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De vaste Commissies voor Financiën1 en voor Binnenlandse Zaken2,
belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, hebben de
eer van hun voorlopige bevindingen als volgt verslag uit te brengen.

A. ALGEMEEN GEDEELTE

1. Inleiding

De leden van de CDA-fractie hadden met instemming kennisgenomen
van het wetsvoorstel Wet waardering onroerende zaken (VOOZ) dat
ertoe strekt te komen tot één wettelijke regeling voor de bepaling en de
vaststelling van de waarde van onroerende zaken door de gemeenten ten
behoeve van diverse belastingen van verschillende overheden. Dit zal
moeten leiden tot één uniform gehanteerde waarde.

De uitgangspunten van het wetsvoorstel: vergroting van de doelma–
tigheid, de rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en duidelijkheid voor de
burger, hadden eveneens de instemming van deze leden. De aan het
woord zijnde leden vroegen wel of de naamsverandering onroerend goed
belasting in onroerende zaak belasting er toe zou kunnen leiden dat
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appartementsrechten en rechten van erfpacht (zijn geen onroerende
zaken) buiten de onroerende zaak belasting zouden kunnen vallen en of
dit overeenkwam met de bedoeling van het wetsvoorstel. Uit de
ontvangen reacties bleek dat ook voor de toekomst behoefte blijkt te
bestaan aan nader overleg bij de verdere procedure en invoering van de
Wet WOZ. Bovengenoemde leden vroegen naar de wijze waarop aan
deze vraag tegemoet wordt genomen.

Uit de ingekomen reacties is gebleken dat het bestuurlijk vooroverleg
naar tevredenheid is verlopen. De leden van de CDA-fractie stelden vast
dat er een punt van verschil lag terzake van de door de VNG e.a. voorge–
stane regeling in waardeklassen, en het wetsvoorstel, dat uitgaat van een
exacte waardevaststelling.

Met name vanwege de (zeker in aanvang) vierjaarlijkse waardering
gaven de leden van de CDA-fractie nogmaals in overweging om te bezien
of een indeling in waardeklassen niet toch de voorkeur verdient.
Argumenten als uitvoerbaarheid, het aantal te verwachten bezwaar–
schriften en kostenbesparing dienden volgens deze leden in deze
beschouwing te worden meegenomen.

De leden behorende tot de fractie van de PvdA hadden met belang–
stelling kennis genomen van het wetsvoorstel, maar hadden na bestu–
dering aarzelingen bij diverse aspecten van de wet. Waar thans in
principe met vier (maar in de praktijk vaak met twee) verschillende
waardebepalingen voor onroerende zaken wordt gewerkt, is het
bestuurlijk een grote besparing en geeft het voor de belastingplichtigen
het voordee! van een helder en doelmatig opereren van overheden, dat
overgestapt kan worden op een enkelvoudige waardering.

Juist het stroomlijnen van de waardebepalmg, was voor deze leden wel
aanleiding een actueel standpunt van de regering te vragen over de
eventuele gewenstheid om de waarde van onroerende zaken in minder
dan de huidige vier aangelegenheden tot voorwerp van belastingheffing
te maken. In het verlengde van het rapport van de commissie-De Kam
zou immers overwogen kunnen worden de belasting over onroerende
zaken geheel in belastinggebied van lagere overheden te plaatsen.

De leden behorende tot de PvdA-fractie stelden er prijs op om een
systematisch inzicht te verkrijgen in de verwerking van de in de bijlagen
toegevoegde adviezen van de Raad voor de Gemeentefinanciën en de
Registratiekamer. Vooral bij dit tweede advies is het niet doenlijk na te
gaan wat met alle aanbevelingen is gebeurd.

De leden behorende tot de PvdA-fractie wilden weten of er al
gedachten waren gevormd over de mogelijkheden een verbinding te
leggen tussen de hier onderhavige materie en de «taxaties» die door de
secretariaten van huurcommissies plaatsvinden binnen het kader van het
woningwaarderingsstelsel. Zou het denkbaar zijn dat ook deze activi–
teiten op het vlak van de waardering van onroerende zaken onder de
noemer van de Raad WOZ zouden kunnen worden gebracht? Als dit niet
het geval kan zijn, zou dan kunnen worden uiteengezet tot welk verschil
in waardevaststelling de aanpak via de WWOZ en de aanpak via de
Huurprijzenwet Woonruimte zou leiden, en zo dit verschil bestaat, welke
rechtvaardiging daarvoor te geven zou zijn?

De leden behorende tot de PvdA-fractie stelden het voorts op prijs
beargumenteerd te vernemen waarom de waardevaststelling op grond
van de onderhavige wet geen gebruik zou krijgen in andere in
aanmerking komende regelingen, zoals in het successierecht.

De leden van de VVD-fractie hadden met grote interesse kennis
genomen van het wetsvoorstel houdende algemene regels inzake de
waardering van onroerende (Wet waardering onroerende zaken). Zij
konden zich geheel vinden in het doel dat met dit wetsvoorstel wordt
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beoogd, namelijk te komen tot één wettelijke regeling voor de bepaling
en de vaststelling van de waarde van onroerende zaken ten behoeve van
de heffing van belastingen door de verschillende overheden. Daarbij was
in hun ogen terecht uitgegaan van vergroting van de efficiëntie, de
rechtszekerheid, de rechtsgelijkheid en duidelijkheid voor de burger.

De leden van de VVD-fractie waren van mening, dat gestreefd moet
worden naar een toepassingsgebied voor de WOZ-waarde dat zo groot
mogelijk is. De toezegging van de regering dat deze, waar dat kan, van
toepassing zal worden verklaard, beoordeelden zij dan ook als positief.

Met belangstelling hadden de leden van de D66-fractie van het onder–
havige wetsvoorstel kennis genomen. Zij maakten van deze gelegenheid
gebruik om nog een enkele opmerking te maken over het Besluit bijdrage
overgang waardegrondslag OZB. In zijn advies van 15 juli 1992
(206389b) komt de Raad voor de Gemeentefinanciën tot de conclusie
dat de eerder voorgestelde bijdrageregeling voor gemeenten die op de
dag voor de inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Gemeen–
tewet met betrekking tot de materiële belastingbepalingen de oppervlak–
tegrondslag toepassen niet langer opportuun is. Dit met name omdat het
aantal gemeenten dat voor een bijdrage in aanmerking zal komen zeer
beperkt zal zijn. Terzijde merkten deze leden hierbij op dat zij steeds van
mening zijn geweest dat een bredere kring van gemeenten voor een
dergelijke bijdrage in aanmerking zou moeten kunnen komen. (zie
amendement 21 591, nr. 15).

Deze leden waren het overigens oneens met het advies van de Raad
voor de Gemeentefinanciën. Het opnemen van bovengenoemde bepaling
in het wetsvoorstel heeft bij gemeenten die thans nog het oppervlakte–
systeem hanteren verwachtingen gewekt ten aanzien van een bijdrage in
de omschakelingskosten. Het feit dat dat thans minder gemeenten
betreft dan aanvankelijk werd verwacht doet daar niet aan af. De leden
van de D66-fractie wezen in dit kader ook op artikel 2 Financiële Verhou–
dingswet, alsmede op het Bestuursakkoord Rijk-VNG. Deze leden
spraken dan ook de hoop uit spoedig het Besluit bijdrage overgang
waardegrondslag tegemoet te kunnen zien.

De leden van de SGP-fractie hadden met waardering kennis genomen
van het voorstel Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze
leden gingen graag op een aantal onderdelen van het wetsvoorstel in.

De leden van de SGP-fractie stemden in met de doelstellingen van het
wetsvoorstel, namelijk de totstandkoming van één wettelijke regeling ter
bepaling van een uniform waardebegrip. Zij stemden ook in met de keuze
om de waardevaststelling op gemeentelijk niveau plaats te laten vinden.
Deze leden ondersteunden van harte het streven om de functie van de
uniforme waardering van onroerende zaken volgens de Wet WOZ verder
uit te breiden naar andere belastingen Zij waren van oordeel dat daar
concreet aan moet worden gewerkt.

De leden van de SGP-fractie hadden begrepen dat de Wet WOZ via de
Invoeringswet Wet WOZ zal worden aangepast aan de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). Deze leden vroegen waarom dat niet nu reeds is
gebeurd, voorzover de inhoud van de Awb vaststaat, bijvoorbeeld op het
punt van de termijnen.

De leden van de SGP-fractie hadden in de toelichting aandacht voor de
specifieke positie van kerken en andere monumentale gebouwen gemist.
Gelet op het fiscaal-financiële belang van deze wet voor kerken en hun
specifieke positie achtten deze leden een aanvaardbare interpretatie en
toepassing van deze wet voor kerkgebouwen van groot belang. Deze
leden wezen ook op de reacties van het Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken, commissie kerkelijke gebouwen, en de Vereniging van
beheerders van monumentale kerkgebouwen in Nederland, bij brieven
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d.d. 25 respectievelijk 27 november 1992, waarin deze zich als belan–
genbehartigers aanmelden voor het overleg tussen de Raad WOZ en
belangenbehartigers. Deze leden benadrukten het belang van betrok–
kenheid van deze organisaties bij het overleg van de Raad.

De leden van de SGP-fractie hadden ook aandacht voor de positie van
het Kadaster gemist. Hoe ziet de regering deze positie en de betrok–
kenheid van het Kadaster bij de registratie van de gegevens met
betrekking tot de waardebepaling van onroerende zaken?

Het had de leden van de GPV-fractie verheugd, dat thans een voorstel
voor een Wet waardering onroerende zaken is gedaan. Het belang van
een zo uniform mogelijke waardering van onroerende zaken stond voor
hen vast. Een ernstig bezwaar tegen de bestaande situatie is niet alleen
dat dezelfde onroerende zaken vaak op geheel verschillende manieren
worden gewaardeerd, maar ook dat in veel gevallen twijfel mogelijk is
aan de juistheid van een waardering. Zij zagen het als een belangrijke
functie van de nieuwe wet aan beide bezwaren tegemoet te komen.

De leden van de GPV-fractie waren er gelukkig mee, dat uiteindelijk in
goed overleg is gekozen voor een stelsel, waarbij de uitvoering van de
wet in beginsel in handen wordt gelegd van de gemeentebesturen. Het
zou moeilijk in overeenstemming te brengen zijn met een streven naar
decentralisatie als de uitvoering in hoofdzaak een rijkszaak zou worden.

Het lid van de fractie van de RPF had met belangstelling kennis
genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Hij kon zich beginsel
verenigen met de doelstelling van het voorstel, te weten te komen tot
één wettelijke regeling voor de bepaling en de vaststelling van de waarde
van de onroerende zaken, die op een zo breed mogelijk terrein ten
grondslag kan worden gelegd aan de heffing van de belastingen. Tegelij–
kertijd constateerde hij dat deze doelstelling vooralsnog niet ten volle
verwezenlijkt zal kunnen worden nu voorshands de toepassing beperkt
zal worden tot de onroerende zaakbelastingen, de waterschapsheffingen,
het huurwaardeforfait en de vermogensbelasting. Overigens wordt dit
feitelijk eerst geregeld in de invoeringswet WOZ. Dit bracht dit lid tot de
vraag of het ten tijde van de indiening van de invoeringswet wellicht al
mogelijk zal zijn om de wet WOZ op een breder gebied van toepassing te
verklaren. Met name in de sfeer van het successie– en schenkingsrecht
achtte hij geen onoverkomelijk bezwaren aanwezig om ook als de
waardebepaling nog vierjaarlijks geschiedt, gebruik te maken van de
WOZ-waardebepaling. Eventueel met een correctiefactor, indien de
waardebepalmg dateert van een of meer jaren geleden.

2. De decentrale organisatie van de waardebepaling

2.1 Bevoegdheden en werkwijze van de Raad voor de waardering van
onroerende zaken

De leden van de CDA-fractie hadden kennis genomen van de naams–
verandering van de Raad voor de Waardering van Onroerende Zaken in
Waarderingskamer. Zij vroegen of deze naam wel overeenkomt met de
belangrijkste taken van de Kamer: het toezicht houden op de landelijke
uniformiteit bij de taxaties van onroerende zaken, het door middel van de
aanwijzingsbevoegdheid kunnen corrigeren van gemeenten en het
optreden als arbiter bij geschillen tussen overheden.

