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A. In de considerans wordt «Raad voor de waardering van onroerende
zaken» vervangen door: Waarderingskamer.

B. In artikel 2 vervalt onderdeel c en wordt onderdeel d geletterd tot c.

C. Het opschrift van Hoofdstuk II wordt vervangen door: De Waarde–
ringskamer.

D. In artikel 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
D.1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Er is een Waarderingskamer. De Waarderingskamer bezit rechtsper–

soonlijkheid.
D.2. In het tweede lid wordt «Raad» telkens vervangen door: Waarde–

ringskamer. Voorts wordt «diens taak» vervangen door: haar taak.
D.3. In het derde lid wordt «Raad» vervangen door: Waarderings–

kamer.
D.4. In het vierde lid wordt «Raad» vervangen door: Waarderings–

kamer. Voorts wordt «hem» vervangen door: haar.

E. In artikel 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
E.1. In het eerste, derde, vierde en zesde lid, wordt «Raad» vervangen

door: Waarderingskamer.
E.2. In het derde lid wordt «zijn midden» vervangen door: haar midden.

F. In artikel 6, eerste lid, wordt «Raad» vervangen door: Waarderings–
kamer. Voorts wordt «van Verkeer en Waterstaat» vervangen door: van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

G. Artikel 7komt te luiden:

Artikel 7

1. De Waarderingskamer kan ter uitvoering van haar taak commissies
instellen, waarin ook personen van buiten de Waarderingskamer zitting
kunnen hebben.
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2. De Waarderingskamer en haar commissies kunnen zich doen
bijstaan door deskundigen.

H. In artikel 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
H.1. In het eerste, tweede, vierde en vijfde lid, wordt «Raad» telkens

vervangen door: Waarderingskamer.
H.2. Het derde lid komt te luiden:
3. Het secretariaat staat de Waarderingskamer in haar werkzaamheden

bij.

1. In artikel 9 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
1.1. In het eerste lid vervalt «(Stb.530)».
1.2. In het tweede lid wordt «Raad» vervangen door: Waarderings–

kamer.
1.3. In het derde lid wordt «bij of krachtens de wet» vervangen door

«bij of krachtens de Ambtenarenwet 1929.
1.4. In het vierde lid wordt «Ambtenarenwet» vervangen door: Ambte–

narenwet 1929.

J. In artikel /Owordt «Raad» telkens vervangen door: Waarderings–
kamer. Voorts wordt «zijn» telkens vervangen door: haar.

K. In artikel 11 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
K.1. In het eerste, derde en vierde lid, wordt «Raad» telkens vervangen

door: Waarderingskamer.
K.2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Het verzoek tot het in behandeling nemen van een geschil wordt

schriftelijk ingediend door de bij het geschil betrokken partijen.
K.3. In het derde lid wordt «Hij» vervangen door: Zij.
K.4. In het vierde lid wordt «hij» vervangen door: zij.
K.5. Aan het artikel wordt een zesde lid toegevoegd, luidende:
6. De Waarderingskamer is bevoegd de kosten die door haar zijn

gemaakt in verband met het voorgelegde geschil in rekening te brengen
aan de partijen. Zij kan beslissen dat de kosten die door partijen zijn
gemaakt, worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij.

L. In artikel 72wordt «Raad» vervangen door: Waarderingskamer.

M. In artikel 13 wordt de eerste volzin vervangen door: De Waarde–
ringskamer brengt uiterlijk op 1 mei aan Onze Minister verslag uit over
haar werkzaamheden en haar financieel beleid in het voorafgaande
kalenderjaar, voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid
daarvan van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

N. Artikel 14 komt te luiden:

Artikel 14

Onze Minister kan de Waarderingskamer algemene aanwijzingen
geven met betrekking tot de uitoefening van haar taak.

0. Artikel 75vervalt.

P. In artikel21 wordt «Raad» vervangen door: Waarderingskamer.

Q. In artikel 23 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
Q.1. Voor de tekst wordt het cijfer «1» geplaatst.
Q.2. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «woonplaats» vervangen

door: woon– of vestigingsplaats.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 885, nr. 7



Q.3. Aan het artikel wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:
2. Het niet naleven van de voorschriften van het eerste lid brengt geen

nietigheid van de beschikking mee.

