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Blijkens mededeling van de Direc-
teur van het Kabinet van 15 mei 1981, 
nr. 105, machtigde Uwe majesteit de 
Raad van State, zijn advies betreffende 
het bovenvermelde ontwerp recht-
streeks aan mij te doen toekomen. Ik 
heb de eer U dit advies, gedateerd 17 
augustus 1981, nr. 810 805/13, hierbij 
aan te bieden, alsmede de daaraan ten 
grondslag liggende tekst van het ont-
werp en de daarbij behorende memo-
rie van toelichting. 

1. Met voldoening heb ik er kennis 
van genomen, dat de Raad van State 
zijn instemming kan betuigen met de 
voorgenomen intrekking van het uit 
1964 daterende ontwerp van een nieu-
we successiewet en met de indiening 
van het voorliggende wetsontwerp. 
Het wetsontwerp geeft de Raad aanlei-
ding tot het maken van een aantal op-
merkingen, waarop ik hieronder nader 
inga. 

2. In de eerste plaats wijdt de Raad 
aandacht aan de onder artikel I, onder-
deel M, van het ontwerp opgenomen 
nieuwe regeling van de waardebepa-
ling. Bij dit onderdeel wordt voorge-
steld om de in de huidige wet gehan-
teerde begrippen verkoopwaarde en 
geldswaarde voor de waardebepaling 
van het verkregene te vervangen door 
het criterium waarde in het economi-
sche verkeer. Met deze wijziging wordt 
beoogd aan te sluiten bij het waarde-
begrip zoals dat ondermeer geldt voor 
de Wet op de vermogensbelasting 
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1964 en de Wet op belastingen van 
rechtsverkeer. Ik heb in de memorie 
van toelichting gesteld, dat bij de in-
voering van een nieuw begrip als 
waarde in het economische verkeer 
geen vrees bestaat voor onduidelijk-
heid en onzekerheid, omdat dit begrip 
reeds lang in andere heffingswetten 
wordt gehanteerd, zonder dat dit tot 
problemen leidt. 

De Raad wijst erop, dat het bij de 
waardebepaling voor het successie-
recht en schenkingsrecht gaat om het 
belasten van een vermogen op het 
ti jdstip waarop het van de erflater of 
de schenker op de verkrijger overgaat. 
In dit verband haalt de Raad paragraaf 
20, punt 1, van de Leidraad Successie-
wet 1956 aan, waar wordt vermeld, dat 
het vermogen voor de waardebepa-
ling in belangrijke mate dient te wor-
den geabstraheerd zowel van de per-
soon van de erflater (schenker) als van 
die van de verkrijger, zodat bij de 
schatting objectieve maatstaven in 
sterke mate naar voren treden. Het 
komt de Raad voor, dat het zonder 
meer overnemen van het waardebe-
grip uit de vermogensbelasting ertoe 
zou kunnen leiden, dat de geobjecti-
veerde benadering van het successie-
recht wordt verlaten. Tevens merkt de 
Raad nog op, dat de praktijk van de 
gemeentelijke onroerend-goedbelas-
tingen heeft uitgewezen, dat het over-
nemen van waardebegrippen uit ande-
re heffingswetten, zonder dat daarbij 
een uitvoerige toelichting wordt ver-
schaft, tot onduideli jkheid en onzeker-

Successiewet 1956 

heid aanleiding kan geven. Het college 
is dan ook van mening dat de toelich-
ting bij het onderhavige artikel dient te 
worden verduidelijkt door het begrip 
waarde in het economische verkeer 
voor de toepassing van de successie-
wet nader uit te werken en daar waar 
de toepassing van dit begrip tot ande-
re benaderingswijzen leidt dan bij an-
dere heffingswetten met hetzelfde 
waardebegrip, aan te geven om welke 
verschillen het te dezen gaat. 