Overigens vroegen deze leden of de samenstelling van de Kamer:
vertegenwoordigers van de heffende overheden, wel in voldoende mate
de noodzakelijke objectiviteit waarborgt. Gemist werden vertegenwoor–
digers van belastingplichtigen en objectieve deskundigen. Tevens
vroegen deze leden op welke wijze het in de memorie van toelichting
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gememoreerde periodiek overleg met belangenbehartigers gaat plaats–
vinden. De aan het woord zijnde leden gaven de voorkeur aan een struc–
tureel overleg.

Een apart punt van zorg vormde de kosten van het werk van de
Waarderingskamer en dan met name van het controlewerk in de vorm
van representatieve steekproeven. Om die reden konden de leden van de
CDA-fractie zich voorshands vinden in de wijze van begrotings– en
budgetcontrole. Deze leden vroegen op welke wijze bereikt kan worden
dat de omvang van het totale ambtelijk apparaat van de Waarderings–
kamer beperkt kan blijven.

Ten aanzien van het kostenaspect wilden de leden van de CDA-fractie
nader worden geïnformeerd over de administratieve verplichtingen (en
dus lastenverzwaring) voor het bedrijfsleven ten dienste van de
uitvoering van de Wet WOZ.

Een laatste vraag in dit kader werd gesteld ten aanzien van de compe–
tentie van de Waarderingskamer. In het wetsvoorstel komt een geschil–
lenregeling voor waarin de Kamer als arbiter zal optreden (artikel 11
WOZ). Deze ziet toe op de geschillen tussen overheden onderling. Het
ziet er naar uit dat geen regeling is getroffen voor een beslechting van
geschillen die zouden kunnen rijzen tussen de Waarderingskamer en
bijvoorbeeld de gemeenten. Volgens de aan het woord zijnde leden zou
ook hierin moeten worden voorzien. Tevens zou de vraag moeten worden
beantwoord welke sancties de Waarderingskamer c.q. de Minister van
Financiën ten opzichte van lagere overheden zou kunnen treffen bij het
niet opvolgen van aanwijzingen vanuit de Waarderingskamer.

De leden van de PvdA-fractie stelden het op prijs een beter inzicht te
krijgen in de eis van uniformiteit van de waardebepaling en de waarde–
vaststelling. Het ging hen dan vooral om het verkrijgen van inzicht hoe
groot de marges (of ook: de gemeentelijke autonomie) kunnen zijn
zonder dat een verschil in lokale waardevaststelling leidt tot ingrijpen van
de te vormen Raad voor de waardering van onroerende zaken (RWOZ).
Als deze marges te groot of onduidelijk zijn, dan ligt hier een probleem.
Het kan immers gemeentelijk beleid zijn de eigen inwoners zo min
mogelijk te laten aanslaan voor landelijke belastingen (huurwaardeforfait,
vermogensbelasting) wat geen negatief effect behoeft te hebben op
lokale belastmgopbrengsten

Waar zo veelvuldig in de stukken wordt gewezen op inschakeling van
externe taxateurs, vooral door kleinere gemeenten, vroegen deze leden
of het de doelmatigheid (en een uniforme aanpak!) niet zou dienen als de
te vormen Raad WOZ een soort buitendienst zou ontwikkelen die, op
kosten van de betrokken gemeente, onder de verantwoordelijkheid van
het college van burgemeester en wethouders, taxaties zou kunnen doen.
Deze leden vreesden dat, als naast operationele werkzaamheden door
middelgrote en grote gemeenten in eigen beheer, te veelvuldig gebruik
zou worden gemaakt van een veelheid van particuliere taxateurs dit de
uniformiteit zou bedreigen. Verder waren zij bevreesd dat particuliere
taxateurs vaak aan de makelaarsbureaus verbonden zullen zijn die ten
aanzien van dezelfde woningen die getaxeerd worden een bemiddelende
rol kunnen spelen bij transacties. Deze leden waren benieuwd naar een
reactie op deze beide punten. Een bijkomend voordeel van het werken
met het apparaat van een Raad WOZ zou kunnen zijn dat in zulke
gevallen kan worden afgezien van het controlesysteem met een peilpun–
tennetwerk dat anders door dit apparaat zou worden nagelopen om een
vergelijking te trekken met gemeentelijke taxaties. Deelt de regering deze
optiek?

De hier aan het woord zijnde leden waren benieuwd naar de omvang
van de steekproefsgewijze controles via een peilpuntennet. Welk deel
van de taxaties zal daarbij worden geijkt?
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Hoe wordt daarna met optredende verschillen omgegaan? Worden
deze acties openbaar gemaakt en zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe dan?

Liggen er aan de gedachte omvang van het peilpuntennet statistische
berekeningen ten grondslag?

De mogelijkheid om geschillen tussen partijen over de uitvoering van
de wet ter beslechting voor te leggen aan de Raad, leek de leden van de
VVD-fractie een goede regeling. Kan de regering daarnaast aangeven
hoe eventuele geschillen tussen de Raad en de gemeenten zullen worden
beslecht?

Aangaande het periodieke overleg met belangenbehartigers, waartoe
de eerste stappen reeds zouden zijn gezet, vroegen de VVD-fractieleden
aan te geven wie hiervoor zullen worden, c.q. zijn, uitgenodigd. Aan
welke criteria moeten zij voldoen, willen zij in aanmerking komen om aan
het bedoelde overleg deel te kunnen nemen? Zij verzochten de regering
de onduidelijkheden die nu bestaan bij verschillende groeperingen of ze
wel of niet tot het overleg zullen worden toegelaten snel weg te nemen.

De memorie van toelichting maakt melding van een periodiek overleg
tussen de Raad en belangenbehartigers. Kan aangegeven worden of en
hoe dat overleg inmiddels gestalte heeft gekregen en welke partijen
daarbij aan tafel zitten, zo vroegen de leden van de D66-fractie. Het was
de leden van de D66-fractie opgevallen dat de Raad WOZ geheel samen–
gesteld zal zijn uit vertegenwoordigers van de heffende overheden. Dat
riep een aantal vragen op bij deze leden.

Is ook overwogen om de Raad breder samen te stelien, zodat ook de
belangen van belastingplichtigen in de Raad vertegenwoordigd zijn?
Daarbij zou gedacht kunnen worden aan objectieve deskundigen als
makelaars en beëdigde taxateurs. De Raad voor het Midden en Kleinbe–
drijf merkt over de samenstelling van de Raad WOZ op dat naar zijn
oordeel tevens een versterking van de vertegenwoordiging wenselijk
wordt geacht. Het Ministerie van Financiën is gezien de bij de heffing van
de rijksbelastingen betrokken financiële belangen ondervertegen–
woordigd. Op grond van welke argumenten is besloten om de Raad
samen te stellen zoals dat in het wetsvoorstel is opgenomen?

Voor de verwezenlijking van één van de hoofddoelstellingen van dit
wetsvoorstel, de uniforme waardebepaling, zal het in te richten peilpun–
tennetwerk van essentieel belang zijn. Om die reden betreurclen de leden
van de D66-fractie het dat in de memorie van toelichting (blz. 10) slechts
heel summier op dit netwerk wordt ingegaan. Deze leden verzochten de
regering nader te omschrijven hoe dit peilpuntennetwerk in concreto
gezien moet worden en wat de richtlijnen van de Raad WOZ, die daarop
betrekking hebben, bij benadering kunnen omvatten.

De leden van de D66-fractie misten in het wetsvoorstel ook een
bepaling over de vergoedingen voor de leden van de Raad alsmede voor
de adviserende leden. Kan de regering aangeven hoe dit zal worden
geregeld en tevens inzicht geven in de hoogte van de vergoedingen.
Zullen de leden van de Raad een volledige dagtaak hebben? Hoe groot
zal de personeelsbezetting bij het secretariaat overigens naar
verwachting worden?

De leden van de D66-fractie verzochten de regering nader op deze
punten in te gaan.

De organisatie van de waardebepaling zoals neergelegd in het
wetsvoorstel houdt een functionele en territoriale decentralisatie in. De
regering stelt dat de gekozen aanpak in overeenstemming is met de
notitie «Functioneel bestuur; waarom en hoe»? De leden van de
SGP-fractie betwijfelden echter of de instelling van een Raad WOZ als
zelfstandig bestuursorgaan in lijn is met deze notitie en het kamerdebat
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daarover. Het streven dient er immers op gericht te zijn het aantal
zelfstandige bestuursorganen te verminderen en voorrang te geven aan
territoriale boven functionele decentralisatie.

Deze leden vroegen de regering dan ook de keuze voor een afzon–
derlijk functioneel orgaan op rijksniveau nog eens tegen het licht van
deze criteria te houden. Verder vroegen deze leden een nadere
motivering van de noodzaak om de Raad WOZ rechtspersoonlijkheid te
verschaffen. Zij merkten op dat in bovengenoemde notitie over
functioneel bestuur wordt gesteld dat het toekennen van rechtspersoon–
lijkheid aan een functioneel orgaan niet vanzelfsprekend is en afzonder–
lijke motivering behoeft. Voor andere toezichtsorganen, zoals de Verze–
keringskamer, is dat toch ook niet nodig geoordeeld?

De leden van de SGP-fractie hadden geconstateerd dat in de artikelen
12 en 13 een preventief goedkeuringsstelsel met betrekking tot de
begroting en jaarrekening van de Raad WOZ is opgenomen. Deze leden
vroegen of er voldoende zwaarwegende redenen zijn om in deze situatie
af te wijken van de algemene beleidslijn om preventief toezicht zoveel
mogelijk te vervangen door repressief toezicht.

Deze leden plaatsten ook vraagtekens bij de samenstelling van de
Raad, wat betreft de adviserende leden. Zij vroegen wat de relevantie is
van vijf adviserende leden namens een aantal ministeries. In het
bijzonder vroegen zij wat de meerwaarde is van een adviserend lid
namens het Ministerie van Financiën, gelet op het feit dat al drie leden
van de Raad uit de rijksbelastingdienst afkomstig zijn.

De leden van de GPV-fractie konden instemmen met de instelling van
een Raad voor de waardering van onroerende zaken als zelfstandig
bestuursorgaan. De ministeriële verantwoordelijkheid hiervoor kan
voldoende tot haar recht komen. Zij vroegen echter of het wel juist is de
Raad geheel te doen bestaan uit vertegenwoordigers van afnemers, zulks
met uitzondering van de voorzitter. Niet alleen de afnemers maar ook de
belastingplichtigen hebben direct belang bij de werkzaamheden van de
Raad. Verdient het daarom geen aanbeveling enkele deskundigen buiten
de overheidssfeer als leden van de Raad op te nemen in plaats van hen
bij de werkzaamheden van de Raad of zijn commissies te betrekken als
deze daartoe aanleidmg zien?

De genoemde leden vroegen voorts een nadere onderbouwing van het
voorstel de begroting van de Raad aan goedkeuring van de minister te
onderwerpen. Zij waren ervan overtuigd dat de minister toezicht op de
begroting moet kunnen uitoefenen, maar waarom moet dit preventief
toezicht zijn? Past dit wel in het algemene streven preventief toezicht op
besluiten van overheidslichamen te beperken? Vormt de aanwezigheid
van adviserende leden al niet een zekere waarborg tegen ongewenste
financiële gevolgen? Is het ook tegenover de afnemers niet juister geen
verder strekkend toezicht in te voeren dan nodig is?

Welke systematiek staat de regering overigens voor ogen bij het
omslaan van de kosten over de verschillende overheden? Zal hierbij
gebruik worden gemaakt van de verdeelsystematiek van onder meer het
Gemeentefonds?

