINGDIENST
Vastgesteld 10 juli 2007

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

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat naheffingsaanslagen BPM (belas-
ting van personenauto’s en motorrijwielen), inclusief boete, wel aan hem
maar niet aan zijn medevennoot zijn opgelegd en voorts dat de belasting-
dienst intimiderend en onheus is opgetreden,

dat adressant de kentekenhouder is van een personenauto die is ingezet
voor taxivervoer en waarvoor hij om die reden in 1997 teruggave van
BPM en vrijstelling van motorrijtuigenbelasting heeft verzocht en
gekregen,

dat de belastingdienst bij een boekenonderzoek in 2003 echter vaststelde
dat niet aannemelijk kon worden gemaakt dat was voldaan aan de voor-
waarde dat de auto voor ten minste 90 procent was gebruikt als taxi en
door middel van de naheffingsaanslagen de teruggave en de vrijstelling
ongedaan maakte,

dat adressant stelt dat de reden waarom dat niet aannemelijk kon worden
gemaakt is gelegen in het feit dat zijn medevennoot in de vennootschap
onder firma, waarmee de auto als taxi werd geëxploiteerd, niet bereid
bleek om zijn (deel van de) administratie aan de belastingdienst te tonen
en dat de aanslagen daarom ten hoogste voor de helft aan hem zouden
behoren te zijn opgelegd,

dat echter de teruggave en de vrijstelling in 1997 aan adressant als
kentekenhouder zijn verleend en de corrigerende aanslagen daarom aan
hem zijn opgelegd,

dat adressant, indien hij de onrechtmatigheid van de aanslagen betwist,
gebruik had kunnen maken van het middel van beroep toen zijn bezwaar-
schriften door de inspecteur der belastingen waren afgewezen,
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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
commissie bekend.
3 De commissie bestaat uit de leden:
Huijbregts-Schiedon (VVD), Janse de Jonge
(CDA), Quik-Schuijt (voorzitter) (SP),
Rehwinkel (PvdA), Rosenthal (VVD), Sylvester
(PvdA) en Vedder-Wubben (CDA).
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dat de Kamer niet de plaats van de rechter kan innemen,

dat voorts is gebleken dat de belastingdienst de klachten van adressant
over de door hem als intimiderend en onheus ervaren bejegening door de
belastingdienst correct heeft behandeld en zijn spijt heeft betuigd voor het
feit dat adressant die bejegening zo ervaren heeft terwijl dat geenszins de
bedoeling was;

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,
Quik-Schuijt

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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