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LXXV-A VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT1 VAN L.M. TE V.2 BETREF-
FENDE INBESLAGNEMING VAN AUTO
Vastgesteld 23 september 2008

Klacht

Verzoeker klaagt dat de auto in eigendom van zijn partner in beslag is
genomen voor zijn invorderbare belastingschuld.

Feiten

Bij een Automatic Number Plate Recognition is verzoeker als chauffeur
van een auto aangehouden. Voor het kenteken stond invorderbare
motorrijtuigenbelastingschuld op naam van de partner van verzoeker.
Omdat ook verzoeker invorderbare belastingschuld had en zich gedroeg
als bezitter, is de auto in beslag genomen. De autoverzekering stond op
naam van verzoeker. Verzoeker en zijn partner hebben geen samenlevings-
contract gesloten. Het kentekenbewijs stond op naam van de partner van
verzoeker.
De partner van verzoeker is in beroep gegaan tegen de beslaglegging ten
laste van verzoeker. Het beroep is afgewezen omdat zij geen voldoende
bewijs heeft geleverd voor eigendom.

Overwegingen

Verzoeker voert aan dat de in beslag genomen auto eigendom was van
zijn vriendin met wie hij samenwoont maar geen samenlevingsovereen-
komst heeft gesloten.
De Belastingdienst stelt dat verzoeker op het ogenblik van aanhouding in
bezit van de auto was en dat zijn partner niet de eigendom van de auto
heeft kunnen aantonen. Verzoeker heeft daarentegen tegenover de deur-
waarder en de ontvanger van de Belastingdienst verklaard dat hij en zijn
partner de auto hadden aangeschaft.

Oordeel van de commissie3

Uit de feiten is niet gebleken dat de Belastingdienst verzoeker onzorg-
vuldig heeft behandeld. Verzoeker was in het bezit van de auto op het
moment van aanhouding. Krachtens de wet wordt de bezitter van een
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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 com-
missie bekend.
3 De commissie bestaat uit de leden:
Huijbregts-Schiedon (VVD), Janse de Jonge
(CDA), Quik-Schuijt (SP) (voorzitter),
Rehwinkel (PvdA), Rosenthal (VVD), Sylvester
(PvdA) en Vedder-Wubben (CDA).
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goed vermoed rechthebbende te zijn. De partner van verzoeker heeft
onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat de auto haar eigendom was.
Zij heeft alleen een aankoopbon overgelegd die pas na beslaglegging is
opgevraagd. Ook heeft zij geen bewijs van betaling geleverd.

Voorstel aan de Kamer

Er is geen aanleiding de Kamer een voorstel te doen.

De voorzitter van de commissie,
Quik-Schuijt

De griffier van de commissie,
De Gier
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