De leden van de GPV-fractie vreesden dat het niet eenvoudig zal zijn te
komen tot een uniforme uitvoering van de waardebepaling. Het peilpun–
tennetwerk zal daartoe van essentiële betekenis zijn. Voor de waardering
van woningen konden zij zich hierbij wel iets voorstellen. Maar welke rol
kunnen peilpuntennetten spelen bij de waardering van bedrijven die
vrijwel altijd uniek van karakter en dus van waarde zullen zijn? Geldt
hetzelfde ook niet voor de steeksproefgewijze controles? Zal het er niet
op neer komen dat elk bedrijf afzonderlijk moet worden getaxeerd zonder
dat over goed vergelijkingsmateriaal kan worden beschikt? Wat zal dan
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nog het verschil zijn met de bestaande situatie? Van welk intensiteit van
controle is uitgegaan bij de organisatieopzet van de Raad?

Het lid van de fractie van de RPF stelde vast dat de Raad voor de
onroerende zaken, samen met de gemeenten, een centrale positie in de
wet inneemt.

De positie en de feitelijke bevoegdheden van de raad doen vermoeden
dat de taak van de raad voornamelijk vorm is gegeven vanuit het
perspectief van de overheid, meer specifiek de direct bij de belasting–
heffing betrokken overheden. De andere belanghebbenden, de belasting–
plichtigen met name, komen in dit verband slechts zeer zijdelings aan de
orde: de memorie van toelichting geeft alleen aan dat met hen geregeld
overleg zal worden gevoerd, zonder dat dit overigens uit de wet blijkt.
Terzijde merkte hij daarbij op dat het overleg met afnemers en
gemeenten wel wettelijk is geregeld. Dit bracht hem tot de vraag of het
wenselijk zou zijn dat de raad zich tevens meer nadrukkelijk gaat bezig–
houden met de belangen van de belastingplichtigen. Is het bijvoorbeeld
het overwegen waard dat de raad klachten van belastingplichtigen in
behandeling neemt?

Is het overigens mogelijk dat belastingplichtigen in de commissies
zitting nemen?

De samenstelling van de raad gaf in dit verband ook aanleiding tot een
enkele opmerking. De raad is behoudens de voorzitter geheel samenge–
steld uit vertegenwoordigers van de afnemers. Wil de regering in
overweging nemen ook kroonleden in de raad te benoemen? De positie
van de adviserende leden genoemd in artikel 6 zou daartoe kunnen
worden opgewaardeerd.

Het lid van de fractie van de RPF begreep uit de toelichting (blz. 11)
dat de bevoegdheden van de raad ruim bemeten zijn. Hij vroeg of de op
de aangegeven bladzijde opgesomde bevoegdheden in voldoende mate
blijken uit de wettekst. Het beslissen over geschillen is een duidelijk
geval, het vaststellen van de kosten van de waardebepalmg en de toere–
kening daarvan niet. Zal een en ander nader worden geregeld in de
diverse voorziene amvb's of ministeriële regelingen? In het licht van de
diverse bewegingen op het terrein van de adviesraden, vroeg dit lid of de
regering bereid zou zijn de adviesverplichting uit artikel 15 te herover–
wegen. Hij merkte hierbij op dat de argumenten om terzake een advies–
verplichting in te voeren, niet overtuigen. Juist waar een advies als nuttig
en noodzakelijk kan worden gezien is het moeilijk voorstelbaar dat juist
dan de raad zal worden gepasseerd. Een verplichting is dan niet nodig,
zeker niet in het licht van artikel 4, derde lid, dat de raad de bevoegdheid
verschaft ook eigener beweging advies uit te brengen.

2.2 Bevoegdheden en werkwijze van de gemeenten

Voor wat betreft de uitvoering van de wet is een cruciale rol voor de
gemeenten weggelegd aldus de leden van de CDA-fractie. Zowel ten
aanzien van de waardebepaling als de waardevaststelling bij beschikking
en de afhandeling van bezwaren tegen de beschikking. De waardebe–
paling is het beginpunt en essentieel bij de heffing van enkele belas–
tingen. Het is dus van belang dat waarborgen worden ingebouwd op
grond waarvan aan belastingplichtigen de garantie kan worden gegeven
dat de waardebepaling juist geschiedt. De leden van de CDA-fractie
hechtten dan ook grote waarde aan stringente taxatie-instructies en
gedegen kwaliteitseisen ten aanzien van taxateurs. Deze leden vroegen
op welke wijze dit bewaakt gaat worden en of daarbij ook vertegenwoor–
digers van belastingplichtigen zullen worden betrokken. Als apart punt
van zorg werd de taxatie en de daartoe benodigde kennis van regel–
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geving (fiscaal en taxatietechnisch) terzake van grote bedrijfsonroerende
zaken gememoreerd.

De leden van de CDA-fractie zagen in het op te zetten peilpuntennet
met name voordelen daar waar het gaat om seriegewijs gebouwde
woningen. Volgens deze leden zou echter in geval van een beroepspro–
cedure toch de basiswaarde van de individuele onroerende zaak
maatgevend moeten zijn en niet die van de referentiewoning van het
peilpuntennet.

De leden behorende tot de PvdA-fractie hadden begrepen dat
verwacht wordt dat het grootste deel van de taxaties in eigen beheer zal
geschieden door de gemeenten. Omdat tegelijkertijd gesteld wordt dat
per gemeente elke vier jaar een volledige taxatieronde moet worden
afgewikkeld binnen korte tijd, meenden zij dat wel zeer opvallende (en
dure) piekbelastingen van het gemeentelijk ambtelijk apparaat kunnen
optreden. Zou de regering dit nader kunnen toelichten?

3. Het uniforme stelsel van waardebepaling en –vaststelling

De leden van de CDA-fractie vroegen waarom in artikel 18 niet de
zogenaamde werktuigenvrijstelling is opgenomen. Deze vrijstelling, zoals
voorgesteld in artikel 220a tweede lid van wetsvoorstel 21 591
(Wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de materiële belas–
tingbepalingen) is immers via artikel 120 van de Waterschapswet
(Stb.1991, 444} ook van toepassing voor de heffing van de Water–
schapsomslag terzake van gebouwde onroerende zaken.

Deze leden vroegen of het gelet op de doelmatigheid niet voor de
hand ligt dat een vrijstelling niet in de heffingswetten wordt opgenomen,
maar onderdeel uitmaakt van de Wet WOZ. Anders zou ingevolge de
Wet WOZ wel de waarde van de werktuigen moeten worden vastgesteld,
terwijl die vervolgens bij de heffing van onroerende zaakbelastingen weer
buiten beschouwing moet worden gelaten.

Ten aanzien van de vrijstellingsmogelijkheden vroegen de leden van de
CDA-fractie ook naar de kerkenvrijstelling binnen de OZB. Door recente
uitspraken van de Hoge Raad dat niet meer naar de bestemming van het
kerkgebouw doch naar het feitelijk gebruik moet worden gekeken en de
vraag of «in hoofdzaak» niet meer wordt geduid als «in de eerste plaats»
maar «voor tenminste 70%» rijst de vraag of de huidige wetteksten geen
aanscherping behoeven zodat er slechts ruimte is voor één uitleg.
Immers door een rekenkundige interpretatie van het begrip «in
hoofdzaak», in combinatie met het voor de toepassing van de kerkenvrij–
stelling kijken naar het feitelijk gebruik in plaats van naar de objectieve
bestemming bewerkstelligt de Hoge Raad een beperking van de toepas–
singsmogelijkheden van de kerkenvrijstelling. Dit was niet de bedoeling
van de wetgever. De aan het woord zijnde leden vroegen of de regering
dit probleem erkent en op welke wijze een zodanige oplossing kan
worden bereikt dat kerkgebouwen en daarmee vergelijkbare gebouwen,
waarvan de hoofdbestemming in objectieve zin is het bieden van ruimte
voor openbare eredienst c.a. en daarmee vergelijkbare bijeenkomsten,
moeten worden vrijgesteld van OZB.

De leden behorende tot de PvdA-fractie werd van verschillende zijden
verzekerd dat het werken met een systeem van waardeklassen belang–
rijke besparingen in de uitvoeringskosten met zich mee zou brengen, en
meer recht zou doen aan de onzekerheidsmarges waarmee waarde–
taxaties omgeven zijn. De regering volstond in de voorliggende stukken
te verwijzen naar eerdere schrifturen op dit vlak, maar deze leden stelden
het op prijs als een actuele argumentatie wordt gegeven, met inbegrip
van een concrete duiding van de voor– en nadelen (ook ten aanzien van
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de uitvoeringskosten), waardoor een beoordeling van deze keuze bij dit
wetsvoorstel beter mogelijk is.

Bij de waardevaststelling voorzagen de leden van de VVD-fractie grote
problemen bij de vaststelling van de waarde van grote onroerende zaken
en bij industriële onroerende zaken. Onder andere de AHLO wijst op deze
problemen in haar commentaar op het onderhavige wetsvoorstel.
(F-92-661) Hoe denkt de regering te voorzien in de benodigde deskun–
digen?

Graag zagen deze leden een reactie op hetgeen het Interkerkelijk
Contact in Overheidszaken (F-92-623) en de vereniging van
Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (F-92-636) naar voren
brengen in hun commentaar.

De leden van de SGP-fractie hadden geconstateerd dat in het
wetsvoorstel is gekozen voor een waardering naar waarde in plaats van
een indeling in waardeklassen. Deze leden vroegen of de toepassing van
een waardeklassensysteem niet tot aanzienlijke kostenbesparingen kan
leiden als gevolg van de meer eenvoudige wijze van vaststellen en het
minder snel ontstaan van aanleiding tot een geschil. Wegen deze
voordelen niet op tegen de nadelen? Deze leden vroegen verder of de
(voorlopige) Raad WOZ inderdaad onderzoek doet naar de toelaatbare
marges voor de waardevaststelling en naar de mogelijkheid van invoering
van een waardeklassenstelsel en de daaraan verbonden kostenbesparing.
Wanneer kan de uitkomst van dit onderzoek worden verwacht? Is de
regering bereid op basis daarvan zijn standpunt over de waardering
opnieuw in overweging te nemen?

De leden van de SGP-fractie stelden een vraag naar aanleiding van de
voorgestelde regeling met betrekking tot de werktuigenvrijstelling. Zij
merkten op dat indien de werktuigenvrijstelling niet in de Wet WOZ maar
in de afzonderlijke heffingswetten wordt opgenomen, dit betekent dat de
vastgestelde WOZ-waarde steeds gecorrigeerd moet worden voor de
heffing van de verschillende belastingen. Zij betwijfelden of de doelma–
tigheid en de duidelijkheid van de waardering hiermee zijn gediend. Deze
leden vroegen welke argumenten zich ertegen verzetten dat deze
vrijstelling in de Wet WOZ wordt opgenomen. In hoeverre verzet zich dat
tegen uitbreiding van de toepassing van deze Wet naar andere belas–
tingen?

De leden van de GPV-fractie betreurden het dat de wet voorlopig nog
niet voor alle van overheidswege opgelegde heffingen zal gelden waarbij
de waarde van onroerende zaken in het geding is. Zij vroegen met name
waarom de wet ook niet zal kunnen worden toegepast ten aanzien van
het successierecht.

De waardebepaling geschiedt voorshands, als hoofdregel, vierjaarlijks.
Er wordt een perspectief geschetst van jaarlijkse waardebepaling. Het lid
van de fractie van de RPF vroeg of jaarlijkse waardebepaling werkelijk
noodzakelijk moet worden geacht, in het licht van datgene wat er mee
kan worden bereikt. Voor grote groepen objecten, zoals woningen, lijkt
de jaarlijkse vaststelling in ieder geval tot weinig voordeel te strekken.
Tussentijdse, meer omvangrijke waardeveranderingen kunnen immers nu
al leiden tot hernieuwde vaststellingen en ook verandering van eigenaar
kan tot een nieuwe beschikking aanleiding geven. Het streven naar
toepasselijkheid van de WOZ op andere terreinen kan naar de mening
van dit lid niet zelfstandig als argument dienen. Zo zou in de sfeer van
het erfrecht of de schenking in beginsel de laatst vastgestelde waardebe–
paling als referentiekader kunnen dienen. Graaf ontving hij op een en
ander een toelichting.

