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22885 Algemene regels inzake de waardering van
onroerende zaken (Wet waardering onroerende
zaken)

1 Het eerder verschenen stuk inzake dit wets–
voorstel is gedrukt onder nr. 413, 1993-1994.
2 Samenstelling:
Boorsma (CDA), (voorzitter), Van Dijk (CDA),
Stevens (CDA), K. Zijlstra (PvdA), Schinck
(PvdA), Schuyer (D66), Vis (D66), Van
Graafeiland (VVD), Hilarides (VVD), De Boer
(GroenLinks), Barendregt (SGP), Schuurman
(RPF) en Veling (GPV).

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
FINANCIËN2

Vastgesteld 29 september 1994

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende opmerkingen en vragen.

De leden van de CDA-fractie hadden met instemming kennis genomen
van bovengenoemd wetsvoorstel. Zij wensten met betrekking tot een
aantal punten nog gaarne een toelichting van de regering.

Zal het instituut van de zogenaamde «minnelijke waardering», zoals dit
tot op heden naartevredenheid van contribuabelen en belastingdienst
functioneert, blijven bestaan?

Blijven hiertoe binnen de belastingdienst nog rijkstaxateurs in dienst of
worden hiertoe gemeentelijke taxateurs ingeschakeld?

Is, met name indien de waarde van tot een bedrijf behorende onroe–
rende zaak moet worden vastgesteld en daarvoor kennisname van
bedrijfsadministraties noodzakelijk is, de daarvoor vereiste deskundigheid
op gemeentelijk niveau aanwezig of zal in voorkomende gevallen een
beroep op de deskundigheid van de belastingdienst worden gedaan?

Waarom kan de op grond van de Wet waardering onroerende zaken
(WOZ) vastgestelde waarde (nog) niet dienen voor het schenkingsrecht
en/of het successierecht?

In hoeverre is er bij de becijfering van de budgettaire aspecten rekening
gehouden met het feit dat, in verband met waarderingsvraagstukken in
loon–, inkomsten–, en vennootschapsbelasting, veelvuldig taxaties nodig
zullen zijn die niet via de Wet WOZ tot stand komen? Kan een indicatie
worden gegeven van de termijn waarbinnen bedoelde waarderings–
vraagstukken eveneens via de Wet WOZ zullen worden opgelost?

Waarop is de opvatting gebaseerd, dat de belasting voor de rechterlijke
macht door de Wet WOZ zal afnemen?

Is het juist dat de op het wetsvoorstel gebaseerde amvb reeds is
verspreid? De leden van de fractie van D66 sloten zich bij deze vraag aan.
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Tot 1 januari 1997, zo vervolgden de leden van de CDA-fractie hun
betoog, zijn gemeenten en waterschappen bevoegd om te heffen op basis
van het tot dat moment geldend waarderingsvoorschrift, dus naar waarde
economisch verkeer of gecorrigeerde vervangingswaarde. Betekent dit,
dat nog twee jaar de aanslagen voor monumentale kerkgebouwen
gebaseerd kunnen zijn op de (te) hoge gecorrigeerde vervangingswaarde?
Ware niet te overwegen, voor de periode 1-1-1995 tot 1-1-1997, de
waardering van de zogenaamde monumentale kerkgebouwen te
veranderen naar de waarde in het economisch verkeer?

De leden van de CDA-fractie waren tenslotte van mening dat, teneinde
ongerechtvaardigde verschillen tegen te gaan, overwogen zou moeten
worden de uitzondering van artikel 17, derde lid, van de Wet uit te breiden
tot alle categorieën monumenten.

De leden van de PvdA-fractie vroegen naar de uitkomsten van het op
blz. 16 van de nota naar aanleiding van het eindverslag (Kamerstukken
Tweede Kamer, 22 885, nr. 9) voor maart 1994 aangekondigde onderzoek
naar het antwoord op de vraag hoe gemeenten de kosten van het
uitvoeren van de wet met hun afnemers moeten verrekenen.

De leden van de WD-fractie verklaarden de strekking van het
wetsvoorstel, te weten te komen tot een uniforme waardebepaling van
onroerende zaken voor de heffing van de belastingen, geheel te onder–
schrijven. Over de uitwerking hiervan in het wetsvoorstel waren bij hen
echter verscheidene vragen gerezen.

