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Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 3 september 2013,
nr.13.001794, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van
State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 9 september 2013, nr. W06.13.0259/III,
bied ik U hierbij aan.
Het kabinet is de Afdeling erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het advies
inzake het bovenvermelde voorstel is uitgebracht.
Naar aanleiding van het advies merk ik het volgende op.
1. WOZ-waarde serviceflats
a. Inbreuk op het objectieve systeem; precedentwerking
De volgens de Wet waardering onroerende zaken vastgestelde waarde (WOZwaarde) is een objectief vastgestelde waarde die, zoals de Afdeling terecht
opmerkt, vanwege die objectiviteit en betrouwbaarheid breed kan worden
toegepast. Ook in de Successiewet 1956 is voor de waardering van woningen
aangesloten bij de WOZ-waarde. De zogenoemde serviceflats zijn echter een
bijzonder en specifiek type woning. Volgens het advies van de Waarderingskamer
over de toepassing van de WOZ-waarde voor serviceflats bij de erfbelasting in
Nederland gaat het om circa honderd complexen met daarin enkele duizenden
serviceflats. Het bijzondere en specifieke element van een serviceflat is dat er een
persoonlijke verplichting bestaat tot het betalen van servicekosten. De diensten die
hiertegenover staan hebben geen betrekking op de woning zelf, waardoor kan er
voor de WOZ-waardering geen rekening mee kan worden gehouden. Echter, in de
praktijk blijkt deze persoonlijke verplichting vaak fors te drukken op de waarde
van de woning, waardoor de WOZ-waarde van serviceflats in belangrijke mate kan
afwijken van de waarde in het economische verkeer. Hoewel het aantal serviceflats
relatief beperkt is, acht ik een uitzondering in de erfbelasting voor deze specifieke
en bijzondere soort woning niettemin gewenst nu gebleken is dat het gebruik van
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de WOZ-waarde voor serviceflats in bepaalde gevallen onbillijk kan uitwerken.
Gelet op het specifieke karakter van de serviceflats acht ik het niet denkbaar dat
deze uitzondering precedentwerking zal krijgen. Ik onderschrijf de opvatting van
de Afdeling en de Waarderingskamer dat in de Successiewet 1956 het gebruik van
de WOZ-waarde voor woningen het uitgangspunt is en moet blijven. Enkel in de
gevallen waarin vanwege het bijzondere karakter van serviceflats de WOZ-waarde
in belangrijke mate afwijkt van de waarde in het economische verkeer stel ik voor
aan te sluiten bij de waarde in het economische verkeer.
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b/c. Delegatie en begrenzing delegatie
Naar aanleiding van het advies van de Afdeling is de delegatiegrondslag in artikel
21 van de Successiewet 1956 geschrapt en worden de definitie van serviceflats
alsmede de waarderingsregels voor serviceflats opgenomen in dat artikel.
2. Status algemeen nut beogende instelling (ANBI-status)
De Afdeling merkt terecht op dat de opmerking in de toelichting, dat het de
algemeen nut beogende instelling (ANBI) wel zelf moet zijn aan te rekenen dat
mensen of goederen in gevaar zijn gebracht voor de toepassing van de sanctie van
het verlies van de ANBI-status, niet in de voorgestelde bepaling (artikel 5b,
achtste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen) tot uitdrukking is
gebracht. De onderhavige bepaling is daarom aangepast door de toevoeging dat de
bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalend persoon van de instelling
het strafbare feit moet hebben gepleegd in die hoedanigheid. Als een strafbaar feit
niet in die hoedanigheid is gepleegd, maar bijvoorbeeld in de privésfeer, kan dit de
ANBI immers niet worden aangerekend. Voorts brengt een redelijke
wetstoepassing mee dat de ANBI-status ook niet zal worden ontnomen als de ANBI
zelf niet betrokken is bij het strafbare feit en zich distantieert van de persoon in
kwestie die is veroordeeld. De wettekst en de memorie van toelichting zijn op dit
punt verduidelijkt.
3. Redactionele kanttekeningen
Aan de redactionele kanttekening die de Afdeling in overweging geeft in de bijlage
bij haar advies is gevolg gegeven.
Ten slotte is van de gelegenheid gebruikgemaakt om een aantal redactionele en
technische wijzigingen in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting aan te
brengen.
Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de
gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te
zenden.

De Staatssecretaris van Financiën,

mr. drs. F.H.H. Weekers
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