Het lid van de fractie van de RPF begreep dat wor Jt afgezien van
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vaststelling van de waarde in de vorm van waardeklassen, ter argumen–
tatie waarvan de regering teruggrijpt op eerdere besluitvorming. Deson–
danks wilde hij hier de vinger bij leggen, omdat goed voorstelbaar is, dat,
waar de waardebepaling qua exactheid nooit perfect kan zijn, waardering
in waardeklassen meningsverschillen en procedures over de waardevast–
stelling juist kan voorkomen. Hij vroeg of de regering bereid is de wense–
lijkheid van waardeklassen opnieuw te bezien.

Wat de overdrachtsbelasting betreft, vroeg dit lid in hoeverre
toepassing van de WOZ-waarde als wenselijk moet worden gezien. De
WOZ-waarde kan immers verschillen van de feitelijk betaalde koopprijs.
Welke reden kan er zijn, behoudens uniformering, ook voor de
overdrachtsbelasting de Wet WOZ van toepassing te verklaren. Het was
dit lid niet duidelijk geworden dat de huidige bepaling van de
overdrachtsbelasting tot problemen leidt. Hij meende voorts dat unifor–
mering nimmer uitsluitend om wille van de uniformering zelf dient te
worden nagestreefd.

Bij de waardevaststelling wordt uitgegaan van een stelsel van peilpun–
tennetten. Het lid van de fractie van de RPF stelde enige nadere infor–
matie over de werking daarvan in de praktijk op prijs. Hij vroeg in dit
kader in hoeverre een en ander werkbaar kan worden geacht buiten
woonwijken met relatief eenvormige huizen. Wat te denken van het
buitengebied, een bedrijventerrein of een kantorenpark?

4. De vaststellingsbeschikking

De leden van de CDA-fractie hadden kennisgenomen van de
voorstellen met betrekking tot het afgeven van een nieuwe beschikking
bij waardeverandering en bij verandering van belanghebbende.

Een nieuwe waardebepaling zal alleen plaatsvinden indien de waarde
met tenminste f 25 000 toe– of afneemt. De leden van de CDA-fractie
vroegen naar de achtergrond van de keuze voor dit bedrag. Tevens
vroegen zij of deze grens bij bedrijfsmatig gebruikte onroerende zaken
niet zal leiden tot een veelvoud van herzieningen (en dus werk!). Is het
mogelijk om in plaats van een bedrag een percentage te nemen?

De leden behorende tot de PvdA-fractie wilden weten hoe wordt
omgegaan met waardefluctuaties die voortkomen uit de werking van de
markt. Stel bijvoorbeeld dat de taxateurs rondgaan in een gemeente op
een moment dat het onroerend goed een goede prijs maakt. Als nu
binnen een jaar de markt met ongeveer 10% zakt, een allerminst onwaar–
schijnlijk patroon, dan zullen alle eigenaren bezwaar maken en moet de
hele operatie over. Kan de regering hierop reageren? Hiermee samen–
hangend is er het vraagstuk dat, omdat mag worden verwacht dat een
«regionaal taxatieprogramma» in vier jaar wordt afgewerkt, in aangren–
zende gemeenten de taxaties zullen plaatsvinden met een groot verschil
in marktsituatie. Dit heeft naar mag worden aangenomen een beperkte
betekenis voor gemeentelijke belastingen, maar is van groot belang voor
rijksbelastingen en waterschapsheffingen. Accepteert de regering deze
situatie van rechtsongelijkheid of is zij bereid een beleid te ontwikkelen,
bijvoorbeeld door indexatie, te regelen via de Raad om substantiële
verschillen te mitigeren?

De leden behorende tot de PvdA-fractie ontging het waarom het
redelijk zou zijn dat een nieuwe eigenaar niet gebonden zou behoeven te
worden aan de waarde die voor zijn voorganger is vastgesteld. Van de
voorganger mag immers redelijkerwijze verwacht worden dat deze,
indien in zijn ogen daartoe grond toe was, een bezwaarprocedure heeft
kunnen afwerken. Om dan een volgende eigenaar opnieuw bezwaar te
kunnen laten aantekenen, zonder dat het object zelf is veranderd, ontging
deze leden. Bovendien, zo begrepen deze leden, dient het college van
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burgemeester en wethouders bij elke wijziging van eigenaar een nieuwe
beschikking te nemen die normaal gesproken identiek is aan de reeds
bestaande. Indien echter de nieuwe eigenaar succes heeft met een
bezwaar, wat vooral zal voorkomen als de markt is ingezakt (en dan
profiteert hij toch al van de lagere aankoopprijs), dan geldt het ook nog
voor andere belanghebbenden bij de betreffende onroerende zaak. Maar,
zo begrepen deze leden, weer niet voor hen die in dezelfde situatie
verkeren. Deze leden verlangden derhalve een behoorlijke rechtvaardig–
heidsgrond om de hiermee gemoeide perceptiekosten (is daar een
schatting van?) en de wellicht valse verwachtingen die vaak zullen
worden gewekt te rechtvaardigen, en anders deden zij de suggestie om
de figuur van deze tussentijdse beschikkingen te schrappen. In dat geval
neemt een nieuwe eigenaar voor de resterende periode de reeds vastge–
stelde waarde over.

Kan de regering aangeven, zo vroegen de leden van de VVD-fractie op
welke gronden is gekozen voor de grens van 25 000 verschil om voor
herziening in aanmerking te komen? Evenals het VNO/NCW in haar
commentaar op het huidige wetsvoorstel verwachtten zij uitvoeringspro–
blemen bij het hanteren van deze grenswaarde. Ook wilden zij weten op
wat voor termijn er een jaarlijkse waardebepaling plaats kan vinden. Kan
de regering aangeven welke bezwaren er zijn, tegen een regeling die tot
dat tijdstip van kracht zou kunnen zijn en burgers elk jaar de gelegenheid
biedt om tegen de hen betreffende waardebepaling bezwaar aan te
tekenen?

Zeker nu de regering zelf de wenselijkheid van een jaarlijkse waardebe–
paling aangeeft in de memorie van toelichting.

De nu voorgestelde regeling zou, in tegenstelling tot een van de
uitgangspunten, juist een verslechtering van de rechtsbescherming
betekenen.

De leden van de GPV-fractie onderkenden dat voorlopig gewerkt zal
moeten worden met een waardevaststelling per vier jaren. Zij stemden
ermee in dat tussentijdse waardebepaling zal plaatsvinden als binnen die
periodes een relatief belangrijke waardeverandering plaatsvmdt Zij
vonden een vast bedrag van f 25 000 daarvoor echter geen goede
maatstaf. Bij een relatief klein onroerend goed vormt dit bedrag een
belangrijke verandering, bij een groot bedrijf kan zo'n verandering
jaarlijks of nog vaker voorkomen. Zij bepleiten daarom een bepaald
percentage waardeverandering als criterium met een minimum van
f 25 000. Ook vroegen zij aandacht voor de situatie van waardevermin–
dering door snelle technische of economische veroudering. Hoe zal
hiermee rekening worden gehouden met een taxatie die voor vier jaar
geldt?

Artikel 19, onder b, strekt er toe dat meer substantiële waardeverande–
ringen kunnen leiden tot een nieuwe waardebepaling, aldus het lid van
de RPF-fractie. De grens van f 25 000 lijkt voor doorsnee woningen
redelijk, maar werkt voor duurdere objecten wellicht te gedetailleerd uit.
Graag ontving hij hierop een reactie. Kan voorts worden toegelicht om
welke reden bijvoorbeeld veroudering of het inzakken van de woning–
markt geen reden zou kunnen zijn voor een nieuwe beschikking ex artikel
19?

5. De rechtsbescherming

Ten aanzien van de waardevaststelling en de mogelijkheden van
bezwaar en beroep hadden de aan het woord zijnde leden de volgende
vragen en opmerkingen:
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Wanneer er wordt gekozen voor een in beginsel eenmaal in de vier jaar
uit te reiken waardevaststellingsbeschikking, die geldt voor de heffing
van meerdere belastingen over een tijdvak van in beginsel vier jaren, zou
slechts eenmaal in de vier jaren bezwaar en beroep mogelijk zijn. Dit zou
een achteruitgang zijn op het punt van de rechtsbescherming van de
belastingplichtige. De vraag is overigens of het jaarlijks vaststellen van
de waarde de zo beoogde efficiency naderbij brengt.

De leden van de CDA-fractie gaven er de voorkeur aan om de belas–
tingplichtigen de mogelijkheid te geven bezwaar te maken en beroep in
te stellen tegen elke aanslag die op de vastgestelde WOZ-waarde is
gebaseerd, indien zich een extreme waardedaling van bijvoorbeeld meer
dan 25% heeft voorgedaan. Leidt een bezwaar– of beroepsprocedure tot
een wijziging van de waarde, dan zou die waarde automatisch voor de
andere in het tijdvak op te leggen aanslagen moeten gelden. In het geval
van bezwaar en beroep dient de belanghebbende informatie te hebben
over het gehanteerde waarderingsvoorschrift. De leden van de
CDA-fractie waren van mening dat dit op de beschikking dient te worden
vermeld. Overigens zou volgens deze leden eenzelfde grens van 25%
waardestijging ook voorzien moeten worden in artikel 27, dat handelt
over herziening van de beschikking indien de waarde te laag is vastge–
steld. De leden van de CDA-fractie vroegen naar de systematiek inzake
aanslagen die opgelegd worden zolang de bij beschikking vastgesteide
waarde niet onherroepelijk is. Tevens vroegen zij of de rechtszekerheid
niet vereist dat de belastingplichtige hangende de beroeps– of bezwaar–
periode met aanslagen wordt geconfronteerd die gebaseerd zijn op de
door hem bestreden waarde toch bezwaar/beroep kan indienen.

Daar waar het gaat om bedrijfsmatig gebruikte onroerende zaken
waren deze leden voorshands van mening dat op de beschikking ook
vermeld zou moeten worden, ingeval gewaardeerd is volgens de gecorri–
geerde vervangingswaarde: de vervangingswaarde en de toegepaste
afschrijvingsmethoden, alsmede een afzonderlijke aanduiding van de
waarde van de grond en van de waarde van de gebouwde eigendommen
(voor zover het gaat om onroerende zaken die afzonderlijk worden
gewaardeerd).

Een soortgelijk probleem doet zich voor bij monumenten waarvan de
vervangingswaarde niet alleen bepaald wordt door de feitelijke gebruiks–
waarde, maar ook en vooral door de monumentale waarde. De vraag is
of deze monumentale waarde wel meegerekend mag worden bij de
waardebepaling voor de belasting onroerende zaken.

De leden van de CDA-fractie waren van mening dat op deze manier
het aantal informatieverzoeken en dus het bijbehorende werk op
voorhand kan worden ingedamd.

De leden behorende tot de PvdA-fractie waren benieuwd of er kosten
zouden zijn verbonden aan het maken van bezwaar of dat andere
drempels worden opgeworpen om het aantal bezwaren te beheersen. Zo
dit niet het geval is, kan dan een schatting worden gegeven van het
aantal te verwachten bezwaren (in de toekomst extra interessant omdat
het doorwerkt in tenminste vier belastingen en heffingen) tegen de
achtergrond van het aantal bezwaren dat thans wordt gemaakt tegen de
onderscheiden belastingen en heffingen? Zo dit wel het geval is, waaraan
wordt dan concreet gedacht, wat is daarvan de rechtsgrond en wat is het
beoogde effect?

De hier aan het woord zijnde leden wilden weten of met de
bevoegdheid van een college van burgemeester en wethouders om,
zonder dat er sprake is van een bezwaarprocedure, op grond van artikel
30 de waarde ambtshalve lager vast te stellen dan eerder beschikt is,
met name gedoeld wordt op situaties waarbij eigenaren die in een
identieke situatie verkeren als een eigenaar die met succes een bezwaar–
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procedure heeft doorlopen, alsnog gelijk worden behandeld als de
succesvolle eigenaar. Zo dit niet het geval is, hoe wordt dan met zulke
situaties omgegaan. Immers, het ontbreken van zo'n gelijke aanpak kan
een sterke stimulans geven aan de kwantiteit van bezwaarschriften, en
waar slaat de bevoegdheid dan wel op?