Ik teken bij dit betoog aan, dat de 
door de Raad aangehaalde passage 
van de Leidraad Successiewet 1956 
betrekking heeft op het thans in de 
Successiewet voorkomende begrip 
geldswaarde. Dat begrip sluit immers 
niet bij voorbaat uit, dat ook subjectie-
ve factoren bij de waardebepaling een 
rol zullen spelen. Met het criterium 
waarde in het economische verkeer 
wordt naar mijn mening de geobjecti-
veerde benadering van het successie-
recht juist sterker ondersteund. Het cri-
ter ium waarde in het economische 
verkeer draagt immers veel meer in 
zichzelf reeds een objectief karakter 
dan het begrip geldswaarde. In wezen 
wordt de gevolgde praktijk van de 
waardebepaling voor het successie-
recht steviger in de wet verankerd. 
Daarom deel ik niet de vrees van de 
Raad dat de geobjectiveerde benade-
ring van de waardebepaling voor het 
successierecht zal worden verlaten. 

Gezien het vorengaande zal het dui-
delijk zijn, dat met de invoering van 
het begrip waarde in het economische 
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verkeer geen wijziging van de tot nu 
gevolgde gedragslijn bij de waardebe-
paling voor het successierecht wordt 
beoogd. Ter voldoening aan de sugge-
stie van de Raad heb ik de toelichting 
bij artikel I, onderdeel M, in vorenge-
noemde zin aangevuld. 

3. De Raad is van oordeel dat het 
betrekken van de - geactiveerde - za-
kelijke goodwil l in de heffing op grond 
van de successiewet in de memorie 
van toelichting nader gemotiveerd 
dient te worden, omdat het hier om 
een belangrijke belastingverzwaring in 
de sfeer van de onderneming kan 
gaan. 

In de memorie van toelichting is 
naar mijn mening duidelijk uiteen-
gezet welke de gronden zijn die heb-
ben geleid tot het voorstel om de 
goodwil l in de heffing te betrekken. De 
huidige regeling, op grond waarvan de 
goodwil l niet belast wordt, kan met het 
oog op de rechtsgelijkheid niet langer 
als juist worden aanvaard. De Raad 
wijst er verderop in het advies zelf op, 
dat bij een onderneming die in een 
B.V.-vorm gedreven wordt, de good-
wil l in de waardering van de aandelen 
tot uitdrukking komt. Voor onverkorte 
bestendiging van deze ongelijkheid in 
behandeling zie ik geen aanleiding, zo-
dat ik heb voorgesteld om de zakelijke 
goodwil l in beginsel in de heffing te 
betrekken. 

Uiteraard kan dit in vergelijking met 
de huidige situatie in voorkomende 
gevallen een belastingverzwaring in 
de sfeer van de onderneming mee-
brengen. Echter dit mag geen beletsel 
vormen om een stap te zetten op de 
weg naar meer rechtsgelijkheid. Ver-
der vraagt de Raad zich af of, gezien 
het verschil in tarief tussen vermo-
gensbelasting en successierecht, het 
onlangs ingevoerde regime voor de 
vermogensbelasting wel zonder meer 
voor het successierecht dient te wor-
den gevolgd. Hij wijst hierbij op het 
feit dat het activeren van de goodwil l 
kan afhangen van min of meertoeval-
lige omstandigheden. In beginsel is 
deze opmerking van de Raad juist. In-
dien men tot de conclusie komt dat de 
goodwil l in de heffing krachtens de 
Successiewet 1956 moet worden be-
trokken, ligt het voor de hand om niet 
alleen de geactiveerde maar ook de 
niet-geactiveerde zakelijke goodwil l te 
belasten. Waardering van de laatstbe-
doelde goodwil l is echter op zichzelf 
niet alleen ingewikkeld, maar daarbij 
doet zich altijd het probleem voor van 
de scheiding tussen persoonlijke en 
zakelijke goodwi l l . Het zal vaak moei-
lijk zijn om te bepalen in hoever good-
wil l van persoonlijke aard is. Ten einde 
deze problemen in de praktijk te voor-

komen, heb ik gemeend de niet-geacti-
veerde goodwil l buiten de heffing te 
moeten laten. Overigens zou het wel 
belasten van de niet geactiveerde 
goodwil l leiden tot een nog verdere 
belastingverzwaring voor het bedrijfs-
leven. 

