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H.R.J. Curiel
Van Woustraat 204 C
1073 NA AMSTERDAM
tel. 020 - 670 76 10

R.D.W.
T.a.v. Divisie Registratie en Informatie
Postbus 30000
9640 RA VEENDAM

Amsterdam, 18 april 2003

Betreft: uw brief d.d. 5 maart 2003, uw kenmerk

Geachte mevrouw, geachte meneer,

Naar aanleiding van uw bovenvermeld schrijven wil ik u het volgende opmerken. Ik richtte
me tot u d.d. 17 april 1998 met het verzoek het houderschap inzake voertuig met kenteken
GV-02-XL te beëindigen.

Wie schetst mijn verbazing toen ik jongstleden maart van u een afuiijzing van mijn verzoek
mocht onWangen: maar liefst bijna vijf jaar heeft tussen mijn verzoek en uw afuiijzing
gezeten. Dit heeft eindeloos veel consequenties gehad voor onder andere
motorrijtuigenbelasting. Voor een lange periode ben ik verantwoordelijk gesteld geweest
voor het betalen van belastingen voor een auto die niet in mijn bezit is. Zoals ik u al eerder
heb geschreven ben ik genoodzaakt geweest bedoelde auto in Frankrijk achter te faten aan
het eind van 1997. De auto was niet meer te repareren en kon niet naar Nederland gesleept
worden. Het enige dat ik op korte termijn kan doen om de zaak af te handelen ls wanneer
ik volgens de planning in mei-juni weer in Frankrijk zal zijn bij de politie aangifte te doen
van de verdwijning van bedoeld voertuig. Ik vraag me dan zo af , wat de gevolgen voor mij
zullen zijn als blijkt dat ik belasting heb betaald voor een auto die niet meer in mijn bezit
was.

Tenslotte wil ik kwijt, dat het mij bovendien bevreemdt, dat u de papieren van de auto
geretourneerd heeft na zo'n lange periode. Omdat ik niets meer heb vernomen van uw
dienst ben ik ervan uitgegaan dat alles in orde was. Wilt u zo vriendelijk zijn, om met extra
aandacht mijn dossier nogmaals op zeer korte termijn te bekijken.

Hoogachtend,

H.R.J. Curiel

01/03/11 13:54
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19januari 2009
Brjlage(n)Ons kenmerk

3 S 0656h

r i \

Onlangs heeft u een verzoek ingediend om de tenaamstelling voor het voertuig met
het kenteken GV-02-XL te laten vervallen.

Naar aanleiding van dit verzoek en de overgelegde verklaring(en) is, op grond van
artikel 40, tweede lid van het Kentekenreglement, de tenaamstelling bij dit voertuig
met ingang van 16-01-2009 vervallen verklaard.

De tenaamstelling in het kentekenregister is niet met terugwerkende kracht
vervallen verklaard omdat daarmee de zuiverheid van dat register ernstig zou
worden aangetast.

Indien u van mening bent dat u ook voor de datum van vervallenverklaring niet
(meer) verantwoordelijk was voor dit voertuig, terwijl u door de Belastingdienst of
door de Officier van Justitie, wel op deze verantwoordelijkheid bent aangesproken,
dan adviseer ik u om daartegen bij de betreffende instantieberv'raarheroep aan te
tekenen.

Voor eventuele teruggave van teveel betaalde motorrijtuigenbelasting dient u zichte
wenden tot BelastingdiensíCentrale administratie, Postbus 9047, 7 300 GJ
Apeldoorn. Bezoekadres: Stationsplein 50 te Apeldoorn. Telefonische informatie:
0800-0749.

posrbus 30000 rel. 0e00 07 3e (10 o p/m) Voertuiginformatie en -toelatíng
9640RAVeendam Fax0598-699504
Skager Rak l0 www.rdw.nl
9642CZYeendam

3 S 0656h
o



om bud sman
Postadres'

Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Bezoekaihes

Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag

De heer H.R.J. Curiël
Van Woustraat294 C
1073 NA AMSTERDAM

(070) 3 607 572
E-mail

bureau@nationaleombudsman.nl

Doorhiesnunmer
(070) 3 563 692 BT/pv/gn
Dattm

5 JAiI. ZUfig
Ons numtner

2008.1 1907 002
Uw bfief
25 november
Uw kenmerk

Bijlagen

B ehanilelenil meil ew erker

mw. mr. A.C. van den Belt
Qnilerwerpt

einde onderzoek

Geachte heer Curië|,

Op 25 november 2008 hebt u bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend over de Dienst
Wegverkeer (RDW) U klaagt erover dat u sinds enige tijd tot het moment dat u zich tot de Nationale
ombudsman wendde boetes ontvangt van de RDW voor een auto die reeds lang niet meer in uw
bezit is.

De RDW voerde in 2007 een volledige controle uit van alle kentekenregistraties. Daarbij werd
bekeken of voor een geregistreerd kenteken ook een geldige APK beschikbaar was. Ook werd
gecontr_o.leeld-.ef elee-n geldige ve_rzekering voor het voertuig uras. Als dat niet het,geval was,
werden de gegevens aan het openbaar ministerie doorgegeven en werd de overtreding beboet.
Een flink aantal mensen ontving hierbij een boete, nadat zij ongeveer tien jaar niets hadden
gehoord. In vele gevallen was er sprake van een kentekenregistratie die niet meer klopte: de auto
was gesloopt of geëxporteerd. De kentekenregistratie werd dan beëindigd, maar de opgelegde
boete bleef in stand.
Dit nu is ook bij u het geval.

Uw klacht staat niet op zichzelf; meerdere mensen in een soortgelijke situatie hebben zich tot de
Nationale ombudsman gewend. De Nationale ombudsman heeft over deze kwestie in oktober 2008
drie rapporten uitgebracht. De Nationale ombudsman stelde daarin voorop dat uit de wet blijkt dat
diegene die als kentekenhouder geregistreerd staat in overtreding is als voor het voertuig met dat
kenteken geen geldige APK aanwezig is. Als het echter gaat om een registervergelijking van
registraties die al vele jaren geleden had plaatsgevonden en de laatste geldigheid van de APK al
vele jaren is verlopen, acht de Nationale ombudsman het niet juist om de betrokkene niet eerst in de
gelegenheid te stellen om aan te geven of de registratie nog juist is of dat er andere redenen zijn
waarom er geen geldige APK beschikbaar is. De Nationale ombudsman achtte de onderzochte
gedragingen in strijd met het redelijkheidsvereiste. Hij nam er om die reden met instemming kennis
van dat de RDW voor de verzoekers in kwestie en anderen in vergelijkbare situaties alsnog voor
correctieverzoeken voor boetebeslissingen heeft gezorgd.

(070) 3 563563
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ln het kader van het onderzoek naar uw klacht heeft de Nationale ombudsman op 15 december

2008 uw klacht per e-mailvoorgelegd aan de RDW met de vraag of ook in uw geval voor

correctieveaoeken voor boetebeslissingen kon worden gezorgd. De RDW heeft in reactie daarop

laten weten dat er correctievezoeken zijn gedaan. U bent hiervan bij brief van 23 december 2008

op de hoogte gesteld.

Op grond van bovenstaande informatie heb ik besloten het onderzoek te beëindigen. Een kopie van

deze brief is gestuurd aan de RDW'

lndien blijkt dat de problemen zich blijven voordoen, kunt u zich opnieuw tot de Nationale

ombudsman wenden.

lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd. Mocht u over deze brief nog

vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw mr' A'C' van den Belt via telefoon-

nummer 070 - 3 563 692.

DE NATIONALE OMBUDSMAN,

mír..l.w.ru.
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H R J CURIEL
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1620 AR HOORN NH

Amsterdam
Amsterdam

Telefoon: 0800 - 0749
Telefax: (0229)25 51 91
Afdeling: VPS
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Datum:
1 3 augustus 2009

Uw kenmerk:

Kenmerk:
1313.32.855

Betreft:

Gevolgen niet betaalde motorr i j tuigenbelasting

Geachte heer, mevrouw Curiel

Motorri jtuigenbelasting behoort tot de kosten die aan het houden van een motorri jtuig zijn verbonden.
Als u een motorri jtuig op naam heeft staan moet u deze belasting betalen, ongeacht uw persoonli jke en
fi nanciële omstandigheden.