De in het wetsvoorstel geregelde rechtsbescherming riep een aantal
vragen op bij de leden van de D66-fractie. In de eerste plaats vroegen
deze leden of zij de passage op blz. 22 van de memorie van toelichting
aldus mochten begrijpen dat het streven erop gericht is de periodieke
waardevaststelling jaarlijks, althans vaker dan eenmaal in de vier jaar, te
doen plaatsvinden?

Zo dit het streven is vroegen deze leden of in de tussentijd de rechts–
bescherming van de belastingplichtige niet al te zeer wordt beperkt door
deze slechts eenmaal in de vier jaar de mogelijkheid te geven bezwaar te
maken tegen een waardevaststellingsbeschikking. Immers, de gevolgen
van de vastgestelde waarde voor de belastingheffing is voor de belas–
tingplichtige niet direct te overzien. In dit kader verzochten de leden van
de D66-fractie de regering in te gaan op de suggestie van de Raad van
Nederlandse Werkgeversbonden om belastingplichtigen de mogelijkheid
te bieden bezwaar te maken en beroep in te stellen tegen elke aanslag
die op de vastgestelde WOZ-waarde is gebaseerd.

In het rapport van de Commissie-Christiaanse tot herziening van het
belastinggebied van provincies en gemeenten, is reeds een lans
gebroken voor een grotere mate van openbaarheid van taxaties van de
onroerend-goedbelastingen. Nadien hebben ook diverse auteurs meer
openbaarheid bepleit.

Dat de belastingplichtige over zijn taxatiegegevens mag beschikken
valt af te leiden uit de Wet openbaarheid van bestuur en AROB-jurispru–
dentie van de Raad van State. In de memorie van toelichting wordt dit
weliswaar onderschreven, maar in de voorgestelde wettekst valt hierover
niets terug te vinden. Het wetsvoorstel heeft echter betrekking op de
waardering van onroerende zaken voor een aantal belastingen en is dus
voor de belastingplichtigen van grote betekenis. Bovendien is het van
belang dat alle waarden openbaar zijn, omdat deze een rol van betekenis
kunnen spelen bij bezwaar en beroep. Het bevreemdde de leden van de
D66-fractie dan ook, dat in het wetsvoorstel niet wordt geregeld dat de
beiastingplichtige de beschikking krijgt over zijn taxatiegegevens
Waarom is op dit punt geen bepaling in het wetsvoorstel opgenomen en
is de regering hiertoe alsnog bereid? In fiscaal weekblad FED van 7
januari 1988 wordt in een artikel genaamd «openbaarheid en motivering
taxaties in de onroerend-goedbelasting» een ontwerp-besluit
openbaarheid en motivering etc. voorgesteld. Hoe oordeelt de regering
over dit voorstel?

De leden van de GPV-fractie wezen erop, dat de mogelijkheid om
eenmaal in de vier jaren bezwaar en beroep in te stellen op zichzelf
beschouwd een achteruitgang op het punt van de rechtsbescherming zal
betekenen. Of ook in de praktijk per saldo sprake zal zijn van minder
rechtsbescherming staat echter niet vast. Immers, de huidige
mogelijkheid van beroep is in de praktijk nogal eens van theoretische
aard, omdat de wijze van taxatie rechterlijke toetsing bemoeilijkt.
Uiteraard neemt dit volgens deze leden niet weg dat een nieuwe wette–
lijke regeling een behoorlijke rechtsbescherming dient te bevatten, zeker
naarmate de waardevaststelling bepalend zal zijn voor meer heffingen.
Tegen die achtergrond is een periode van vier jaren erg lang. Waarop is
de veronderstelling gebaseerd dat deze periode na verloop van tijd zal
kunnen worden bekort? Wat moet er gebeuren om zo'n bekorting
mogelijk te maken?
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Voor een goede rechtsbescherming is essentieel, dat de belasting–
plichtige tijdig kan beschikken over de onderliggende taxatiegegevens.
Uiteraard behoort dit tot de verantwoordelijkheid van de gemeentebe–
sturen. Een wettelijke verplichting daartoe behoort niet nodig te zijn.
Heeft de regering voldoende aanleiding om aan te nemen dat de
gemeenten van elke onroerende zaak de taxatiegegevens zullen
vastleggen en op aanvraag van belanghebbende onverwijld ter inzage
zullen geven? Verdient het voorts ter voorkoming van onnodige beroepen
aanbeveling de termijn voor het indienen van bezwaren te verlengen met
de tijd tussen de datum waarop schriftelijk om taxatiegegevens is
verzocht en de datum waarop de gemeente die gegevens heeft verstrekt?

6. Bevoegdheden en verplichtingen ten dienst van de waardebe–
paling en –vaststelling

De leden behorende tot de PvdA-fractie konden instemmen met het
verbreden van bevoegdheden en verplichtingen als die gelden bij de
heffing van rijksbelastingen tot de hier behandelde wetgeving, maar zij
wilden nauwkeurig weten in welke mate (niet voor woningen) de
benodigde gegevens om de waarde van onroerende zaken te kunnen
vaststellen reeds beschikbaar moeten zijn op grond van andere belas–
tingen en dergelijke en in welke mate sprake zou zijn van niet uit andere
hoofde benodigde gegevens. Zo dit laatste het geval zou zijn, en deze
indruk hadden deze leden wel gekregen, vroegen zij welke administra–
tieve belasting die zou geven voor de eigenaren van onroerende zaken.
Zou een indicatie kunnen worden gegeven van de extra kosten voor deze
eigenaren ten gevolge van één totale taxatieronde. Indien zo'n gegeven
niet beschikbaar is, dan meenden deze leden dat er toch een redelijke
schatting van moet kunnen worden gegeven. Het zou het inzicht van
deze leden verhogen, wanneer als gedachte-experiment het bezit van
Koninklijke PTT Nederland N.V. volgens de inzichten van de wet
(neergelegd in artikel 17, tweede en derde lid) gewaardeerd zou worden:
hoeveel werk kost dat en aan welke instantie, hoe controleerbaar is een
en ander en in welke mate is te verwachten dat via afzonderlijke
bezwaarschriften er procedures volgen? Bovendien: zal KPN worden
geconfronteerd met één soort gemeentelijke benadering of moet
rekening worden gehouden met 647 benaderingen die telkens iets
anders kunnen zijn?

Het zou volgens de leden van de VVD-fractie in geen geval zo moeten
zijn dat het bedrijfsleven, als gevolg van de nu voorgestelde wet,
opgezadeld wordt met een verzwaring van de administratieve lasten. Kon
de regering toezeggen dat de nu voorliggende regeling, met name voor
het komen tot een juiste vaststelling van de vervangingswaarde bij
niet-woningen, niet tot zo'n lastenverzwaring zal leiden?

7. Gegevensbeheer

Daar waar het gaat om gegevensbeheer door de gemeenten vroegen
de leden van de CDA-fractie naar de mate waarin en de wijze waarop
gestreefd wordt naar uniformering. Een uniform gegevensbeheer
bevordert immers de vergelijkbaarheid en de doorzichtigheid van de
waardevaststelling voor de burger. Volgens deze leden stond dit niet op
gespannen voet met het decentralisatie-beginsel. Tevens vroegen deze
leden naar de wijze waarop binnen deze uniformering het automatise–
ringsaspect gestalte gaat krijgen.

Het was de leden behorende tot de PvdA-fractie onduidelijk welke
samenhang er bestaat tussen het onderhavige «gegevenspakket van de
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objectafbakening in het kader van de onroerende-zaakbelastingen» en de
vastgoedregistratie bij het Kadaster. Omdat in de memorie van
toelichting werd aangegeven dat in beginsel wordt aangesloten bij het
«Gemeentelijk Functioneel Ontwerp van de VNG» en het deze leden niet
ontgaan was dat tussen de VNG en het Kadaster een voortdurend
competentiegeschil bestaat over de loketfunctie, wilden deze leden
graag gerustgesteld worden dat via de onderhavige wet niet - ten koste
van de portemonnee van de burgers - een langs elkaar heen werken van
vastgoedregistratie en onroerende zaken-registratie zal optreden; twee
aparte systemen met een enorme overlap. Kan de regering hieraan een
voldoende diepgaande beschouwing wijden?

8. Geheimhouding en informatieverstrekking aan derden

Hoewel het feit dat de belastingplichtige over zijn eigen taxatiege–
gevens mag beschikken valt af te leiden uit de Wet Openbaarheid van
Bestuur en de AROB-jurisprudentie van de Raad van State vroegen de
leden van de CDA-fractie of dit, in de memorie van toelichting onder–
schreven punt, ook niet in het wetsvoorstel zelf kan worden opgenomen.
In dit verband vroegen deze leden naar een reactie op het wijzigings–
voorstel betreffende artikel 40 van de zijde van de AHLO en op de
suggesties van de VNO. Ten aanzien van de openbaarheid van gegevens
en het verstrekken van basiswaarden aan derden met een gerecht–
vaardigd belang leidden de leden van de CDA-fractie uit de binnenge–
komen reacties af dat dit aanleiding gaf tot haaks op elkaar staande
suggesties: het geheel niet verstrekken met name als het gaat om
bedrijfsonroerende zaken en wel om concurrentie-overwegingen of het
juist wel verstrekken vanwege redenen van het kunnen voeren van belas–
tingprocedures met als inzet het zogenaamde gelijkheidsbeginsel. De
leden van de CDA-fractie vroegen naar een nadere onderbouwing van
het wetsvoorstel op dit punt waarbij aan bovengenoemde zaken
aandacht dient te worden geschonken.

De leden behorende tot de PvdA-fractie waren in deze paragraaf
binnen twee alinea's het spoor geheel bijster geraakt. In de eerste alinea
sluit de regering zich aan bij de opvatting van de RAVI, die de
openbaarheid van het waardegegeven aanbeveelt om de objectiviteit van
de waardebepaling te waarborgen en om de belastingbetaler in de
gelegenheid te stellen de waarde van zijn onroerende zaak te kunnen
vergelijken met die van andere (vergelijkbare) onroerende zaken. In de
tweede alinea, op gezag van de werkgroep WOG, waarvan niet erg
duidelijk is of deze werkgroep aanbevelingen heeft gedaan op grond van
het door haar verrichte onderzoek, stelt de regering dat «het waardege–
geven echter naar onze mening zozeer verweven is met de strikt indivi–
duele financiële en fiscale positie van de belanghebbende dat geheim–
houding voorop dient te staan». En dat geldt dan niet alleen de particu–
liere burger maar evenzeer, en uit allerlei (welke dan, zo wilden deze
leden weten) economische overwegingen wellicht nog sterker, de
gegevens betreffende zaken die onderdeel vormen van een onderne–
mingsvermogen. Vervolgens wordt weer wat gas teruggenomen, want
als een derde kan aantonen dat die een «gerechtvaardigd belang» heeft,
dan zou deze kennis mogen dragen van het waardegegeven: beperkte
openbaarheid. Deze opmerking wordt in de daarop volgende tekst nog
een keer of vier herhaald, zonder dat op enigerlei wijze duidelijk wordt
gemaakt wie, onder welke condities en binnen welke beperkingen, kennis
mag nemen van de vastgestelde waarde.

Deze leden hadden ook vergeefs de wettekst bestudeerd om een goed
houvast te krijgen. Het enige voorbeeld dat wordt gegeven (iemand wil
de waardebepaling van zijn eigen bezit toetsen aan de waarde van een
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precies vergelijkbare onroerende zaak) is zo vaag dat het deze leden niet,
laat staan de colleges van burgemeester en wethouders, op weg helpt.
Ook de hier aan het woord zijnde leden hadden kennisgenomen van het
aangehaalde artikel van ir. Verheggen en mr. Walboom en hadden
geconstateerd dat zij zich geheel konden verenigen met het goed
beargumenteerde betoog. Ook op het punt van uniforme taxatievoor–
schriften: zou de regering bereid zijn ook op dit punt mee te gaan?