De Raad merkt vervolgens op, dat de 
voorgestelde wijze van waardebepa-
ling van de zakelijke goodwil l vrij wille-
keurig is en stelt dat, om dezelfde re-
den waarom volgens de memorie van 
toelichting voor de heffing van het 
successierecht, anders dan voor de 
vermogensbelasting, niet een forfaitai-
re wijze van waardebepaling van de ei-
gen woning in aanmerking komt, voor 
de waardebepaling van de goodwil l 
een nauwkeuriger behandeling gebo-
den lijkt. Met deze conclusie van de 
Raad kan ik mij niet verenigen. Tot for-
faitering dient mijns inziens in het al-
gemeen alleen te worden overgegaan, 
indien het rekening houden met alle 
voor de waardebepaling relevante fei-
ten en omstandigheden tot te grote 
complicaties zou leiden. Ik acht de pro-
blemen welke verwacht kunnen wor-
den bij de waardebepaling van de 
goodwil l van zo zwaar wegende aard, 
dat ik de voorkeur heb gegeven aan 
een forfaitaire benadering voor de 
waardebepaling van de zakelijke good-
wi l l . Door de koppeling van de waarde 
aan de fiscale boekwaarde wordt tot 
op zekere hoogte nog rekening gehou-
den met het individuele karakter van 
ieder geval. Voor de waardebepaling 
van de eigen woning verwacht ik ech-
ter, gezien de huidige praktijk, veel 
minder problemen, terwij l hier de indi-
viduele omstandigheden van elk geval 
grote verschillen zullen vertonen, zo-
dat ik gemeend heb hier niet tot forfai-
tering te moeten overgaan. 

Wat betreft de opmerking van de 
Raad dat bij een in BV-vorm gedreven 
onderneming de aanwezige goodwil l 
adequaat in de waardering van de aan-
delen tot uitdrukking komt, merk ik op, 
dat deze situatie juist mede heeft bij-
gedragen tot het doen van het onder-
werpelijke voorstel, waardoor de on-
gelijke behandeling in ieder geval 
wordt beperkt. 

De Raad vraagt zich af of het bepaal-
de in het vijfde lid van artikel 21 ook 
toepassing dient te vinden, indien een 
onderneming bij de boedelscheiding 
uiteen valt of krachtens testamentaire 
bepaling gesplitst vererft. De geobjec-
tiveerde benadering van de waardebe-
paling van vererfd vermogen voor het 
successierecht, welke inhoudt dat bij 
de waardebepaling zoveel mogelijk 
wordt geabstraheerd van zowel de 
persoon van de erflater als van de ver-
krijger, brengt mee, dat de door het 
overlijden van de erflater ontstane on-

verdeelheid van het vermogen tussen 
de erfgenamen geen invloed uitoefent 
op de waarde van het nagelaten ver-
mogen. Evenzeer blijven buiten aan-
merking de gevolgen van een boedel-
scheiding (aldus ook de Hoge Raad 2 
januari 1903, P.W. nr. 9536, en 10 mei 
1907, P.W. nr. 10055). Valt derhalve bij 
de boedelscheiding een onderneming 
uiteen, dan blijft het vijfde lid van het 
nieuwe artikel 21 onverkort van toe-
passing. Wat betreft een onderneming 
die krachtens testament gesplitst ver-
erft, acht ik het zeer wel verdedigbaar, 
dat bij de waardering artikel 21, vijfde 
lid, toepassing dientte vinden. Ik mag 
hiervoor verwijzen naar het Handboek 
van Prof. mr. H. Schuttevaer, De Ne-
derlandse Successiewetgeving, 2de 
druk, hoofdstuk VI, paragraafen 7 en 8. 

