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Artikel II van het ontwerp wordt gewijzigd als volgt: 

(503. 6.) 

NOTA VAN WIJZIGINGEN. 
(Ingezonden bij brief van 9 Mei 1922). 

Artikel 1 van het ontwerp wordt gewijzigd als volgt: 
a. Na den aanhef van het artikel wordt ingevoegd: 
In art. 122a, tweede lid, wordt in plaats van de woorden: 

„door de gemeente, waar de onderneming of inrichting is ge-
vestigd", gelezen: „door de gemeente, waar de arbeiders in 
eene onderneming of inrichting, als bedoeld in het eerste lid, 
werkzaam zijn.". 

In art. 242c wordt in plaats van: „ongebouwde eigen-
dommen", gelezen: „andere ongebouwde eigendommen". 

b. De laatste volzin van de voorgestelde nieuwe lezing van 
art. 243o wordt vervangen door: „De bepalingen van hoofd-
stuk VIII der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 vinden ten 
deze overeenkomstige toepassing"; 

c. In de voorgestelde nieuwe lezing van art. 243/?, 
eerste lid, wordt in de plaats van „'s Rijks inkomstenbelasting" 
gelezen : „de Rijksinkomstenbelasting"; 

d. De voorgestelde wijziging van art. 245 b vervalt. In 
de plaats daarvan wordt het volgende ingevoegd: 

De aanhef van art. 254 wordt gelezen: „Rechten en loonen 
en andere gelden ter zake van het gebruik of genot van 
werken, bezittingen, inrichtingen en diensten, die." 

In het tweede lid van art. 257 vervallen de woorden: „in 
de heffingsverordening". 

Aan dit lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: 
„De artt. 166—178 blijven buiten toepassing." 
Het eerste lid van artikel 261 wordt gelezen: „De beteeke-

ning van stukken, betreffende vervolging ter invordering van 
plaatselijke belastingen en de tenuitvoerlegging van dwangbe-
velen geschieden in iedere gemeente door een ambtenaar, 
daartoe door burgemeester en wethouders van die gemeente 
aan te wijzen." 

e. Na de voorgestelde wijziging van art. 265c wordt het 
volgende ingevoegd: 

In art. 265d worden tusschen „265c," en „een" ingevoegd 
de woorden: „Burgemeester en Wethouders of de Burgemeester 
in de plaats van den Raad, of wel". 

f. Na de voorgestelde wijziging van art. 265/" wordt het 
volgende ingevoegd: 

Aan het slot van art. 265 h worden de woorden „kan die 
aanslag" en hetgeen daarop volgt, vervangen door: „alsmede 
met eene beschikking ingevolge art, 265 gr, eerste lid, of met 
eene beslissing ingevolge art. 265 i, kan een aanslag in de 
plaatselijke inkomstenbelasting of een aanslag ter zake van 
opcenten op de Rijksinkomstenbelasting worden herzien en, 
voor zooveel noodig, door een naderen aanslag worden aangevuld." 

g. In de voorgestelde nieuwe lezing van art, 265 i wordt 
tusschen „244a" en „245a" ingevoegd: „244&, 244c". 

h. Aan het slot van het eerste lid van het voorgestelde 
nieuwe art. 267 vervallen de woorden: „een en ander voor 
zooveel betreft de gemeentelijke belastingen", alsmede de daar-
voor geplaatste komma. 

Aan dit lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: „Op 
denzelfden voet kunnen Gedeputeerde Staten ten behoeve van 
de toepassing van art. 122 a kennis nemen van de aanslagen 
in de dividend- en tantièmebelasting." 

In het voorgestelde derde lid van § II der wet van 30 De-
cember 1920 (Staatsblad n°. 923) vervallen de woorden: „geheven 
krachtens eene verordening, die gold op 31 December 1920,". 

Het voorgestelde vijfde lid wordt gelezen: , 
In de belasting naar het inkomen, toegelaten volgens het 

tweede lid, wordt niet wegens hoofdverblijf aangeslagen degene 
die in de gemeente in den loop van het belastingjaar hoofd-
verblijf verkrijgt, indien hij reeds in eene andere gemeente 
belastingplichtig is op grond van art. 244a, 1°. of 2°, j° art. 244c 
der Gemeentewet. 