Deze leden vroegen met name welke informatie verstrekt kan worden
aan een potentiële koper van een onroerende zaak, waarvoor het
alleszins gerechtvaardigd is dat deze inzicht heeft in de lasten (OGB,
huurwaardeforfait, waterschapsheffingen) die verbonden zijn aan het
object van zijn belangstelling. Omdat het begrip «potentiële koper» niet
valt af te grenzen, kwam het deze leden voor dat een heldere gedragslijn
geboden is en dat inspiratie kan worden geput uit de vastgoedregistratie.
Deelt de regering deze opvatting? Dit kan leiden tot de volgende heldere
lijn:

- de taxatierapporten en onderliggende gegevens (zoals de waardebe–
paling bij een onderneming) zijn geheim, behoudens voor de eigenaar
van de betreffende onroerende zaak;

- de vastgestelde waarde is openbaar en dit gegeven wordt tegen
kostprijs verstrekt.

Deze leden zagen gaarne een beschouwing tegemoet van grotere
helderheid en diepgang, gecombineerd met inzicht in de praktische gang
van zaken, danwel het volgen van de hiervoor gesuggereerde heldere lijn.
Het ware daarbij wenselijk hiertoe een meer uitgewerkte regeling in de
wet (over de gegevens die voor de eigenaren toegankelijk moeten zijn en
de verzekering van openbaarheid) vast te leggen, opdat menigvuldige
onduidelijkheid en daarmee het veelvuldig uitlokken van geschillen kan
worden voorkomen (de wet moet immers de helderheid en doelma–
tigheid dienen).

Zijn er redenen aan te voeren tegen het opnemen van een recht op
inzage in de eigen taxatie-gegevens, zo vroegen de leden van de
VVD-fractie? Zij hadden van meerdere kanten vernomen, dat het
verkrijgen van gegevens in de praktijk nogal eens op problemen stuit.
Ook in de commentaren van VNO/NCW en de AHLO wordt dit aspect
naar voren gebracht. Het leek deze leden dan ook van het grootste
belang een voorziening op te nemen, die voorkomt dat bezwaar– en
beroepsprocedures onnodig worden belast ter verkrijging van de eigen
taxatie-gegevens.

Kan de regering aangeven welke bezwaren er zijn tegen het niet
verlenen van een inzagerecht in de waardebepaling door een derde die
aan kan tonen dat hij een gerechtvaardigd belang uit hoofde van de
belastingheffing te zijnen aanzien heeft, voor zover het bedrijfsmatig
gebruikt onroerend goed betreft.

De regeling van artikel 41, de zogenaamde beperkte openbaarheid riep
nog vragen op bij de leden van de D66-fractie. Uitgangspunt is de
geheimhouding van waardegegevens maar aan een ieder die kan
aantonen uit hoofde van de belastingheffing te zijnen aanzien een
gerechtvaardigd belang te hebben, kunnen gegevens worden verstrekt.
De leden van de D66-fractie vroegen of deze bepaling niet te ruim gefor–
muleerd is. Zij erkenden dat het uit een oogpunt van rechtsgelijkheid en
rechtszekerheid van groot belang kan zijn voor belastmgplichtigen kennis
te nemen van de waarde van een vergelijkbaar pand. Daartegenover
staan de privacy van betrokkene en bijvoorbeeld, waar het om bedrijfs–
matig gebruikt onroerend goed gaat, een commercieel belang.

Het was de leden van de D66-fractie opgevallen dat de uitzondering
op de geheimhoudingsplicht vrij eenzijdig vanuit het belang van de
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aanvrager wordt benaderd. Is ook overwogen om de partij die een groot
belang kan hebben bij niet verstrekking van het waardegegeven een
mogelijkheid te geven verstrekking van zijn gegevens te voorkomen,
bijvoorbeeld door middel van een toestemmingsvereiste? De leden van
de D66-fractie dachten daarbij met name aan bedrijfsmatig gebruikt
onroerend goed.

De leden van de GPV-fractie waren er nog niet van overtuigd dat
geheel in het algemeen gesteld kan worden dat het waardegeven zozeer
verweven is met de strikt individuele financiële en fiscale positie van de
belanghebbende dat geheimhouding voorop dient te staan. Met name de
waarde van woningen is een redelijk objectief gegeven, dat door elke
deskundige vrij gemakkelijk kan worden bepaald. Dit gegeven zegt
overigens nog weinig over de financiële en fiscale positie van de
eigenaar ervan. Ten aanzien van de waarde van bedrijfspanden ligt dit
gecompliceerder. Daarbij lijken ook eerder commerciële belangen van de
eigenaar in het geding te kunnen zijn. Verdient het daarom geen aanbe–
veling ten aanzien van de openbaarheid onderscheid te maken tussen
woningen en andere onroerende zaken?

Het lid van de RPF-fractie vroeg of de wet er toe strekt dat in ieder
geval de direct belanghebbende recht heeft op een afschrift van de
taxatiegegevens.

9. Inwerkingtreding

De leden behorende tot de PvdA-fractie vroegen of in het kader van
een overgangregeling de waarde die in verband met de onroerende
zaakbelasting wordt gebruikt, gebruikt kan worden voor de rijksbelas–
tingen. Dit voorkomt de onduidelijke situatie dat voor het berekenen van
het huurwaardeforfait een aantal jaren met twee verschillende tabellen
moet worden gewerkt op voet van twee uiteenlopende benaderingen.
Deze situatie zou dan kunnen ingaan vanaf het eerste jaar dat de eerste
schijf van onroerende zaken onder het regime van de onderhavige wet
valt.

10. Budgettaire en personeelsaspecten

De leden behorende tot de PvdA-fractie waren benieuwd wat het
oordeel van de regering was over de veronderstelde hogere opbrengsten
van loon– en inkomstenbelasting, vermogensbelasting en onroerende
zaakbelasting, alsmede een hogere premie-opbrengst. Aangezien een
hogere opbrengst niet het doel is van de voorliggende wetgeving, zou
het opbrengsteffect toch wel geneutraliseerd worden door een lagere
tariefstelling of lastenverlichting op een ander aspect van de fiscaliteit,
en niet alleen bestemd zijn voor hogere uitvoeringskosten?

De hier aan het woord zijnde leden vonden de specificatie van de
uitvoeringskosten discutabel en wellicht aan de optimistische kant. Zo
zou een taxateur slechts f 60 000 per jaar kosten (exclusief materiële
kosten en ondersteuning), wat des te meer opmerkelijk is omdat voor
taxateurs bij de Belastingdienst wordt gerekend met meer dan f 80 000
salariskosten per jaar. Merkwaardig vonden zij voorts, dat een gedegen
raming van de uitvoeringskosten pas beschikbaar zou zijn bij de inwer–
kingtreding van de wet. Deze leden verlangden, dat er terwille van de
behandeling van de wet door de Kamer veel eerder een betrouwbare
raming van de uitvoeringskosten beschikbaar is.

Hoewel de leden behorende tot de PvdA-fractie de gemeenten een
warm hart toedragen, waren zij benieuwd te vernemen waarom de
uitvoeringskosten van gemeenten (die de uitvoering volledig naar zich
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toe trekken) worden teruggebracht van f 64 miljoen naar f 31 miljoen
onder een tegelijkertijd verhogen van uitvoeringskosten van de water–
schappen van f 4,5 miljoen naar f 23 miljoen respectievelijk de Belas–
tingdienst van f 2 miljoen naar f 23 miljoen. Deze laatste hogere uitgaven
zouden dan verrekend moeten worden uit de hogere veronderstelde
opbrengsten. Hoe zouden de waterschappen de hogere uitvoeringslasten
gaan dekken? De hier aan het woord zijnde leden behielden een zekere
verbazing dat de uitvoeringskosten van de waardebepaling en waarde–
vaststelling vanuit een thans als niet voldoende doelmatig ondervonden
situatie met drie opererende instanties, zelfs bij een optimistische en
geflatteerde schatting 10% duurder zouden worden in een situatie waarin
de operationele activiteiten slechts door één instantie worden uitgevoerd.
Wanneer dan zelfs gedacht wordt om de thans voorgestelde taxatiefre–
quentie van eens per vier jaar op te voeren naar jaarlijks, vroegen deze
leden of in voldoende mate de verhouding tussen perfectie en praktisch
nut in de gaten was gehouden: de hieruit voortvloeiende perceptiekosten
zouden hiermede absurde trekken aannemen. Kan de regering derhalve
niet alleen een actuele betrouwbare raming van de uitvoeringskosten
geven (met een kostentoerekening en rekening houdende met reële
salariskosten, een substantieel percentage bezwaarden, een reëel
aandeel herijkingen bij eigenaarswisseling en dergelijke), maar ook een
kostenopstelling bij de als ideaal getypeerde jaarlijkse taxatieronde. Kan
de regering voorts een indicatie verschaffen hoe het gemeentelijk
voordeel van tenminste f 30 miljoen (nog los van mogelijke hogere
opbrengsten) zal worden aangewend of gecompenseerd?

De leden behorende tot de PvdA-fractie zouden het op prijs stellen te
vernemen welke opbrengsten in de actuele situatie (liefst in 1992)
werden geboekt bij de hier in aanmerking genomen belastingen en
heffingen. Dient er een relatie te zijn tussen de opbrengst voor een
instantie en de bijdrage in de uitvoeringskosten? Hoe wordt trouwens
omgegaan met het feit dat waterschappen niet geheel Nederland
bedekken en dat een deel van hun taken elders in Nederland door
provincies en gemeenten worden behartigd?

De leden van de SGP-fractie plaatsten een vraagteken bij het realiteits–
gehalte van de in de toelichting genoemde kostenvermeerdering van de
waardebepaling. Deze schatting is gebaseerd op 10 procent meer
taxaties. Uitgaande van een vierjaarlijkse taxatie kwam deze leden, gelet
op de huidige praktijk van vijfjaarlijkse taxatie, een schatting van 20
procent meer taxaties realistischer voor.

De leden van de GPV-fractie vroegen of het de bedoeling is de
invoering van het wetsvoorstel per saldo budgettair neutraal te doen
plaatsvinden. Zij zouden het onjuist vinden als de belasting en
premiedruk zou stijgen alleen als gevolg van een nauwkeuriger waarde–
berekening.

11. Dereguleringsaspecten

In het wetsvoorstel zijn een aantal delegatiebepalingen opgenomen.
De leden van de CDA-fractie stelden naar aanleiding van een aantal
artikelen de navolgende vragen:

1) artikel 18, derde lid: Welke uitvoeringsregels worden hier bedoeld?
2) artikel 20, tweede lid: Welke nadere regels kunnen worden gesteld

bij de landelijke uniforme taxatie– en rapportage-instructies?
Artikel 42 dient om te voorkomen dat nog niet voorziene problemen

een obstakel zouden kunnen worden. Dit gaat volgens de leden van de
CDA-fractie wel erg ver.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 885, nr. 5 19



De leden van de SGP-fractie waren van oordeel dat de reikwijdte van
sommige (sub)delegatiebepalingen onduidelijk is. Zij noemden artikel 20,
tweede lid. De memorie van toelichting is weinig concreet over de
nadere regels die gesteld kunnen worden. In het bijzonder noemden deze
leden de open (sub)delegatiemogelijkheid van artikel 42. Zij vonden een
dergelijke bepaling veel te ruim. Deze leden waren niet overtuigd van de
noodzaak om nu nog niet voorziene problemen geheel en op voorhand
over te laten aan lagere regelgevers.

De leden van de GPV-fractie wilden een nadere toelichting op de
uitspraak op blz. 24 over een vrij diepgaande regeling van de administra–
tieve verplichtingen ten dienste van de uitvoering van de wet. Moet
hieruit worden afgeleid dat rekening gehouden moet worden met extra
administratieve verplichtingen voor het bedrijfsleven? Zo ja, hoe verhoudt
zich dit tot het beleid gericht op beperking van administratieve verplich–
tingen?

