
ii 2 5 . 12—15. 
Wijziging van de Gemeentewet en van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914. 

(25. 12.) 

Tekst van het voorgestelde artikel 242e der Gemeente-
wet ; amendement van den heer VAN BERESTEYN 
(ter vervanging van stuk n°. 1, V) en gewijzigd 

amendement van de heernn J. TER LAAN en 
VAN BEN TEMPEL, ter vervanging van 

stuk n°. 8, IV. 

Artikel 3. 
Het bij littera c van art. 240 der Gemeentewet behandelde 

art. 242e der Gemeentewet luidt na de daarin laatstelijk door 
de Begeering aangebrachte wijzigingen als volgt: 

Art. 242c. De zakelijke belasting op het bedrijf wordt 
slechts geheven van zoodanige ondernemingen, inrichtingen 
en dergelijke, welke binnen de gemeente een bedrijt uitoefenen 
anders dan in winkels, kantoren en stations, en waar ten minste 
gemiddeld tien arbeiders werkzaam zijn, die minder verdienen 
dan een bepaald bedrag, vast te stellen bij algemeenen maat-
regel van bestuur. Maatstaf' voor de heffing is het gemiddeld 
aantal van zoodanige arbeiders. 

Ook publiekrechtelijke lichamen kunnen in deze belasting 
worden betrokken. 

De belasting kan nooit meer bedragen dan f 12 per arbeider, 
van don tienden arbeider af. 

AMENDEMENT VAN OEN HEER VAN BERESTEYN OP ART. 242E. 

Alinea 3 van het artikel te lezen: 
„De belasting kan per arbeider nooit meer bedragen dan 

een bedrag, vast te stellen bij algemeenen maatregel van 
bestuur." 

Het. amendement van de heeren J. TER LAAN en VAN DEN 
TEMPEL (stuk n°. 3, IV), zooals het door de voorstellers is 
gewijzigd, luidt: 

In artikel 242c te doen vervallen de woorden: „winkels, 
kantoren en". 

Voor „gemiddeld tien arbeiders" worde gelezen: „gemiddeld 
vijf arbeiders". 

(25. 18.) 

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DEN HEER TER HALL C.S. 
(Ter vervanging van stuk n°. 8.) 

Ingezonden 30 October 1920. 

Ondorgeteekenden hebben de eer het volgende amendement 
voor te stellen: 

Art. Ibis aan te vullen met de volgende bepaling: 

Na artikel 247 wordt ingevoegd een nieuw artikel 247 bis, 

luidende: de belasting vermeld in art. 240,;' wordt gehereo 
tot ten hoogste 20 ten honderd der entree-gelden. 

TER HALL. 
TREUB. 
ABR. STAALMAN. 
DE BÜISONJÉ. 
DE GROOT. 
WIJK. 

Toelichting. 
Waar het ondergeteekenden gebleken is, dat te Amsterdam, 

Rotterdam en 's Gravenhage de belasting op tooneelvertooningeD 
en andere vermakelijkheden reeds geheven wordt tot een bedrag 
van 20 ten honderd, hebben zij in het door hen voorgestelde 
amendement (stuk n°. 8) 15 pet. veranderd in 20 pet. 

(25. 14.) 

WIJZIGING IN HET AMENDEMENT VAN DEN HEER 
VAN BERESTEYN. 

Ingezonden 2 November 1920. 

Ondergeteekende heeft de eer zijn amendement op artikel 5 
van het wetsontwerp, betreffende art. 242e (zakelijke bedrijfs-
belasting) (zooals het is gedrukt onder n°. 12) als volgt aan 
te vullen: 

Indien dit amendement niet mocht worden aangenomen, 
in alinea 3 van art 242c te schrappen de woorden „van den 
tienden arbeider af'. 

VAN BERESTEYN. 

Toelichting. 
Ten einde ecne onzuivere stemming te voorkomen is het 

wenscbelijk de Kamer in de gelegenheid te stellen ook over 
het oorspronkelijke Regoeringsontwerp een oordeel uit te spreken. 

16.) 

AMENDEMENT VAN DEN HEER ÜRION. 

(Ingezonden 2 November 1920.) 

Ondergeteekende heeft de eer het volgende amendement 
voor te stellen: 

In art. 243cZ in te lasschen als 4de alinea: 
Het bedrag, in dit artikel bedoeld, mag voor geen inkomen 

meer bedragen dan f 1000, vermeerderd met bet bedrag, 
waarmede dat inkomen bij toepassing van art. 38 der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914 KOd worden verminderd. 

ÜRION. 


