
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

XXV-A VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN D.A. PUGH TE EINDHOVEN
BETREFFENDE HET HANDELEN VAN DE BELASTINGDIENST
Vastgesteld 26 april 2005

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

overwegende,

dat adressant zich er op de eerste plaats over beklaagt dat de ontvanger
der belastingen zekerheidsstelling heeft verlangd alvorens uitstel van
betaling te willen verlenen voor diverse aan adressant en zijn echtgenote
opgelegde aanslagen over het jaar 2001,

dat adressant in april 2004 bezwaarschriften heeft ingediend tegen die
aanslagen, waarin onder andere nietigheid van de aanslagen werd
ingeroepen vanwege vormgebreken,

dat de ontvanger die bezwaarschriften heeft aangemerkt als verzoeken om
uitstel van betaling en aan dat uitstel de voorwaarde van zekerheids-
stelling heeft verbonden,

dat de directeur van de betreffende belastingeenheid in zijn beslissing op
het beroepsschrift van adressant uitvoerig is ingegaan op de door
adressant aangevoerde vormgebreken en op het geldende invorderings-
beleid, doch de beschikking van de ontvanger heeft vernietigd omdat die
onvoldoende gemotiveerd was,

dat de ontvanger daarop een nieuwe, gemotiveerde beslissing heeft
genomen waarin hij de eis van zekerheidsstelling heeft gehandhaafd,
waarover adressant opnieuw zijn beklag heeft gedaan bij de directeur,

dat niet is gebleken dat de klachten van adressant over het handelen van
de belastingdienst op onbehoorlijke wijze zijn behandeld,

dat adressant zich er op de tweede plaats over beklaagt dat de inspecteur
der belastingen in september 2004, ten tijde van de indiening van het
onderhavige verzoekschrift, nog niet had beslist op de bezwaarschriften,
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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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dat de inspecteur eerst eind december 2004 heeft gereageerd op de
bezwaarschriften door nadere motivering te vragen,

dat deze late reactie als onzorgvuldig moet worden beschouwd, hetgeen
door de staatssecretaris van Financiën wordt erkend en waarvoor hij
verontschuldiging heeft aangeboden,

dat de inspecteur de bezwaarschriften overigens eind januari 2005
niet-ontvankelijk heeft verklaard, nadat adressant niet binnen de gestelde
termijn nadere motiveringen had ingediend,

dat adressant over het standpunt van de inspecteur het oordeel van de
rechter kan vragen, wiens plaats de Kamer niet kan innemen;

van oordeel,

dat adressant van overheidswege deels onzorgvuldig is behandeld,
waarvoor inmiddels verontschuldiging is aangeboden,

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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