12. Artikelen

Artikel 7

Waarom is er niet voor gekozen, zo vroegen de leden behorende tot de
PvdA-fractie, om het toepassingsgebied nog algemener te maken door
ook in het eerste lid provincies en gemeenschappelijke regelingen te
noemen? Weliswaar zijn er geen actuele in dit verband relevante vormen
van belastingheffing door deze lichamen, maar dat zou zich in de naaste
toekomst kunnen wijzigen.

Artikel 4

De leden behorende tot de PvdA-fractie wilden weten welke positie de
leden van de Raad die afkomstig zijn uit de rijksbelastingdienst, indien er
sprake is van een advies zoals bedoeld in het derde lid. Zij meenden dat,
op grond van de hieromtrent bestaande richtlijnen, deze drie leden in
zulke situaties geen stemhebbend maar adviserend lid dienen te zijn. Zij
suggereerden om in artikel 5 deze positie voor de taak als bedoeld in het
derde lid van artikel 4 te regelen.

De leden behorende tot de PvdA-fractie stelden het op prijs te
vernemen waarom in de Raad slechts vertegenwoordigers van heffende
instanties waren opgenomen en niet bijvoorbeeld vertegenwoordigers
van belastingplichtigen en adviseurs, of onafhankelijke deskundigen.
Tevens vonden zij het opvallend dat de helft van de Raad zou worden
uitgemaakt door gemeentelijke vertegenwoordigers, terwijl de Raad via
artikel 21 juist gemeenten het meest «in het gareel» moet houden. Ze
vroegen ook op dit punt een reactie.

Artikel 6

De leden behorende tot de PvdA-fractie waren benieuwd naar de
motivering bij het adviserend lidmaatschap op voordracht van de
Ministers van Financiën en van Verkeer en Waterstaat, alsmede het Inter–
provinciaal Overleg. De leden van de GPV-fractie stelden dezelfde vraag
voor wat betreft het Interprovinciaal Overleg.

Artikel 8

De leden behorende tot de PvdA-fractie vroegen waarom in het
tweede lid de situatie is gekozen om het personeelsbeleid in handen van
de Raad te houden in plaats van dit toe te kennen aan de secretaris van
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de Raad. Zou, indien de regering aan deze figuur wil vasthouden, het niet
voor de hand liggen, de mogelijkheid te openen de taak genoemd in het
tweede lid aan de secretaris te delegeren.

De leden van de GPV-fractie vroegen om verduidelijking van de positie
van de secretaris van de Raad. Hij zal geen adviserend lid van de Raad
zijn, maar hij bereidt wel de adviezen voor de Raad voor. Moet hieruit
worden afgeleid dat hij wel adviseur van de Raad zal zijn maar geen
adviserend lid? Wat is het verschil tussen beide?

Artikel 9

De leden behorende tot de PvdA-fractie vroegen waarom niet veel
sterker de rechtspositionele regels voor rijksambtenaren van toepassing
worden verklaard op de personeelsleden van het secretariaat van de
Raad. Nu in het derde lid de indruk wordt gewekt dat op een groot aantal
terreinen de Raad een eigen ruimte heeft bij rechtspositionele aangele–
genheden, bestaat toch de onvermijdelijkheid van een eigen overleg–
structuur over de arbeidsvoorwaarden?

Waar in dit derde lid sprake is van «de wet», wordt daarmee de onder–
havige wet bedoeld? Indien op bepaalde in dit lid opgesomde punten
geen of een onvolledige regeling wordt getroffen, zijn dan de bepalingen
van kracht die gelden voor rijksambtenaren?

Artikel 10

De leden van de SGP-fractie vonden artikel 10 onduidelijk. Zij vroegen
of artikel 10 zonder meer impliceert dat er een vaste overlegstructuur is
tussen de Raad, de gemeenten en de afnemers. Deze leden hadden
begrepen dat er desgewenst ook bijvoorbeeld regionale overlegstruc–
turen kunnen worden ingericht. Zij vroegen of artikel 10 impliceert dat de
Raad ook voor dergelijke, op vrijwillige basis ingerichte overlegstruc–
turen, regels vast moet stelien.

Artikel 7 7

Hoewel, tot genoegen van de leden behorende tot de PvdA-fractie, de
normale rechtsgang met onderhavige geschillenbeslechting niet wordt
geblokkeerd, vroegen deze leden of de gewone rechter een geschil zou
wensen te behandelen dat niet eerst is voorgelegd aan de Raad of aan
een regionaal platform. Voorts vroegen deze leden welke beperkingen
feitelijk optreden voor behandeling door de gewone rechter, indien er
sprake is van een uitspraak door Raad of regionaal platform ingeval van
een geschil.

De leden van de GPV-fractie vroegen of in het tweede lid niet beter
kan worden gesteld dat het geschil schriftelijk aanhangig wordt gemaakt
door een of meer van de bij het geschil betrokken partijen. Door het
gebruik van de term «voorgelegd» lijkt verwarring mogelijk met het
eerste lid, waarin staat dat de betrokken partijen geschillen kunnen
voorleggen aan de Raad.

Artikelen 12 en 13

De leden van de D66-fractie stelden vast dat op grond van deze
artikelen de begroting en de jaarregeling van de Raad WOZ de
goedkeuring behoeven van de Minlster van Financiën. Dit goedkeurings–
vereiste is in het wetsvoorstel opgenomen naar aanleiding van het advies
van de Raad van State. Anders dan de Raad van State waren de leden
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van de D66-fractie niet van mening dat preventief toezicht noodzakelijk
is om inhoud te geven aan de ministeriële verantwoordelijkheid op dit
punt. Waarom kan in dit geval niet worden volstaan met repressief
toezicht, vroegen deze leden? Met de Unie van Waterschappen waren de
leden van de D66-fractie van mening dat het voorgestelde preventief
begrotingstoezicht op de Raad moeilijk in overeenstemming te brengen
is met het algemene streven naar deregulering en vermindering van
toezicht.

Artikel 15

De leden behorende tot de PvdA-fractie betwijfelden het nut van dit
artikel. Uiteraard ligt het voor de hand de Raad te raadplegen bij wijzi–
gingen van de regelgeving van enig belang op het hier bestreken terrein.
Maar zij meenden dat er zich situaties voordoen waarbij een algemene
regeling een verkeerd middel is:

- bij wijzigingen van ondergeschikte aard;
- in het geval dat een wijziging in wet of besluiten is ingegeven door

een advies van de Raad;
- in het geval reeds in een eerder stadium (via brief of nota) de inhoud

van een voorgenomen wijziging aan de Raad is voorgelegd en de
precieze regeltechnische uitwerking pas in een later stadium volgt;

- bij spoedeisende aangelegenheden;
- bij uiterst voor de hand liggende aangelegenheden.
Mede gelet op ervaringen op andere beleidsterreinen, gaven deze

leden in overweging deze bepaling te schrappen.

Artikel 16

Naar aanleidmg van de definiëring van het begrip onroerende zaak in
artikel 16 vroegen de leden van de SGP-fractie hoe de waardebepaling
van in de toekomst in de heffing van de onroerende-zaakbelasting te
betrekken objecten als woonwagens en woonschepen wordt geregeld.

Artikel 17

De leden behorende tot de PvdA-fractie vroegen of de bewerkelijke
alternatieve berekening op grond van het derde lid in een substantieel
aantal gevallen een andere, en met name een hogere, waarde zou
opleveren dan de taxatie op grond van het tweede lid. Zou dit voldoende
aannemelijk gemaakt kunnen worden?

Welk deel van de uitvoeringskosten vloeit voort uit de noodzaak van
deze alternatieve berekening?

Deze leden meenden de suggestie te moeten doen in het derde lid de
bijzin «voor zover die niet tot woning dient» zodanig te redigeren dat
geen ongewenste uitleg (de waarde van de woning telt helemaal niet
mee) mogelijk is.

Deze leden legden verder ten aanzien van het derde lid voor, dat
toepassing hiervan des te sterker duidelijk maakt dat sprake zou moeten
zijn van een indexatie, zodat bij een vierjaarlijkse taxatie toch zonder
extra handelingen rekening gehouden kan worden met afschrijvingen en
dergelijke, die in sommige gevallen het veelvoudige bedragen van de
ondergrens van f 25 000 bij mutatiebeschikkingen. Deelt de regering
deze visie?

De leden van de SGP-fractie vroegen of de term «tot woning dient» in
artikel 17, derde lid, niet beter vervangen kan worden door het meer
objectieve begrip «tot woning is bestemd».
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De leden van de GPV-fractie vroegen of het voorgestelde waarde–
begrip nog gevolgen zal hebben voor de heffing van belastingen of
rechten op kerkgebouwen.

Artikel 18

De leden behorende tot de PvdA-fractie vernamen graag op welke
wijze en in welke mate bevorderd zou worden dat in alle gemeenten een
uniforme aanpak gevolgd wordt bij het bepalen van een waarde van een
onroerende zaak. Zou het voorts mogelijk zijn enige duidelijkheid te
verschaffen over de uitvoeringsregels die voortvloeien uit het derde lid?
De hier aan het woord zijnde leden kregen uit reacties de indruk dat de
werktuigenvrijstelling zo algemeen zou kunnen blijken te zijn, dat het
wenselijk is reeds in de wet deze vrijstelling te regelen, opdat niet
nodeloos waarden worden bepaald, die vervolgens op de grond van een
heffingsregeling worden vrijgesteld. Zou de regering over dit vraagstuk
een visie kunnen geven?

Met de VNG vroegen de leden van de D66-fractie of het uit een
oogpunt van doelmatigheid niet wenselijk zou zijn de zogenaamde
werktuigenvrijstelling niet in de heffingswetten op te nemen maar in het
onderhavige wetsvoorstel. Kortheidshalve verwezen deze leden op dit
punt naar het commentaar van de VNG van 8 december 1992. Welke
nadelen kleven hier volgens de regering aan?

In de vele commentaren bij dit wetsvoorstel zijn veel opmerkingen
gemaakt over de delegatiebepaling van artikel 18, derde lid. Ook de Raad
van State heeft zich daar kritisch over uitgelaten.

In artikel 18, derde lid, wordt de mogelijkheid geopend bij ministeriële
regeling regels te stellen op grond waarvan de waarde van bepaalde
onroerende zaken niet behoeft te worden bepaald De leden van de
D66-fractie betreurden dat nu het toch om vrij vergaande uitzonderingen
kan gaan, hier in de memorie van toelichting slechts zo summier op
ingegaan is. Deze leden verzochten de regering nader te omschrijven aan
welke uitzonderingen hier gedacht moet worden en waarom niet zoals in
het wetsvoorstel materiële belastingbepaling in de Gemeentewet
(21 591) is gekozen voor een nadere omschrijving in de wet zelf.

De leden van de SGP-fractie vroegen of het werkbaar is om nog niet
voltooide wijzigingen aan een onroerende zaak in aanmerking te nemen
bij de waardebepaling.

Verder vroegen deze leden of de termijn van twee jaren tussen de
waardepeildatum en het tijdvak waarvoor de waarde wordt vastgesteld
niet erg lang is. Kan deze termijn niet worden verkort?

De leden van de GPV-fractie vroegen of uit het eerste lid, onder a,
moet worden afgeleid dat wijzigingen in een onroerende zaak, welke bij
het begin van het tijdvak nog niet voltooid zijn, slechts in aanmerking
moeten worden genomen voor zover zij dan voltooid zijn. Dit leek hun
een moeilijke werkbare situatie. Zij bepleitten alleen rekening te houden
met wijzigingen welke voltooid zijn.