R. In artikel 30, eerste lid, vervalt« (Stb. 1959, 301)» en «(Stb. 1983,
61)».

S. In artikel 44 wordt «De wet» vervangen door: Deze wet.

Toelichting

De in de nota van wijziging opgenomen wijzigingen zijn vrijwel alle
toegelicht in de memorie van antwoord. Daarom wordt thans volstaan
met een korte toelichting.

De nota van wijziging strekt er in de eerste plaats toe om in de Wet
WOZ de naam van de Raad voor de Waardering te wijzigen in Waarde–
ringskamer. Tevens zijn de persoonlijke voornaamwoorden die betrekking
hebben op de Waarderingskamer daarmee in overeenstemming
gebracht.

In de tweede plaats ondergaat de samenstelling van de Waarderings–
kamer een wijziging. De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij heeft te kennen gegeven eraan te hechten dat zijn ministerie
eveneens in de Waarderingskamer is vertegenwoordigd. Van het Minis–
terie van Verkeer en Waterstaat hebben wij bericht ontvangen geen
behoefte te hebben aan vertegenwoordiging in de Waarderingskamer.
Het adviserend lidmaatschap van laatstgenoemde wordt daarom
omgezet in een adviserend lidmaatschap ten behoeve van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

De wijzigingen in artikel 9 betreffen achtereenvolgens het doen
vervallen van een Staatsbladaanduiding in het eerste lid conform de
Aanwijzingen voor de regelgeving, het vervangen van het woord «wet» in
het tweede lid door Ambtenarenwet 1929 en ten slotte het corrigeren
van de citeertitel van de Ambtenarenwet 1929.

Voorts zijn enkele wijzigingen aangebracht in de voorgestelde geschil–
lenregeling van artikel 11. Het betreft de wijze waarop een geschil
aanhangig moet worden gemaakt bij de Waarderingskamer en het
opnemen van een bepaling ter zake van de kosten.

De wijziging in artikel 13 houdt verband met de totstandkoming van de
wet tot wijziging van de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de
Accountants-Administratieconsulenten. Het is geen inhoudelijke
wijziging.

Artikel 15, waarin de verplichte advisering door de Waarderingskamer
is opgenomen, vervalt. Zoals wij in de memorie van antwoord reeds
hebben aangegeven, zijn wij tot het nadere inzicht gekomen dat een
verplichte adviesronde, gelet op de bevoegdheid die de Waarderings–
kamer heeft om op eigen initiatief adviezen uit te brengen, onder
omstandigheden tot nodeloze vertraging en dubbel werk zou kunnen
leiden. Het afschaffen van het verplichte advies past ook binnen het
huidige kabinetsbeleid.

Vervolgens is een tweetal wijzigingen aangebracht in het voorgestelde
artikel 23. In de eerste plaats betreft dat een aanvulling van de adresge–
gevens die op de beschikking moeten worden vermeld. Omdat de
beschikking ook ten aanzien van rechtspersonen kan worden genomen, is
daarbij het woord «vestigingsplaats» opgenomen. De tweede wijziging
strekt ertoe te verzekeren dat wanneer een beschikking gebreken
vertoont, daartegen bezwaar en beroep openstaat. Het bezwaar en
beroep moet worden ingesteld om de rechtskracht van de beschikking
aan te tasten. De beschikking is niet van rechtswege nietig. Voor een

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 885, nr. 7



uitgebreide toelichting zij verwezen naar hetgeen in de memorie van
antwoord is opgemerkt bij artikel 23. De omstandigheid dat bezwaar en
beroep moet worden ingesteld om de rechtskracht van de beschikking
aan te tasten stelt de rechter in staat - ter voorkoming van een eventueel
rechtsvacuüm - een passende oplossing te zoeken.

De wijziging van artikel 30 behelst het laten vervallen van de staats–
bladaanduidingen, zoals de aanwijzingen voor de regelgeving
voorschrijven.

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

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
D. IJ. W. de Graaff-Nauta
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