Verder wordt aan § II een zevende lid toegevoegd, luidende: 
Met afwijking van het tweede lid wordt ontheffing van 

belasting niet verleend aan hem, die in den loop van het 
belastingjaar de gemeente metterwoon verlatende, hoofdverblijf 
gaat nemen in eene gemeente, waar hij ingevolge art. 244c 
der Gemeentewet niet wordt aangeslagen. Is zulk een ont-
heffing bereids verleend, dan wordt voor het bedrag ervan een 
nadere aanslag opgelegd. 

In artikel I I I wordt in den eersten regel tusschen 
„ingesteld" en „vóór" ingevoegd: „na 31 December 1920 en". 

In artikel V wordt op den vijfden regel tusschen „c.q." 
en „gemeentelijke" ingevoegd: „plaatselijke inkomstenbe-
lasting of". 

Op den negenden regel wordt achter het woord „wordt" 
tusschen komma's ingevoegd: „voor zoover artikel II daarin 
niet voorziet." 

Het leesteeken aan het slot van het eerste lid wordt ver-
vangen door eene punt. 

Aan artikel "VIII wordt toegevoegd een nieuw lid, luidende: 
Aan het slot van het tweede lid van voormelde § III ver-

vallen de woorden: „een en ander voor zooveel betreft de ge-
meentelijke belastingplichtigen", alsmede de daarvóór geplaatste 
kommapunt. 

De aanhef van artikel IX woidt gelezen: 
„Deze wet wordt geacht in werking te zijn getreden met 

ingang van 1 Mei 1922, met dien verstande". 
Aan dit artikel wordt een tweede lid toegevoegd luidende: 
Bezwaren ingevolge artikel 265 i der Gemeentewet bij Ons 

ingediend, waarop ingevolge de wijziging van dat artikel beslist 
moet worden door Gedeputeerde Staten, worden beschouwd 
bij Gedeputeerde Staten te zijn ingediend. 

(503. 7.) 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET. 

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DBK 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien "of hooien lezen, salut! doen te 
weten: 

Alzoo Wh' in overweging genomen hebben, dat in velband 
met de ten uitvoerlegging van de wet van 30 December 1920 
(Staatsblad n°. 923) nadere wettelijke voorziening vereischt 
wordt; 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bh' deze: 

Artikel 1. 
In de Gemeentewet worden de navolgende wijzigingen 

gebracht: 
In art. 122a, tweede lid, wordt in plaats van de woorden: 

„door de gemeente, waar de onderneming of inrichting is ge-
vestigd", gelezen: „door de gemeente, waar de arbeiders in 
eene onderneming of inrichting, als bedoeld in het eerste lid, 
werkzaam zijn." 

In art. 242c wordt in plaats van: „ongebouwde eigen-
dommen", gelezen: „andere ongebouwde eigendommen". 

Artikel 243c, eerste lid, wordt gelezen: 
„Bij de heffing van de plaatselijke inkomstenbelasting wordt 

het zuiver inkomen berekend naar de bepalingen, die volgens 
de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 gelden voor de be-
rekening van het zuiver inkomen der belastingplichtigen, 
bedoeld in artikel 1, letter a, dier wet." 

Artikel 243a wordt gelezen: 
„De aanslagen, op te leggen volgens artikel 244a, sub 1°. 

en 2°., worden voor ieder belastingplichtige, te gelijk met zijn 
aanslag in de Rijksinkomstenbelasting, door 's Rijks ambte-
naren vastgesteld. Kan deze bepaling niet worden toegepast, 
dan vinden de bepalingen van hoofdstuk VIII en hoofdstuk IX, 
onderdeel D, der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 overeen-
komstige toepassing. 

De aanslagen, op te leggen volgens artikel 244a, sub 3°. 
en 4°., worden vastgesteld door den inspecteur der directe 
belastingen. Tot grondslag voor de berekening der belasting 
strekt het zuiver inkomen, vastgesteld in de gemeente van 
hoofdverblijf. Heeft de belastingplichtige geen hoofdverblijf in 
eenige gemeente, of wordt hij in de gemeente van hoofdverblijf 
noch in de Rijksinkomstenbelasting, noch in de plaatselijke 
inkomstenbelasting aangeslagen, dan stelt de inspecteur den 
aanslag zelfstandig vast, nadat hij, zoo noodig, den belasting-
plichtige in de gelegenheid heeft gesteld eene aangifte te doen. 
De bepalingen van hoofdstuk VIII der Wet op de Inkomsten-
belasting 1914 vinden ten deze overeenkomstige toepassing." 