De instelling van een Waarderingskamer juichten zij toe, doch zij
vroegen zich af of er wel een duidelijke grensafbakening is tussen de
taken en bevoegdheden van die kamer en die van de belastingrechter, en
of er niet verschillende overlappingen te vrezen zijn. Zo behoort het tot de
taken van de Waarderingskamer aandacht te schenken aan het taxatie–
niveau binnen een gemeente (memorie van antwoord, blz. 11, Kamer–
stukken Tweede Kamer, nr. 6) terwijl het beoordelen van taxaties en de
waardebepaling van onroerende zaken ooktot een der hoofdtaken van de
belastingrechter behoort. Zijn de uitspraken van de Waarderingskamer
bindend voor de belastingrechter, en zo ja, ware dat dan ook niet expliciet
in de wet te omschrijven?

Dient de belastingrechter, als hem gemeld wordt of blijkt dat de
Waarderingskamer zich met een bepaald geval bezig houdt of gaat bezig
houden, met zijn behandeling en beoordeling van een bij dat geval
betrokken zaak te wachten totdat de Waarderingskamer een uitspraak
heeft gedaan, of gaat hij onafhankelijk daarvan zijn gang?

Het was deze leden opgevallen dat als uitgangspunt voor de waardebe–
paling wordt genoemd de waarde in het economisch verkeer, maar dat de
uitwerking van de waardebepaling geheel aansluit bij die voor de
onroerende zaakbelasting, als omschreven in de Gemeentewet (art. 220).
Daar worden ficties gehanteerd als de verkoopwaarde van de onroerende
zaak vrij van huur of ander gebruik. Dat moge een goede regeling zijn bij
de waardebepaling van de eigen woning, zowel bij het huurwaardeforfait
als bij de onroerende zaakbelasting, maar bij onroerende goederen welke
blijvend bestemd zijn om te worden verhuurd - en dat is toch omstreeks
de helft van de totale woningvoorraad - lijkt dat geenszins het geval te
zijn. Wat is de reden en de rechtsgrond daarvoor in die gevallen? Waar
blijft de nagestreefde uniformiteit als die wijze van waardebepaling, gelijk
ook de bewindslieden erkennen, niet bij de (latere) toepassing voor de
vermogensbelasting en de successie– en schenkingsbelasting kan worden
gehanteerd?

De leden van de VVD-fractie vroegen voorts of de gebruiker, als deze
een ander is dan de eigenaar, ook het recht van inzage heeft van gegevens
waarover alleen de eigenaar beschikt. Zij meenden er toch van te moeten
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uitgaan dat deze gebruiker een eigen recht heeft om tegen een aanslag
bezwaar te maken en in beroep te gaan. Is dit juist, en zo ja, dient er dan
niet een zekere coördinatie te worden geregeld?

Deze leden zouden verder gaarne vernemen op welke termijn de
bewindslieden verwachten met het voorstel tot een Invoeringswet te
komen en wanneer deze dan in werking zou moeten treden. Kunnen de
bewindslieden nader aangeven wat daarbij dan wel en wat dan nog niet
inzake de vermogensbelasting en de successierechten zal worden
geregeld?

De leden van de fracties van SGP, GPV en RPF hadden met
instemming van het wetsvoorstel kennis genomen. Ter nadere informatie
wilden zij nog een aantal vragen stellen mede gezien het feit dat het
wetsvoorstel in de Tweede Kamer is behandeld in discussie met het
voorgaande, ter dier tijd demissionaire, kabinet.

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is door de voormalige
staatssecretaris van Financiën verklaard dat de vastgestelde waarde zal
gaan gelden voor het huurwaardeforfait van de eigen woning en waar
mogelijk voor de vermogensbelasting. Wanneer zal het mogelijk zijn de
vastgestelde waarde voor de vermogensbelasting c.q. huurwaardeforfait
toe te passen?

Is een analyse van de fraudegevoeligheid van het wetsvoorstel
uitgevoerd?

Zijn de berichten in FEM d.d. 23 juli 1994 juist dat de belastingdienst de
jaarlijkse extra opbrengst voorzichtig schat op één tot anderhalf miljard
gulden uit de inkomstenbelasting? Is het ook de bedoeling van dit kabinet
de extra inkomsten aan de burger terug te geven?

De voorzitter van de commissie,
Boorsma

De griffier van de commissie,
Hordijk
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