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MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 30 maart 1990

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stellen de problematiek van de
tenaamstelling van een aanslag in de onroerend-goedbelasting aan de
orde. Thans kan een dergelijke aanslag in een situatie waarin verschil–
lende personen in één woning woonachtig zijn op naam worden gesteld
van één van hen, zonder dat deze eigenaar of hoofdbewoner is. Deze
leden vragen hoe het staat met de bij de behandeling van wetsvoorstel
20 565 door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken gedane
toezegging om een regelmg voor te stellen die inhoudt dat in zulke
gevallen de aanslag op naam zal worden gesteld van degene die de
woning in gebruik heeft gegeven. Hierover kunnen wij opmerken dat
zulks gerealiseerd zal worden in het wetsvoorstel tot wijziging van de
materiële belastingbepalingen in de gemeentewet dat in juli 1989 aan de
Raad van State ter advisering is aangeboden. In het persbericht van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken dat ter gelegenheid van de
aanvaarding van dit wetsvoorstel door de Ministerraad is uitgegeven
(persbericht Q 642, d.d. 10 juli 1989) komt o.a. de volgende passage
voor: «Tevens wordt voorgesteld om de belastingplicht ter zake van het
gebruik van onroerende goederen die door meer personen worden
gebruikt, zonder dat zij een gezamenlijk huishouden voeren, te leggen op
degene die die delen ter beschikking heeft gesteld. Deze krijgt overigens
de wettelijke mogelijkheid om de belasting te verhalen op de gebruikers.
Hierdoor wordt voorkomen dat een gebruiker voor het gehele onroerende
goed wordt belast, terwijl hij dit niet of zeer moeilijk op zijn
mede-gebruikers kan verhalen.»

Deze leden stellen vervolgens enkele vragen over het vervallen van het
recht van voorrang na twee jaren op de voet van de Invorderingswet
1845 voor aanslagen die vóór de inwerkingtredingsdatum van de Invor–
deringswet 1990 zijn opgelegd. Zij refereren daarbij aan een antwoord
dat door de eerste ondergetekende tijdens de openbare behandeling van
het onderhavige wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gegeven op een
door de heer Kombrink gestelde vraag. In dat antwoord is gezegd dat de
conclusie van de heer Kombrink juist is, dat voor de zogenaamde oude
aanslagen het recht van voorrang ingevolge de oude wet blijft gelden.
Deze leden vragen of een en ander wel mogelijk is, nu door het intrekken
van de Invorderingswet 1845 het in artikel 12 van die wet genoemde
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recht van voorrang zelf komt te vervallen. Dienaangaande merken wij het
volgende op.

In het algemene gedeelte van de memorie van toelichting en in de
artikelsgewijze toelichting op artikel LVI (vóór de hernummering) is
opgemerkt dat de invorderingsbepalingen van de Invorderingswet 1990
in beginsel onverkort zullen gelden met ingang van de inwerkingtredings–
datum, in casu 1 juni 1990. Dit brengt mee dat het nieuwe stelsel van
invordering ook toepassing vindt voor belastingaanslagen die vóór 1 juni
1990 zijn opgelegd, maar die op dat tijdstip niet of nog niet geheel zijn
betaald. Hieruit volgt dat artikel 21 van de Invorderingswet 1990, welk
artikel het recht van voorrang regelt, ook van toepassing is op de
evenbedoelde aanslagen. Wat betreft de voorrang met betrekking tot
deze belastingaanslagen komt er dus in zoverre geen wijziging in de
situatie vóór 1 juni 1990 en die na 31 mei 1990.

Er is echter wel verschil in verjaringstermijn van het recht van voorrang
onder het regime van de oude wet en dat van de nieuwe wet. Volgens de
oude wet door verloop van twee jaren, zij het dat deze termijn wordt
geschorst door verblijf van de belastingschuldige in het buitenland en
door aan hem verleend uitstel van betaling. Volgens de nieuwe wet valt
de verjaringstermijn van het recht van voorrang samen met de verja–
ringstermijn van het recht van dwanginvordering en het recht van verre–
kening. Ingevolge artikel 27, eerste lid, van de Invorderingswet 1990
beloopt die termijn vijf jaren, zij het dat deze eveneens wordt geschorst
indien zich een van de in het tweede lid van dat artikel opgesomde
omstandigheden voordoet.

Hoewel de Invorderingswet 1990 zoals gezegd ook van toepassing is
op de zogenaamde oude belastingaanslagen, bevat artikel LVII
(oorspronkelijk LVI) van de Invoeringswet Invorderingswet 1990 een
aantal overgangsbepalingen ten einde de overgang van het oude naar
het nieuwe invorderingsregime met betrekking tot die oude belastingaan–
slagen soepel te laten verlopen. Een van de uitgangspunten daarbij is dat
daar waar het oude regime minder strak is, het oude regime zo veel
mogelijk blijft gelden. Dit uitgangspunt is bepalend geweest voor het
antwoord aan de heer Kombrink in de Tweede Kamer, aangezien het
recht van voorrang door de kortere verjaringstermijn onder het oude
regime minder stringent is. Naar aanleiding van de thans door de leden
van de P.v.d.A.-fractie gestelde vraag of niet in de wet een regeling had
behoren te worden opgenomen, geven wij toe dat het fraaier zou zijn
geweest ook dit specifieke punt in de overgangsbepaling van artikel LVII
op te nemen. Wij zien echter geen noodzaak om alsnog in zodanige
bepaling te voorzien daar, zoals reeds opgemerkt, niet het recht van
voorrang zelve in geding is. Punt van verschil is slechts de verjarings–
termijn, welke op grond van de nieuwe Invorderingswet een langere duur
zou beslaan. De bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer
gedane mededeling, alsmede de thans uiteengezette visie dat voor de
oude aanslagen een verjaringstermijn voor het recht van voorrang van
twee jaren zal worden gehanteerd - welke termijn kan worden geschorst
door verblijf van de belastingschuldige in het buitenland en door aan
hem verleend uitstel van betaling –, leidt er toe dat op dit punt van de
nieuwe wettelijke regeling zal worden afgeweken en zal worden aange–
sloten bij de oude regeling, nu dit in beginsel ten gunste van de belas–
tingschuldige uitwerkt.

De Staatssecretaris van Financiën,
Van Amelsfoort

De Staatssecretaris van Justitie,
Kosto
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