4. Ad artikel I, onderdeel G 
De Raad is van oordeel dat het aan-

beveling verdient de inhoud van de op 
artikel 10 van de Successiewet 1956 
betrekking hebbende aanschrijving 
van 30 november 1964, nr. D4/8981, in 
de wet zelf te verankeren. Dienaan-
gaande moge ik het volgende opmer-
ken. In bedoelde aanschrijving - welke 
is gepubliceerd in P.W. nr. 17623 - is 
goedgekeurd, dat de waarde van on-
roerend goed dat behoort tot een fic-
tieve verkrijging in de zin van artikel 
10, niet hoger wordt gesteld dat de 
waarde op het tijdstip waarop de 
rechtshandeling die tot toepassing van 
dat artikel heeft geleid, plaats vond. 
Deze goedkeuringsregeling werd in 
het leven geroepen omdat, wanneer 
belanghebbenden - veelal op privaat-
rechtelijke gronden - een zodanige ju-
ridische vorm kiezen dat staande kan 
worden gehouden dat niet het overge-
dragen onroerend goed doch een ander 
vermogensbestanddeel (bij voor-
beeld een koopsom of een vordering) 
tot de fictieve verkrijging behoort, de 
heffing van successierecht over de 
waardesti jging van het onroerend 
goed achterwege blijft. De regeling 
past minder goed in het systeem van 
de wet, volgens hetwelk het op grond 
van de fictiebepaling verkregene 
steeds wordt gewaardeerd per de sterf-
datum. Zij moet dan ook worden ge-
zien als een tegemoetkoming welke 
beoogt een ongelijke fiscale behande-
ling te voorkomen. Zij heeft bovendien 
een facultatief karater in dier voege dat 
belanghebbenden ook het wettelijke 
stelsel kunnen volgen. Daardoor is de 
regeling slechts van belang in tijden 
waarin de waarde van onroerend goed 
een stijging ondergaat. In tijden van 
waardedaling van onroerend goed -
waarvan thans sprake is - zal de rege-
ling minder toepassing vinden. Dat het 
een complexe zaak betreft, blijkt ove-
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rigens uit het feit dat bij aanschrijving 
van 25 augustus 1980, nr. 280-11466 
(P.W. nr. 18824) de toepasselijkheid 
aan de goedkeuringsregeling is ont-
zegd in de gevallen waarin met betrek-
king tot onroerend goed een rechts-
handeling is aangegaan die pas na het 
overlijden haar economsiche werking 
heeft. 

De mening van de Raad dat uit het 
voorlopig verslag bij wetsontwerp nr. 
7882 en uit het rapport van de Com-
missie Successiewet van de Broeder-
schap der Notarissen in Nederland en 
de Broederschap der Candidaat-Nota-
rissen zou kunnen worden afgeleid, 
dat er in de praktijk behoefte bestaat 
om de goedkeuringsregeling op te ne-
men in de wet, meen ik te moeten be-
strijden. In het voorlopig verslag wordt 
niet op moeilijkheden in de praktijk ge-
wezen en in bedoeld rapport wordt 
zonder nadere toelichting gesteld, dat 
enkele missives in de wet verankerd 
behoren te liggen, waarbij als voor-
beeld de onderwerpelijke aanschrij-
ving wordt genoemd. 

Op grond van vorenstaande overwe-
gingen geef ik er de voorkeur aan de 
wet niet verder te compliceren door 
opneming van de aanschrijving. Het 
betreft hier meer een materie die be-
hoort tot het terrein van de hardheids-
clausule van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen. 

5. Ad artikel I, onderdeel J 
Naar aanleiding van de opmerking 

van de Raad heb ik de woorden «ten 
aanzien van de erflater» vervangen 
door: met betrekking tot de nalaten-
schap van de erflater. 

6. Ad artikel I, onderdeel P 
Het is de Raad niet duidelijk wat in 

de memorie van toelichting bedoeld 
wordt met de opmerking dat de ach-
tergronden van de vrijstelling van arti-
kel 33, eerste lid, 8 , in het huidige 
ti jdsgewricht weinig of geen betekenis 
meer hebben. Ik heb hierin aanleiding 
gezien deze passage te herformuleren. 

