
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN B.G. PAULIDES TE BORN
BETREFFENDE HET HANDELEN VAN DE BELASTINGDIENST
Vastgesteld, 27 mei 2003

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

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat de belastingdienst een belasting-
teruggave over het jaar 2001 heeft gestort op een bankrekening die hij in
verband met de eerdere afhandeling van een teruggave over het jaar 2000
had vervangen door een andere bankrekening, in de vooronderstelling dat
de nieuw opgegeven rekening ook in de toekomst door de belastingdienst
zou worden gebruikt,

dat de belastingdienst het opgeven van een nieuw bankrekeningnummer
inderdaad ten onrechte niet heeft aangemerkt als het uitsluiten van het
oude bankrekeningnummer,

dat in beginsel in zulk een geval de teruggave alsnog op het juiste
rekeningnummer dient plaats te vinden, tenzij het op de onjuiste rekening
gestorte bedrag wel degelijk in het vermogen van betrokkene is gevloeid
en de belastingdienst het alsnog uit te betalen bedrag derhalve kan
verrekenen met zijn vordering op betrokkene wegens verrijking,

dat is gebleken dat na storting van de teruggave vanaf de onjuiste
rekening nog betalingen zijn gedaan op naam van adressant, zodat mag
worden aangenomen dat de teruggave op dat moment in zijn vermogen is
gevloeid,

dat adressant niet heeft aangetoond voor het overige enige schade te
hebben geleden door toedoen van het handelen van de belastingdienst;

van oordeel,
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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: Stevens
(CDA) (voorzitter), Rensema (VVD), Ter Veld
(PvdA), Dupuis (VVD), Dölle (CDA) en Platvoet
(GroenLinks).

Eerste Kamer, vergaderjaar 2002–2003, nr. XVI 1



dat er voor de Kamer geen aanleiding is in deze aangelegenheid verder te
treden, 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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