
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

XXVII-A VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN G.M.G. VAN DE VINNE TE
VAISSAC (FRANKRIJK) BETREFFENDE HET HANDELEN VAN DE
BELASTINGDIENST
Vastgesteld 28 juni 2005

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

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat aan hem nog steeds aanslagen in
de motorrijtuigenbelasting zijn opgelegd in verband met het houderschap
van een auto, ook nadat hij die auto, in maart 2003, formeel in Frankrijk
had ingevoerd en daar had aangemeld bij de Rijksdienst voor het
wegverkeer, en die aanslagen bovendien verrekend zijn met andere
belastingaanslagen,

dat er kennelijk enige tijd is verstreken voordat de Rijksdienst voor het
wegverkeer het kentekenbewijs op verzoek van de Franse autoriteiten
ongeldig heeft verklaard, gedurende welke tijd de geregistreerde houder
belastingplichtig blijft,

dat de belastingdienst desalniettemin naar aanleiding van adressants
bezwaren de periode van verschuldigdheid van de motorrijtuigenbe-
lasting heeft beperkt tot medio maart 2003, zodat adressant geen
belasting meer verschuldigd is ná dat tijdstip,

dat de klacht van adressant over verrekeningen op een misverstand
berust, daar die verrekeningen betrekking hebben op aanslagen in de
motorrijtuigenbelasting op zijn naam van vóór maart 2003;

van oordeel,

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