De suggestie van de Raad om deze 
bepaling in een enigszins gewijzigde 
vorm te handhaven, zou ik niet wil len 
volgen. Het is moeilijk om de weinige 
echte krepeergevallen waarop de be-
paling het oog heeft, te scheiden van 
de gevallen waarvoor de vrijstelling 
niet bedoeld is. Ook de door de Raad 
aanbevolen toevoeging «en vermoe-
delijk ook in de toekomst daartoe niet 
in staat zal zijn» lijkt mij hiertoe een 
moeilijk hanteerbaar criterium. Wel 
zou door toepassing van de hardheids-
clausule in eventueel nog voorkomen-
de noodgevallen een oplossing kun-
nen worden gevonden. Ik heb de toe-
lichting in deze zin aangevuld. 

7. Ad artikel I, onderdeel R 
De Raad stelt de vraag of ook artikel 

40 wel zonder enig bezwaar kan ver-
vallen. Het gaat bij de op te geven 
schenkingen - aldus de Raad - om be-
lasting die verschuldigd is door ande-
ren dan de erfgenamen, te weten om 
door de begiftigden verschuldigde be-
lasting. De Raad acht het niet boven el-
ke twijfel verheven dat de in artikel 7, 
derde lid, van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen neergelegde be-
voegdheid tot vaststelling van het for-
mulier van de aangiftebiljetten in-
houdt, dat in het aangiftebiljet ook vra-
gen mogen worden gesteld welke die-
nen tot het verkrijgen van gegevens 
die van belang zijn voor de heffing van 
belasting van anderen dan de belas-
tingplichtige - en andere verkrijgers 
uit de nalatenschap - aan wie het biljet 
is uitgereikt. Zoals de Raad terecht op-
merkt, gaat het bij de op te geven 
schenkingen om belasting die ver-
schuldigd is door de begiftigden. Daar 
staat echter tegenover, dat ook de 
schenker aansprakelijk was voor het 
verschuldigd geworden schenkings-
recht en dat hij verplicht was van de 
door hem gedane, aan recht onder-
worpen schenkingen aangifte te doen. 
In het midden gelaten of artikel 7 van 
de Algemene wet de bevoegdheid 
geeft om de hier bedoelde gegevens in 
het aangiftebiljet te vragen, volgt naar 
mijn oordeel deze bevoegdheid reeds 
uit het feit dat de erfgenamen als 
rechtsopvolgers onder algemene titel 
van de erflater gehouden zijn om aan-
gifte te doen van de door de overlede-
ne gedane schenkingen. 

8. Ad artikel I, onderdeel V 
Overeenkomstig de wens van de 

Raad is het derde lid van het nieuwe 
artikel 40 overgebracht naar hoofdstuk 
VI, als tweede lid van het nieuwe arti-
kel 52, dat eveneens over navordering 
gaat. 

9. Ad artikel I, onderdeel X 
De Raad is van oordeel dat het aan-

beveling verdient in de nieuwe tweede 
volzin van het eerste lid van artikel 43 
aan het slot toe te voegen: van de ver-
krijger die de aangifte heeft gedaan. Ik 
merk hierbij op, dat een dergelijke toe-
voeging niet voor alle gevallen juist 
zou zijn. Immers, ook de executeur-
testamentair kan aangifte doen, ook al 
is hij geen verkrijger. Overigens lijkt 
mij een toevoeging niet noodzakelijk. 
Het is naar mijn mening voldoende 
duidelijk, dat bedoeld is de werkelijke 
woonplaats of plaats van vestiging 
van degene voor wie de stukken zijn 
bestemd. In de huidige tekst wordt in 
dit verband, ook niet geheel nauwkeu-
rig, gesproken van belanghebben-
den. 

10. Ad artikel I, onderdeel Z 
Bij de Raad rees de vraag waarom 

niet conform het bestaande eerste lid 
van artikel 45 naast «overlijden» wordt 
vermeld «de verklaring van vermoede-
lijk overli jden». Naar mijn mening is 
een dergelijke toevoeging overbodig, 
daar volgens artikel 4 de verklaring 
van vermoedelijk overlijden met wer-
kelijk overlijden wordt gelijkgesteld en 
de dagtekening van de verklaring als 
de dag van het overlijden wordt be-
schouwd. 

