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33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Belastingplan 2012) 

Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN 
Ontvangen 7 november 2011  

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Na artikel XIV wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

ARTIKEL XIVa  

In de Successiewet 1956 wordt aan artikel 21, vijfde lid, een volzin 
toegevoegd, luidende: In afwijking van de eerste twee volzinnen wordt de 
woning in aanmerking genomen naar de waarde in het economische 
verkeer ten tijde van de verkrijging indien de verkrijger kan aantonen dat 
deze waarde lager is dan de in de eerste twee volzinnen bedoelde waarde. 

Toelichting  

Uit praktisch oogpunt kan de WOZ-waarde worden gehanteerd voor 
woningen die worden verkregen. Deze waarde kan zowel voor de 
Belastingdienst als voor de belanghebbenden eenvoudig worden 
geraadpleegd en hoeft weinig bezwaren op te leveren indien de 
WOZ-waarde een goede benadering vormt van de werkelijke waarde van 
de woning ten tijde van de verkrijging. De peildatum voor het vaststellen 
van de WOZ-waarde en de datum ten tijde van de verkrijging zijn evenwel 
niet hetzelfde. In een woningmarkt waarbij de prijzen dalen, kan dit ertoe 
leiden dat er een groot verschil ontstaat tussen de WOZ-waarde en de 
werkelijke waarde van een woning. Door de huidige stagnatie op de 
woningmarkt ervaren belastingplichtigen het als onrechtvaardig dat er 
thans erf- of schenkbelasting kan worden geheven over een deel van de 
waarde die in werkelijkheid niet wordt verkregen door de erfgenaam/
begiftigde (er kan worden geheven over «gebakken lucht»). Dit gevolg is 
bovendien niet in overeenstemming met de kern van de Successiewet dat 
er schenk- of erfbelasting wordt verkregen over het voordeel dat de 
verkrijger ontvangt. In verband hiermee wordt met dit amendement 
voorgesteld om een tegenbewijsregeling in de Successiewet op te nemen. 
Dit moet ertoe leiden dat als de verkrijgers zich niet kunnen vinden in de 
WOZ-waarde die in hun geval van toepassing zou zijn, zij aan de hand van 
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een taxatierapport van een deskundige de werkelijke waarde ten tijde van 
de verkrijging aannemelijk kunnen maken. In dat geval wordt weer 
teruggekeerd naar het oorspronkelijke waarderingssysteem zoals dat 
heeft gegolden voor 1 januari 2010. 
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