U heeÍt de volgende naheffingsaanslagen motorri jtuigenbelasting niet of niet volledig betaald.

Tijdvak Aanslagnummer Openstaand bedrag* Openstaande kosten
2008 131332855Y82 C 372,00 € 63,00
2008 131332855Y83 € 90,00 € 45.00
* Over dit bedrag moet.u ook invorderingsrente betalen.

lk heb nu de mogeli jkheid om op uw naam een signalering in het kentekenregister aan te brengen, waardoor u
geen irieuw-e kentekens meeropriaamkuntkrijgen. Dii betekent onder andere datu feiteiijk geen andergauto's
meer kunt kopen. Ook bestaat als gevolg van de signalering de mogeli jkheid dat t i jdens een polit ie controle of
een controle door belastingambtenaren, welke controles op alle dagen en uren kunnen geschieden, uw auto
zonder meer in beslag wordt genomen en van de weg wordt gehaald. lk wijs u erop dat in dat geval, om uw weg
te kunnen vervolgen, u zelÍvoor aanvullend vervoer zorgzal moeten dragen.

U kunt de signalering voorkomen door alsnog de bovengenoemde bedragen te betalen, tezamen met de
verschuldigde invorderingsrente. Het totale bedrag dat u moet betalen moet wel voor 27 augustus 2009 op de
rekening van de Belastingdienst zijn bijgeschreven.

Let op!

Gebruik voor betaling van de bovengenoemde belastingschuld alt i jd de acceptgiro die bij de belastingaanslag of
aanmaning is meegezonden. Betaal iedere aanslag apart.

Wanneer u niet meer in het bezit bent van de betreffende acceptgirokaart(en) kunt u het totaal bedrag overmaken
op girorekening 2445588 van de Belastingdienst in Apeldoorn onder vermelding van het sofinummer en de
mededeling "aanslagen motorri jtuigenbelasting".

Als u nog vragen heeft over deze brief, kunt u mij bellen op (0229) 25 54 49.

Deze brief is centraal in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend.

BelastingdiensUAmsterdam
de ontvanger.

Bezoekadres

Kingsfordweg 1

AMSTERDAM

ln uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden



Belastingdienst

HIERBIJ DEEL IK U MEDE, DAT DE VERMINDERING OP DE AANSLAG
INKOMSTENBELASTING/PR EMIE VOLKSVERZ. 2OO8
NUMMER 1313.32.855.H.86 TEN BEDRAGE VAN € 318,00
ALS VOLGT IS VERWERKT

E 71,O0 IS VERREKEND METAANSLAGNUMMER
1313.32.855.Y.7 MOTORRIJTUIGENBELASTING2OOT
€ 31,00 HOOFDSOM
€ 4O,OO KOSTEN

C 112,00 IS VERREKEND MET MNSLAGNUMMER
1 31 3.32.855.Y.7.4 MOTORRIJÏU IGENBELASÏING 2OO7

_ e 35.00 HOOFDSOM_ __
€ 73,00 KOSTEN
€ 4,00 RENTE 12-12-2007 T/M 29-01-2011

€ 135,00 IS VERREKEND MET AANSLAGNUMMER
131 3.32.855.Y,8.3 MOTORRIJTUIGENBELASTING 2OO8
€ 90,00 HooFDsoM
€ 45,00 KOSÏEN

Mededeling
Verreken ing of terugbetaling

Centrale administratie

) Postbus 9048,7300 GK Apeldoorn

H R J CURIEL
VAN WOUSTRMT 204-C
1o7B NA AMSTERDAM 

Dagtekening
4 Íebruari 2011
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HET HOOFD VAN HET KANTOOR.