Artikel 243/i, eerste lid, wordt gelezen: 
„De plaatselijke inkomstenbelasting wordt door 's Rijks 

ambtenaren ingevorderd volgens de regelen, geldende voor de 
invordering van de Rijksinkomstenbelasting. Zij wordt .aan 
den gemeenteontvanger uitgekeerd volgens voorschriften door 
Onzen Minister van Financien te stellen." 

Het laatste lid van het artikel wordt gelezen: 
„Het bedrag der verminderingen, ontheffingen en oninbare 

posten inzake gemeentebelasting wordt volgens door Onzen 
Minister van Financien te geven voorschriften, in 's Rijks 
schatkist teruggestort." 

De aanhef van art. 254 wordt gelezen: „Rechten en loonen 
en andere gelden ter zake van het gebruik of genot van 
werken, bezittingen, inlichtingen en diensten, die". 

In het tweede lid van art. 257 vervallen de woorden: „in 
de heffingsverordening". 

Aan dit lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: 
„De artt. 166—178 blyven buiten toepassing". 
Het eerste lid van art. 261 wordt gelezen: „De beteeke-

ning van stukken, betreffende vervolging ter invordering van 
plaatselijke belastingen en de tenuitvoerlegging van dwangbe-
velen geschieden in iedere gemeente door een ambtenaar, 
daartoe door burgemeester en wethouders van die gemeente 
aan te wijzen". 

De punt aan het slot van het eerste lid van artikel 265c 
wordt vervangen door de woorden: 

„tenzij het schoolgeldhefflng betreft, waarvoor het opmaken 
van kohieren by de wet is voorgeschreven." 

In art. 265d worden tusschen „265c," en „een" ingevoegd 
de woorden: „Burgemeester en Wethouders of de Burgemeester 
in de plaats van den Raad, of wel". 

Artikel 265/", eerste lid, wordt gelezen: 
„Met betrekking tot ontheffingen van den aanslag in de 

plaatselijke inkomstenbelasting wegens hoofdverblijf vinden de 
bepalingen van hoofdstuk XIII der Wet op de Inkomstenbe-
lasting 1914 overeenkomstige toepassing." 

Aan het slot van art. 265 h worden de woorden „kan die 
aanslag" en hetgeen daarop volgt, vervangen door: „alsmede 
met eene beschikkking ingevolge art. 265 g, eerste lid, of met 
eene beslissing ingevolge art. 265 i, kan een aanslag in de 
plaatselijke inkomstenbelasting of een aanslag ter zake van 
opcenten op de Rijksinkomstenbelasting worden herzien en, voor 
zooveel noodig, door een naderen aanslag worden aangevuld". 

Artikel 265 i wordt gelezen: 
„Bezwaren betreffende de toepassing van de artikelen 244 a, 

244ö, 244c, 245 a, 245 b en 245 c kunnen door den aangeslagene en 
door de belanghebbende gemeenten uiterlijk binnen drie maanden 
na afloop van het belastingjaar of, zoo de aanslag niet binnen 
eene maand na afloop van het belastingjaar is vastgesteld, 
binnen twee maanden na dagteekening van het aanslagbiljet, 
ter beslissing worden voorgelegd aan Ons indien bij die be-
zwaren aanslagen betrokken zijn in de belasting van gemeenten 
in meer dan ééne provincie gelegen, en aan Gedeputeerde 
Staten in de overige gevallen. 

Gedeputeerde Staten doen ten spoedigste uitspraak en deelen 
hunne beslissing mede aan de betrokken Rijksambtenaren en 
aan belanghebbenden. 

Deze laatsten kunnen binnen dertig dagen na die mede-
deeling bij Ons in beroep komen. 

De uitspraak door Ons krachtens dit artikel te geven, ge-
schiedt den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van 
bestuur, gehoord." 