De opmerking van de Raad dat, nu 
de termijn voor het doen van aangifte 
volgens het nieuwe eerste lid niet in-
gaat met de dag van het overlijden, 
ook het tweede lid en mogelijk ook het 
derde lid lijken te moeten worden ge-
wijzigd, heeft mij aanleiding gegeven 
om in de laatste twee leden duidelijker 
tot uitdrukking te brengen, dat aldaar 
is gedoeld op de minimale termijn van 
acht maanden, bedoeld in het eerste 
lid. 

11. Ad artikel I, onderdeel AC 
Naar aanleiding van de voorgestel-

de wijziging in artikel 62 van de Suc-
cessiewet 1956 rijst bij de Raad de 
vraag of het de bedoeling is dat, indien 
de belasting verschuldigd door meer 
dan één verkrijger op één aanslagbiljet 
wordt opgenomen, anders dan voor-
heen aan iedere verkrijger een exem-
plaar van het aanslagbiljet wordt ge-
zonden. Dit is niet het geval. Naar mijn 
oordeel schept, anders dan de Raad 
blijkbaar meent, het voorgestelde 
tweede lid van artikel 62 de mogelijk-
heid om in afwijking van artikel 2 van 
de Invorderingswet bij meer dan één 
verkrijger met één aanslagbiljet te vol-
staan, dat uiteraard per verkrijger de 
nodige gegevens bevat. In de memo-
rie van toelichting is alsnog bij artikel I, 
onderdeel AK (artikel 62 van de wet) 
een tirade aan dit onderwerp gewijd. 

12. Ad artikel I, onderdeel AD 
Overeenkomstig de suggestie van 

de Raad is alsnog in de memorie van 
toelichting vermeld, dat met de om-
schakeling op het regime van de Alge-
mene wet inzake rijksbelastingen de 
eis van het nieuwe feit bij navordering, 
thans neergelegd in de resolutie van 4 
november 1959, nr. D9/4470 (BNB 
1961/242), wordt gelegaliseerd. Bij de 
Raad is de vraag gerezen waarom het 
in het nieuwe artikel 52 vermelde ge-
val niet is toegevoegd aan de in artikel 
16, tweede lid, van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen opgenomen 
opsomming van bijzondere gevallen 
waarin navordering kan plaatsvinden. 
Ook naar mijn oordeel zijn voor zoda-
nige toevoeging goede argumenten 
aan te voeren. Het gaat hier echter om 
een situatie die zich zo speciaal op het 
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gebied van de Successiewet voordoet, 
dat ik de in het wetsontwerp gevolgde 
methode niet onverdedigbaar acht. 
Het betreft een keuzeprobleem dat ook 
wel bij andere in de Algemene wet ge-
regelde onderwerpen bestaat, zoals bij 
voorbeel de termijn van aangifte (arti-
kelen Z en AA van het wetsontwerp), 
de rechtsmiddelen (artikel AF van het 
wetsontwerp) en de termijn voor het 
vaststellen van een aanslag (artikel AO 
van het wetsontwerp); ook de hiervoor 
onder punt 8 besproken bepaling heeft 
betrekking op de navordering. Ik zou 
op vorenstaande gronden de eenmaal 
gedane keuze wil len handhaven. 

13. Ad artikel I, onderdeel AE 
In het wetsontwerp van 1964 (nr. 

7882) is de verrekeningsbevoegdheid 
van het vierde lid van artikel 53 van de 
Successiewet 1956 niet overgenomen. 
Als reden daarvoor werd genoemd het 
feit dat andere heffingswetten een der-
gelijke bevoegdheid niet kennen en 
dat voor een afwijking op dat punt 
geen voldoende grond was. Het komt 
de Raad voor, dat in de memorie van 
toelichting zou moeten worden aange-
geven waarom aan dit argument thans 
geen betekenis meer wordt toege-
kend. Zoals ik in de memorie van toe-
lichting heb te kennen gegeven, ben ik 
van mening dat de verrekeningsmoge-
lijkheid van artikelen 53, vierde lid, ge-
handhaafd dient te worden, omdat die 
mogelijkheid naar mijn oordeel zeer 
wel past bij de nalatenschap als een-
heid. Op dit punt wijkt mijn opvatting 
dus af van de in de memorie van toe-
iichting bij wetsontwerp nr. 7882 neer-
gelegde mening. 

