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Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 29 januari 2001
Kenmerk: VZ 11.696/KO d.d. 29 november 2000
Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief bericht ik u het volgende.
In haar vergadering van 28 november 2000 heeft de Eerste Kamer zich
verenigd met het verslag, bevattende de voorstellen van de Commissie
voor de Verzoekschriften over het adres van de heer Th. A. M. van den
Hurk te Eersel. In uw bovenvermelde brief van 29 november 2000 verzoekt
u mij gevolg te geven aan de in het verslag bedoelde uitnodiging om de
toezegging verwoord in mijn brieven van 29 juni 2000, nr. CPP-00193 U en
27 september 2000, nr. CPP-01862 U ook gestand te doen indien de heer
Van den Hurk het netto teveel genotene niet ineens doch in termijnen
terugbetaalt.
Dienaangaande bericht ik u dat de heer Van den Hurk het netto bedrag
van de ten onrechte genoten inkomsten in de maand november 2000 aan
USZO-Defensie heeft terugbetaald. De Belastingdienst zal het bewuste
bedrag aan ingehouden loonbelasting teruggeven aan USZO-Defensie.
Ik vertrouw erop dat de door de heer Van den Hurk voorgelegde kwestie
hiermee is opgelost.
Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Financiën,
W. Bos

* Wegens vervallen van bijlage 2.
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BIJLAGE 1

Aan de staatssecretaris van Financiën
Den Haag, 29 november 2000
Kenmerk: VZ 11.696/KO
De Eerste Kamer heeft zich in haar vergadering van 28 november jl.
verenigd met het hierbij gaande verslag, bevattende de voorstellen van de
Commissie voor de Verzoekschriften over het adres van de heer Th. A. M.
van den Hurk te Eersel betreffende de terugvordering van teveel
ontvangen invaliditeitspensioen.
Namens de Kamer verzoek ik u gevolg te geven aan de in het verslag
bedoelde uitnodiging en haar zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen
van uw beslissing daarop.
F. Korthals Altes
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