Artikel 267 wordt genummerd : „266". Het aldus genummerde 
art. 266, tweede lid, wordt gelezen: 

„Op navordering van de plaatselijke inkomstenbelasting 
vinden de artikelen 82 tot en met 89 van hoofdstuk XI der 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914, benevens art. 110 dier 
wet, overeenkomstige toepassing." 

Na art. 266 wordt ingevoegd een nieuw art. 267 luidende: 
„De gemeentebesturen zijn met inachtneming van do ter 

zake door Onzen Minister van Financiën gegeven voorschriften, 
bevoegd om kosteloos inzage en afschrift te nemen of door 
een of meer gemeenteambtenaren te doen nemen, van aan-
slagen in de Rijksinkomstenbelasting en van de opgaven 
bedoeld in art. 106 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914, 
zoomede met inachtneming van de, ter zake door Onzen met 
de uitvoering van de Ongevallenwet 1921 belasten Minister 
gegeven voorschriften, van de loonlijsten bedoeld in art. 43 
der Ongevallenwet. 1921 of van de stukken welke de werk-
gever ingevolge de bepalingen van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in genoemd artikel dier wet, verplicht 
is te houden in plaats van de loonlijsten. Op denzelfden voet 
kunnen Gedeputeerde Staten ten behoeve van de toepassing van 
art. 122 a kennis nemen van de aanslagen in de dividend- en 
tantiémebelasting. 

Bovendien kunnen de gemeentebesturen en de door dezen 
daartoe aan te wijzen gemeenteambtenaren de voor de heffing 
en invordering van plaatselijke belasting noodige inlichtingen 
vragen. De verstrekking van deze inlichtingen geschiedt volgens 
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de voorschriften door Onzen Minister van Financien vast te 
stellen en vindt slechts plaats voor zoover daardoor naar het 
oordeel van dezen Minister geen storing voor den dienst der 
Rijksbelastingen wordt teweeggebracht." 

Artikel II . 
Aan § II der wet van 30 December 1920 (Staatsblad an. 923) 

wordt als derde, vierde, vijfde, zesde en zevende lid toegevoegd: 
„Voor deze tot uiterlijk 1 Mei 1922 toegelaten belasting 

naar het inkomen en voor den hoofdelijken omslag of andere 
gemeentelijke directe t belasting naar het inkomen, blijven 
van kracht de wettelijke bepalingen, welke met betrekking 
tot de invordering, het opmaken, "vaststellen en goedkeuren 
van de kohieren het instellen van- en de beslissing op beroep 
tegen den aanslag ter zake van hoofdelijken omslag ot gemeen-
telijke directe belasting naar het inkomen, op 31 December 
1920 van toepassing waren. 

Invordering en navordering na 30 April 1922 ter zake van 
de belastingen in het vorig lid bedoeld, geschiedt op den voet 
van de heffingsveiordeningen en de invorderingsvoorschriften, 
welke voor die belastingen golden. 

In de belasting naar het inkomen, toegelaten volgens het 
tweede lid, wordt niet wegens hoofdverblijf aanslagen degene 
die in de gemeente in den loop van het belastingjaar hoofd-
verblijf verkrijgt, indien hij reeds in eene andere gemeente 
belastingplichtig is op grond van art. 244 a, 1°. of 2°, j° art. 244c 
der Gemeentewet. 

Aan hem die belastingplichtig is op grond van artikel 244 o, 
1°. of 2°., der Gemeentewet on aan wien vóór de inwerking 
treding van deze wet een aanslag is opgelegd, als in het vorig 
lid bedoeld, wordt van dien aanslag ambtshalve ontheffing 
verleend, terwijl hem het ter zake van dien aanslag reeds 
betaalde zoo spoedig mogelijk wordt teruggegeven. 

Met afwijking van het tweede lid wordt ontheffing van 
belasting niet verleend aan hem, die in den loop van het 
belastingjaar de gemeente metterwoon verlatende, hoofdverblijf 
gaat nemen in eene gemeente, waar hij ingevolge art. 244c 
der Gemeentewet niet wordt aangeslagen. Is zulk een ont-
hefflng bereids verleend, dan wordt voor het bedrag ervan een 
nadere aanslag opgelegd." 