14. Ad artikel I, onderdelen AF en 
AG 

De Raad merkt op dat, ingeval er 
meer dan één verkrijger is, doch 
slechts één aanslagbiljet wordt uitge-
reikt, de mogeli jkheid om tijdig in be-
zwaar te komen voor de verkrijgers 
aan wie het biljet niet werd toegezon-
den, soms in het gedrang kan komen. 
Het college vraagt zich af of het geen 
aanbeveling verdient op dit punt een 
nadere wettelijke voorziening te tref-
fen. Naar mi jn oordeel zou een bijzon-
dere voorziening op dit punt op grote 
uitvoeringstechnische moeilijkheden 
stuiten. Een dergelijke voorziening toch 
zou erop neer moeten komen, dat alle 
verkrijgers, waaronder ook de legata-
rissen, vanwege de belastingdienst in 
kennis zouden moeten worden gesteld 
van de door ieder van hen verschul-
digde belasting. Dit zou leiden tot een 
aanzienlijke verzwaring van de werk-
zaamheden van de ontvangers. Het 
komt mij voor, dat het hier een aange-
legenheid betreft welke tussen de be-

langhebbenden onderling (eventueel 
in samenspraak met de executeur-tes-
tamentair, de notaris die de boedel be-
handelt of anderen) moet worden op-
gelost. Het wettelijke stelsel van één 
gekozen woonplaats en één aanslag-
biljet brengt zulks mee. 

15. Ad artikel I, onderdeel AJ 
Bij de Raad rijst de vraag of de reden 

zoals die is aangevoerd in de toelich-
ting bij wetsontwerp nr. 7882 om de 
hoofdelijke aansprakelijkheid van ver-
zekeraars niet langer te handhaven, 
ook thans niet kan worden aangevoerd 
om de hier bedoelde bepaling te 
schrappen. De Raad stelt daarbij, dat 
de preventieve werking welke van de-
ze aansprakelijkheid zal uitgaan, even-
zeer van een strafbepaling is te ver-
wachten. Naar de mening van de Raad 
klemt dit te meer, nu ingevolge artikel 
I, onderdeel AU, van het onderhavige 
wetsontwerp de administratieve boete 
van artikel 77 door een veel zwaardere 
strafrechtelijke sanctie wordt vervan-
gen. 

Het betoog van de Raad geeft mij 
aanleiding tot het maken van de vol-
gende opmerkingen. De regeling van 
de aansprakelijkheid van de verzeke-
raars dateert reeds van 1897. Zij dient 
als prikkel voor de verzekeraars om de 
aan hen opgelegde verplichtingen na 
te komen. De mening van de Raad dat 
van een strafbepaling een zelfde pre-
ventieve werking zal uitgaan, deel ik 
niet. Overigens bestaan thans beide 
sancties naast elkaar. Ik acht het niet 
wenselijk om in de huidige t i jd, waarin 
de bestrijding van belastingfraude een 
belangrijke plaats inneemt, de positie 
van de fiscus te verzwakken door de 
aansprakelijkheid van verzekeraars te 
doen vervallen. 

Naar aanleiding van de vraag van de 
Raad of het voorgestelde strafmaxi-
mum van f 5000 in artikel 77, dat over-
eenkomt met dat van artikel 59 van het 
wetsontwerp nr. 7882, gelet op de 
voortgeschreden inflatie niet op een 
hoger bedrag zou behoren te worden 
gesteld, merk ik op, dat het voorgestel-
de bedrag gelijk is aan de maximum-
boete welke in artikel 69 van de Alge-
mene wet inzake rijksbelastingen is 
gesteld op soortgelijke overtredingen. 

