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Nr. 32 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 1994

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken Van de Vondervoort, aan het antwoord op de vragen die tijdens het
wetgevend overleg van 28 november 1994 met de vaste Commissie voor
Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal (23 942, nr. 9) zijn
gesteld door de heer Hillen van de CDA-fractie met betrekking tot het
ontwerp-uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling
Wet waardering onroerende zaken.

De Staatssecretaris van Financiën,
W. A. F. G. Vermeend
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BIJLAGE De leden van de CDA fractie hebben geconstateerd dat de regels onder
4.3 van de Waarderingsinstructie voldoende waarborgen lijken te bieden
om de thans voorkomende interpretatieverschillen bij de waardebepaling
van kerkgebouwen weg te nemen. Uit de omstandigheid dat bij de
berekening van de gecorrigeerde vervangingswaarde de in gebruik zijnde
vierkante of kubieke meters en de kosten van herbouw van het huidige
object tot uitgangspunt worden genomen, leiden zij echter af dat er geen
rekening wordt gehouden met het feit dat een dergelijk gebouw nu niet
meer gebouwd zou worden. Deze constatering is evenwel niet juist. Op de
aldus berekende vervangingswaarde worden immers, zoals de wettekst
voorschrijft, correcties toegepast voortechnische en functionele
veroudering.
Bij het bepalen van de functionele veroudering kan een objectcomponent
en een gebruikcomponent worden onderscheiden. De objectcomponent
ziet op de fysieke verschillen tussen het desbetreffende object en een
modern gebouw dat is gebouwd voor dezelfde bestemming. In de
memorie van antwoord is expliciet aangegeven dat deze component bij
monumentale kerkgebouwen vanwege de veel grotere hoogte van de
verblijfsruimten zal leiden tot een correctie in de waardebepaling. Zowel
in de nota naar aanleiding van het verslag als tijdens de mondelinge
behandeling is voorts letterlijk opgemerkt dat bij de waardebepaling van
monumentale objecten, waaronder kerken, bij de objectcomponent
gedacht kan worden aan een kleiner object. De gebruikcomponent heeft
betrekking op de maatschappelijke bestemming van het object. Ook in de
Waarderingsinstructie van de Waarderingskamer, met name in het
gedeelte «toelichting» wordt aandacht besteed aan de bedoelde correctie–
factoren en de wijze waarop daaraan invulling kan worden gegeven.
Concluderend merk ik op dat de correctie voor functionele veroudering
maakt dat men bij monumentale kerkgebouwen uitkomt op een waarde
die in juiste relatie staat tot de waarde van een gebouw dat men thans zou
bouwen met behoud van de oorspronkelijke bestemming en gelet op de
maatschappelijke behoeften van deze tijd.

De leden van de CDA-fractie hebben voorts de vraag gesteld waarom bij
de gecorrigeerde vervangingswaarde geen rekenregels worden gehan–
teerd.

In de Waarderingsinstructie worden rekenregels gegeven voor het
bepalen van de correctiefactoren wegenstechnische en functionele
veroudering. De factor voortechnische veroudering kan berekend worden
uit bouwjaar en (resterende) levensduur. De factor voor functionele
veroudering kan eveneens rekenkundig worden afgeleid uit een aantal
deelfactoren.

Het is niet mogelijk de Waarderingsinstructie een precieze getalsmatige
omschrijving te geven van de wijze waarop bij de waardering van
bedrijfspanden op de gecorrigeerde vervangingswaarde rekening moet
worden gehouden met de bedrijfseconomische situatie in een bedrijfstak.
Per bedrijfstak, per regio kan deze correctie voor functionele veroudering
immers verschillen. Wel is in de Waarderingsinstructie in algemene
termen aangegeven dat de omstandigheden in de branche (economische
veroudering) een rol spelen bij het bepalen van die factorfunctionele
veroudering, waarbij tevens de elementen zijn aangegeven die bepalend
zijn voor de factor.

Met betrekking tot de vraag op welke wijze bij de waardebepaling wordt
omgegaan met de omzetbelasting merk ik op dat daaromtrent nog geen
standpunt is ingenomen. Mijn ambtsvoorganger heeft toegezegd dat bij
de totstandkoming van het wetsvoorstel Aanpassingswet Wet waardering
onroerende zaken aandacht aan deze materie zal worden besteed.
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Werktuigen die - onder voorwaarden - uitgezonderd zijn van
onroerende-zaakbelastingen en van waterschapsheffingen, zullen bij de
ministeriële regeling op grond van artikel 18 van de wet aangewezen
worden als objecten of delen daarvan waarvan de waardebepaling
achterwege kan blijven.

Ik heb samen met Staatssecretaris Van de Vondervoort van Binnen–
landse Zaken overlegd met de Waarderingskamer over een mogelijke
uitbreiding van de gegevens die op de taxatieverslagen worden vermeld.
Mede namens hen wil ik over dit onderwerp graag het volgende
opmerken.

Ook wij leggen artikel 40, tweede lid, van de wet zo uit dat de
gemeenten alle aan de taxatie ten grondslag liggende gegevens
verstrekken, indien belanghebbenden op de voet van die bepaling om een
afschrift van het taxatieverslag vragen.

De Waarderingskamer is in haar voorstel voor de model–
taxatieverslagen uitgegaan van de model-taxatieverslagen die momenteel
worden gehanteerd door beëdigde makelaars en taxateurs. Die modellen,
die zijn ontworpen door de Nederiandse Vereniging van Makelaars,
bevatten uitsluitend ter plaatse opgenomen of bekende feitelijke
gegevens. Wij zijn van mening dat het bij de waarde in het economische
verkeer van woningen in beginsel toereikend is wanneer de op het
model-taxatieverslag vermelde gegevens worden verstrekt; het gaat er
immers om of de waarde juist is. De waardegegevens van een of meer
vergelijkbare objecten zullen echter eveneens vermeld kunnen worden.

Bij niet-woningen kunnen, indien de waarde wordt bepaald met behulp
van factoren voor technische en functionele veroudering of door
kapitalisatie van de (geschatte) huurwaarde, deze elementen van belang
zijn bij de beoordeling van de vastgestelde waarde. Wij achten het zinvol
dat de gemeenten deze gegevens verstrekken; het door mij vast te stellen
model-taxatieverslag zal daartoe ook ruimte bieden. Gegevens die
concurrentiegevoelig zijn, worden evenwel niet verstrekt voorzover zij
gerelateerd zijn aan objecten van anderen.

Wij tekenen hierbij aan dat de elementen die bij de opbouw van de
taxatie zijn gebruikt, niet afzonderlijk beoordeeld worden, omdat de ene te
hoog en de andere te laag kan zijn geschat. Alleen de juistheid van de
uiteindelijk vastgestelde waarde is maatgevend. De belastingrechter heeft
onlangs nog in deze zin beslist (Hof Amsterdam 20 mei 1994,
Belastingblad 1994, blz. 630).
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