Artikel 19

De leden van de SGP-fractie vroegen de reactie van de regering op de
suggestie van de werkgeversverbonden VNO en NCW en de Raad voor
Onroerende Zaken om de drempel voor het nemen van een nieuwe
beschikking te wijzigen in die zin dat een nieuwe beschikking slechts
wordt verstrekt indien de nieuwe waarde 5 procent doch ten minste
f 25 000 afwijkt van de oude waarde.
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Artikel 20

De leden behorende tot de PvdA-fractie waren van opvatting dat het
eerste lid niets toevoegt aan artikel 22 en geschrapt kan worden. Deelt
de regering deze opvatting? De hier aan het woord zijnde leden
verbaasden zich erover dat de regering over de invulling van het tweede
lid nog geen enkele notie heeft welke richting dit op moet gaan. Ter
voorkoming van de behoefte aan een voorhangprocedure, stelden deze
leden een duidelijk beleidslijn op prijs. In dit verband merkten zij op zeer
te hechten aan een zodanige uniformiteit van de aanpak van waardebe–
paling dat eigenaren die met meerdere gemeenten van doen hebben
(veelal zakelijke eigenaren) zoveel mogelijk met een gelijke aanpak
zouden worden geconfronteerd, immers geheel in lijn met de geest van
deze wet.

Het lid van de fractie van de RPF vroeg wat artikel 20, eerste lid
precies toevoegt in relatie tot hetgeen direct volgt uit artikel 22, eerste
lid.

Artikel 22

De leden van de CDA-fractie vroegen wat bedoeld wordt met «onder
verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders».
Uit artikel 22, eerste lid, blijkt immers dat burgemeester en wethouders
de waarde vaststellen bij beschikking. Naar de mening van deze leden
ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid echter al vast zodat artikel 20
overbodig is.

De leden behorende tot de PvdA-fractie wilden weten waarom geen
indexering wordt toegepast ten opzichte van de waarde van een onroe–
rende zaak bij het begin van een tijdvak van vier jaren, hetgeen ook een
verlichting inhoudt van de problematiek van een waardeverschil tussen
opnamedatum en het begin van het vierjaarlijkse tijdvak. Om de
betekenis hiervan beter te doorzien vroegen zij om de (geschatte)
wijziging in nominale waarde in een recente periode van vier jaar
(bijvoorbeeld 1 januari 1988 - 1 januari 1992) voor enkele situaties,
zoals:

- een eengezinswoning in de Randstad;
- een kantoorpand in de Amsterdamse binnenstad of op een bedrij–

venterrein;
- agrarische akkerbouwgrond met opstallen;
- agrarische weidegrond met daaraan verbonden melkquotum en

opstallen.

Artikel 23

Welke gevolgen, zo vroegen de leden van de PvdA-fractie, vloeien
voort uit fouten bij de verwoording van de zes vereisten in de
beschikking. Deze leden zagen dit graag per onderdeel beantwoord. Het
ging hen daarbij evengoed om eenvoudige vormfouten (verkeerde
spelling van naam of huisadres) als ernstiger fouten (foute tenaam–
stelling, incorrecte aanduiding van de onroerende zaak). Voorts vroegen
zij, indien een fout op één van deze punten zo ernstig was dat de
beschikking vernietigd zou moeten worden, hoe dit gerechtvaardigd kan
worden tegenover eigenaren in een gelijke situatie die niet het geluk
ondervinden van een ernstige administratieve fout en hoe dit toch nog
gecorrigeerd kan worden.
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Uit de memorie van toelichting blijkt dat de belanghebbende die infor–
matie wenst over de vastgestelde waarde van zijn onroerende zaak, bij
de gemeente de onderliggende taxatiegegevens op kan vragen, zo
constateerden de leden van de SGP-fractie. Deze ieden vroegen of hier
in de praktijk geen problemen over kunnen ontstaan, als een gemeente
niet direct bereid is deze gegevens over te leggen. Deze leden pleitten er
voor dat dit recht op informatie expliciet in de wet wordt vastgelegd. Zij
verwezen in dit verband ook naar de pleidooien van de Adviseursoverleg–
groep heffingen lagere overheden (advies d.d. 9 december 1992) en van
ir. P.E.M. Verheggen en mr. K.F. Walboom (Beschouwingen in Fiscaal
Weekblad, 7 januari 1988). Verder vroegen deze leden of het niet
redelijk is dat de bezwaartermijn wordt verlengd met de tijd die verstrijkt
tussen het verzoek om gegevens en het voldoen aan dat verzoek.
Voorziet de Algemene wet bestuursrecht daarin?

Verder vroegen deze leden of in het onderdeel a van artikel 23, gelet
op het feit dat het ook gebouwen van bedrijven en instellingen kan
betreffen, niet gesproken moet worden van «woon– of vestigingsplaats».

De leden van de GPV-fractie vroegen waarom op de beschikking niet
zal worden vermeld met inachtneming van welk waarderingsvoorschrift
de waarde is bepaald. Zal dit er niet toe leiden dat gemeenten met
onnodig veel verzoeken om informatie worden geconfronteerd?

Artikel 24

Uit de in het eerste lid van artikel 24 gekozen bewoordingen «binnen
twee maanden» leidden de leden van de CDA-fractie af dat een
beschikking niet eerder kan worden genomen. Gelet echter op het feit
dat het afgeven van alle beschikkingen binnen een periode van twee
maanden zal leiden tot een zeer aanzienlijke werkdruk bij gemeenten in
die periode en gelet op het feit dat verlenging van die termijn niet
wenselijk geacht wordt, vroegen deze leden of het niet beter ware
mogelijk te maken dat een beschikking reeds voor het begin van het
tijdvak kan worden genomen. Dan zouden de woorden «binnen twee
maanden» dienen te worden vervangen door «uiterlijk twee maanden».

De leden behorende tot de PvdA-fractie wilden weten wat het rechts–
gevolg is, indien een college van burgemeester en wethouders, door
welke oorzaak ook, een fout maakt met betrekking tot het derde lid. Op
welke wijze zijn zulke fouten te corrigeren?

Voorts wilden deze leden weten wat als oplossing wordt gekozen voor
situaties waarin niet duidelijk een gezamenlijk huishouden wordt
gevoerd, zoals groepswonen door ouderen (een aantal huishoudens
bijeen) in één pand of inwonende huishoudens.

De leden van de SGP-fractie vroegen of het noodzakelijk is dat de
vaststellingsbeschikking pas aan het begin van het tijdvak kan worden
genomen in plaats van vanaf de waardepeildatum. Deze leden gingen er
overigens van uit dat de bepaling, dat de beschikking wordt genomen
binnen twee maanden na het begin van het tijdvak, ruimte laat voor een
praktijk waarbij beschikkirv en feitelijk al voor het begin van het tijdvak
worden genomen, met het oog op spreiding van de werkdruk bij
gemeenten.

Met betrekking tot de in de memorie van toelichting (blz. 20 en 21)
besproken situatie van echtgenoten die wisselend als belanghebbende
kunnen worden aangemerkt, vroegen deze leden of dit probleem niet kan
worden voorkomen door de beschikking direct aan beide echtgenoten te
richten.
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De leden van de GPV-fractie meenden dat uit het eerste lid zou kunnen
worden afgeleid dat de beschikking niet eerder kan worden genomen
dan na het begin van het tijdvak waarvoor zij geldt Zij hadden deze
bedoeling echter niet opgemaakt uit de toelichting en zagen ook geen
argumenten voor een dergelijk beperking

De genoemde leden vonden dat in het vierde lid, onder a, een
praktische oplossing wordt geboden voor situaties waarin meer leden
van een huishouden gebruik maken van onroerende zaken. Zij vroegen
echter waarom in de recent tot stand gekomen Woningwet (artikelen 28
en 29) voor een andere ingewikkelder regeling is gekozen. Verdient het
geen aanbeveling, als kennelijk niet meer gesproken mag worden over
hoofden van een huishouding, in de onderscheidene administratieve
wetten te kiezen voor één soort oplossing?

Het lid van de fractie van de RPF vroeg om een nadere toelichting
waarom artikel 24 eerste lid niet is voorzien van enige sanctie. Het niet–
naleven van dit voorschrift kan wellicht niet aan de gemeente te wijten te
zijn, maar zou ook zijn oorzaak kunnen vinden in onzorgvuldigheid

Artikel 26

De leden behorende tot de PvdA-fractie suggereerden, als al het
hernieuwd doorlopen van de procedure bij de wisseling van eigenaar
gehandhaafd moet worden, een termijn te stellen aan het doen van het
schriftelijk verzoek daartoe door een belanghebbende. Liever zouden zij
zien dat dit artikel op een zodanige wijze wordt herzien dat een nieuwe
eigenaar voor het resterende tijdvak de vastgestelde waarde op de
onroerende zaak als gegeven moet aanvaarden.

Artikel 27

Het lid van de RPF constateerde dat artikel 27 wel de mogelijkheid
biedt tot een hernieuwde waardebepaling wanneer blijkt dat de waarde
te laag is vastgesteld, maar niet als pendant daarvan een ambtshalve
herziening van de waardebepaling indien de waarde te hoog is vastge–
steld. Zijn er omstandigheden denkbaar waarin het goed zou zijn om ook
in die mogelijkheid te voorzien?

Artikel 29

De leden van de SGP-fractie gingen er van uit dat als een beschikking
na bezwaar of in beroep wordt vernietigd, een nieuwe beschikking wordt
vastgesteld. Moet dit niet expliciet worden geregeld?

De leden van de GPV-fractie gingen ervan uit, dat het in behandeling
zijn van een bezwaar– of beroepschrift voor belastingheffende instanties
geen belemmering behoeft te betekenen een aanslag op te leggen
gebaseerd op de waarde waartegen het bezwaar of beroep zich richt.

Artikel 30

De leden van de SGP-fractie vroegen of rekening is gehouden met de
mogelijkheid dat de belangen van verschillende belanghebbenden,
bijvoorbeeld eigenaar en gebruiker, tegengesteld aan elkaar zijn.

Artikel 33

De leden behorende tot de PvdA-fractie vroegen de regering om een
reactie op de opvatting dat, indien artikel 51 van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen op grond van wetsvoorstel 22 539 zal zijn
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gewijzigd, er sprake is van een ongelijkwaardige positie in de bewijslast.
Dan kan een belastingplichtige de toegang tot de woning weigeren,
terwijl deze toegang van belang kan zijn voor de waardebepaling. Indien
de regering deze ongelijke positie onderkent, suggereerden deze leden
correctie van het voorstel.

In verband met de strafsanctie in artikel 33 vroegen de leden van de
SGP-fractie wat de consequenties zijn van de in wetsvoorstel 22 539
beoogde wijziging van het huidige artikel 51 van de AWR voor de bewijs–
lastverdeling tussen belastingplichtige en belastingheffer in een
eventuele procedure over de waardevaststelling. De belastingplichtige
kan volgens artikel 4 van genoemd wetsvoorstel immers de toegang tot
zijn woning weigeren, waardoor de taxateur wordt beperkt in de
mogelijkheid om het gehele huis adequaat te taxeren.

Artikel 41

De leden van de SGP-fractie vroegen met betrekking tot de beperkte
openbaarheid of deze regeling niet slechts van toepassing dient te zijn
op woningen. De beperkte openbaarheid ziet imrners op de mogelijkheid
voor de burger om in de praktijk te kunnen toetsen of het college van
burgemeester en wethouders het gelijke ook gelijk behandeld heeft.
Deze leden vroegen of dit ook relevant is voor bedrijfsgebouwen, die
immers nauwelijks vergelijkbaar zijn. Bovendien is de economische
waarde van bedrijfsmatig gebruikt onroerend goed een commercieel
gegeven. Deze leden vroegen de visie van de regering op deze kwestie.

De leden van de GPV-fractie vroegen of niet verwacht moet worden
dat het begrip «een gerechtvaardigd belang» zal leiden tot veel proce–
dures. Kan dit niet worden beperkt door in de wet vast te leggen dat een
gerechtvaardigd belang in ieder geval aanwezig wordt geacht indien het
waardegegeven wordt verzocht in het kader van een lopende beroeps–
procedure? Deze leden vroegen voorts of het in rekening brengen van
een vergoeding terzake van de verstrekking van een waardegegeven aan
derden valt onder de algemene regel dat gemeenten geen winst maken
met het in rekening brengen van leges e.d.

De voorzitter van de vaste Commissie voor Financiën,
Linschoten

De voorzitter van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken,
V. A. M. van der Burg

De griffier van de vaste Commissie voor Financiën,
Hommes
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