Artikel III. 
Beroep ingesteld na 31 December 1920 en vóór het tijdstip 

van inwerkingtreding van deze wet tegen aanslagen in de 
belasting naar het inkomen, geheven krachtens § II, tweede 
lid, der wet van 30 December 1920 (Staatsblad n°. 923), of 
in den hoofdelijken omslag of andere gemeentelijke directe 
belasting naar het inkomen, op 31 December 1920 van kracht, 
wordt niet afgewezen op grond dat de termijnen, genoemd 
in art. 265 der Gemeentewet, zooals dat artikel op 31 Decenv 
ber 1920 luidde, bij het instellen van dat beroep niet zijn in 
acht genomen. 

Afwijzing, op dezen grond uitgesproken, wordt ingetrokken. 

Artikel IV. 
Het bepaalde in het vorige artikel en in het (nieuwe) derde 

lid van § II der wet van 30 December 1920 (Staatsblad 
n°. 923) vindt overeenkomstige toepassing voor andere ge-
meentelijke belastingen dan hoofdelijken omslag of directe 
belasting naar het inkomen, die volgens kohier worden inge-
vorderd en waarvan de heffing en invordering geregeld is by 
verordeningen, die op grond van het eerste lid van § II 
voormeld, uiterlyk tot 1 Mei 1922 kunnen gelden. 

Artikel V. 
Wanneer, in verband met het bepaalde in § II, tweede 

lid, der wet van 30 December 1920 (Staatsblad n°. 923), 
dezelfde belastingplichtige, wegens aanslag in verschillende 
gemeenten in hoofdelijken omslag of gemeentelijke directe 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1921—1922. 

belasting naar het inkomen c.q. plaatselijke inkomstenbelasting 
of gemeentelijke opcenten op de Rijksinkomstenbelasting, valt 
onder de toepassing, zoowel van de artikelen 244a tot en met 
245c der Gemeentewet als van art. 245 dier wet, zooals dat 
artikel luidde op 31 December 1920, wordt, voor zoover artikel 
II daarin niet voorziet, zijn aanslag in elk der daarbij be-
trokken gemeenten goregeld op den voet van de artikelen 
244a tot en met 245c der gemeentewet of voor zooveel noodig 
op dien voet herzien. 

Artikel 265t' vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien 
van deze aanslagen. 

Artikel VI. 
Artikel 31 der wet van 10 April 1869 (Staatsblad nV 65) 

sedert gewijzigd, houdende vaststelling van bepalingen be-
trekkelijk het begraven van lijken, de begraafplaatsen en de 
begrafenisregten, wordt gelezen: 

„Het begrafenisregt bestaat voor elke soort van graven uit 
eene som die strekt ter voldoening van de kosten en lasten 
van aanleg, van de kosten van het onderhoud van de begraaf-
plaats en van de bezoldiging van doodgravers, opzigters en 
andere beambten der begraafplaats, welke som geregeld wordt 
met inachtneming van artikel 254 der Gemeentewet." 

Artikel VII. 
In artikel 5a der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 

n°. 134), sedert gewijzigd, tot voorziening tegen besmettelyke 
ziekten, vervalt „en 254". 

Artikel VIII. 
In § III der wet van 30 December 1920 (Staatsblad n°. 923), 

wordt gelezen, in het tweede lid, onder 3°, „Ongevallenwet" 
1921" in plaats van „Ongevallenwet 1901" en „art. 43" in 
plaats van „art. 45"; 

in het derde lid: „26G" in plaats van „267". 

Aan het slot van het tweede lid van voormelde § III 
vervallen do woorden: „een en ander voor zooveel betreft de 
gemeentelijke belastingplichtigen", alsmede de daarvóór ge-
plaatste kommapunt. 

Artikel IX. 
Deze wet wordt geacht in werking te zijn getreden met 

ingang van 1 Mei 1922, met dien verstande dat artikel I, voor 
zooveel betreft het daarbij gewijzigd artikel 265 i der Gemeente-
wet, en artikel II geacht worden in werking te zijn getreden 
met ingang van 1 Januari 1921. 

Bezwaren ingevolge artikel 265 i der Gemeentewet bij Ons 
ingediend, waarop ingevolge de wijziging van dat artikel beslist 
moet wTorden door Gedeputeerde Staten, worden beschouwd 
bij Gedeputeerde Staten te zijn ingediend. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

De Minister van Financiën, 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. • 

De Minister van Arbeid, 


