
Zitting 1970-1971 - 10 7 0 9 
Aanpassingswet belastingen van rechtsverkeer 

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 
(Ingezonden 15 september 1970) 

Nr. 5 

(De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 
1969-1970) 

Het verheugt de ondergetekende, dat in de vaste Commissie 
voor Financiën de meeste leden zonder meer akkoord konden 
gaan met dit wetsontwerp. Naar aanleiding van de opmer-
kingen van vele andere leden, welke overigens vooral betrek-
king hadden op de wetstechniek, deelt hij het volgende mede. 

Hij betreurt, dat deze leden toch niet zo ingenomen waren 
met de lange lijst van in veel wetten aan te brengen wijzigingen. 
Zoals op blz. 21 linkerkolom van de memorie van antwoord 
betreffende het ontwerp van wet op belastingen van rechts-
verkeer (stuk 10560, nr. 7) is te kennen gegeven, is de vorm 
van een afzonderlijke aanpassingswet gekozen op wets-esthe-
tische gronden en ten einde verwarring te voorkomen bijv. ten 
aanzien van de vraag of door de nieuwe wetgeving de in de 
bestaande wetgeving op vergelijkbaar gebied geldende vrijstel-
lingen vervallen. In het voorlopig verslag op dat wetsontwerp 
werd over deze vraag reeds twijfel uitgesproken. In dit verband 
is mede van belang de bedoeling om de thans in verschillende 
bijzondere wetten voorkomende bepalingen omtrent kosteloze 
registratie of vrijstelling van de formaliteit van registratie te 
codificeren. Dit maakt het noodzakelijk die bepalingen in 
ieder geval te doen vervallen. De hier aan het woord zijnde 
leden hebben tegen deze (voorgenomen) codificatie geen 
bezwaar gemaakt en in het voorlopig verslag betreffende het 
ontwerp-Registratiewet 1970 zelfs verklaard geen noodzaak te 
zien voor andere uitzonderingen op de verplichte registratie 
dan ten behoeve van vervallen testamenten (stuk 10 599, nr. 5, 
blz. 3, rechterkolom). Hoewel een aanpassing van de bepa-
lingen welke uitsluitend handelen over vrijstelling van zegel-
recht dat onder de nieuwe wetgeving niet meer zal bestaan, 
in zover niet strikt noodzakelijk is, dat zonder die aanpassing 
geen terstond aanwijsbare materiële nadelen ontstaan, verdient 
het naar het oordeel van de ondergetekende ter bevordering van 
de duidelijkheid van de wetgeving toch de voorkeur ook deze 
bepalingen in de zuivering te betrekken, nu deze toch eenmaal 
moet plaatsvinden. 

Het verdient naar de mening van de ondergetekende op 
vorenstaande gronden geen aanbeveling de aanpassing eerst te 
doen geschieden naar mate de desbetreffende wetten toch op 
de helling gaan. De in dit verband gesuggereerde vervanging 
van de term „ontvanger der registratie" in andere wetten is 
overigens slechts een van de vele ook dan nog nodige wijzi-
gingen, zodat het regelen van deze opvolging in een bepaling 
van de Registratiewet 1970 slechts tot verbrokkeling zou 
leiden. Dat een dergelijke bepaling - waarbij als voorbeeld 
wordt genoemd artikel III van de wet van 28 juni 1956 
(Stb. 377) — de andere wetten niet zou wijzigen, kan de 
ondergetekende niet onderschrijven. 

Rijkswetten, verdragen en andere internationale overeen-
komsten zijn niet bij het onderhavige wetsontwerp aangepast, 
omdat eenzijdige wijziging daarvan bij een nationale wet niet 
mogelijk is. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
F. H. M. GRAPPERHAUS. 
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