16. Ad artikel I, onderdeel AL 
De opmerking van de Raad heeft mij 

aanleiding gegeven om de terminolo-
gie van artikel 63, tweede lid - alsme-
de die van het derde lid van dat artikel 
- aan te passen. 

17. Ad artikel I, onderdeel AO 
De Raad merkt op, dat voor de in-

komstenbelasting en de vermogens-
belasting niet eerder dan drie maan-

den na het ti jdstip waarop de belas-
tingschuld is ontstaan, aangifte be-
hoeft te worden gedaan, terwij l de 
aangifte voor het recht van successie 
niet eerder behoeft te worden gedaan 
dan acht maanden na dat tijdstip. Dit 
verschil in aanmerking nemende, is bij 
het college de vraag gerezen of voor 
het recht van successie kan worden 
volstaan met dezelfde termijn voor het 
vaststellen van de definitieve aanslag 
als die welke ook voor de inkomsten-
belasting en de vermogensbelasting 
geldt. Voor het recht van successie en 
het recht van overgang zou mijns in-
ziens een langere termijn in beginsel 
gerechtvaardigd zijn. Ik heb echter ter 
wille van de uniformiteit er de voor-
keur aan gegeven om voor het vast-
stellen van de definitieve aanslag voor 
deze rechten geen van de Algemene 
wet afwijkende termijn voor te stellen. 
Ook in 1964 is blijkbaar geen aanlei-
ding gevonden om ter zake onder-
scheid te maken. 

18. Ad artikel III 
De Raad merkt op, dat in de voorge-

stelde redactie van artikel 38 van de AI-
gemene wet inzake rijksbelastingen de 
voor elke belasting afzonderlijk om-
schreven voorwaarde dat er enige bin-
ding moet zijn tussen het voorwerp 
van de belasting en het buitenland, is 
vervallen. Aan de wens van het college 
om in de memorie van toelichting na-
der in te gaan op de vraag of, en zo ja, 
in hoeverre de noodzaak tot het opne-
men van deze beperking thans niet 
meer aanwezig is, heb ik gevolg gege-
ven. 

Nu, zoals de Raad met juistheid op-
merkt, de Successiewet 1956 de enige 
wet is die nog aan de Algemene wet 
moet worden aangepast, is de opmer-
king in de memorie van toelichting bij 
wetsontwerp nr. 7882 - zoals in de me-
morie van toelichting bij het onderha-
vige ontwerp geciteerd - dat mede be-
tekenis is toegekend aan het belang 
van een tekst die ook voor de overige 
belastingen die nog aan de Algemene 
wet moeten worden aangepast, zou 
kunnen gelden, niet meer ter zake die-
nende. Op dit stuk heb ik de memorie 
van toelichting aangepast. 

19. Ad artikel I, onderdelen S en T 
De Raad meent, dat het aanbeveling 

verdient dat in de memorie van toe-
lichting erop wordt gewezen dat, even-
als thans in artikel 37 geregeld is, de 
inspecteur ook van legatarissen een 
aangifte kan vragen van hetgeen door 
hen wordt verkregen. Deze suggestie 
heeft mij aanleiding gegeven aan de 
toelichting bij onderdeel S een passa-
ge van die strekking toe te voegen. 
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20. Redactionele kanttekeningen 
Met de door de Raad in de bijlage 

van het advies gemaakte redactionele 
kanttekeningen is rekening gehouden. 
Ook overigens heb ik in het wets-
ontwerp en de memorie van toelich-
ting nog enige redactionele wijzigin-
gen aangebracht. 

Ik veroorloof mij U in overweging te 
geven, het hierbij gevoegde gewijzig-
de ontwerp van wet en de gewijzigde 
memorie van toelichting aan de Twee-
de Kamer der Staten-Generaal te zen-
den, onder bijvoeging van het advies 
van de Raad, het ontwerp van wet en 
de memorie van toelichting zoals deze 
aan de Raad om advies zijn gezonden 
en het onderhavige rapport. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
M. J. J. van Amelsvoort 
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