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Algemeen 

Zie het in de Nota naar aanleiding van het verslag van het achtste 
gedeelte van deze Invoeringswet onder algemeen opgemerkte. 

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt enige wijzigingen voor te 
stellen die niet samenhangen met wijzigingen in de aan te passen wetten 
zelf. Het betreft de artikelen XXIV, XXVII, XXIX, XXX en XXXII. 

Artikel I Postwet 1954. 
De Postwet 1954 wordt ingetrokken bij het bij de Eerste Kamer 

aanhangige wetsvoorstel tot Herziening van de wetgeving met betrekking 
tot de uitvoering van de postdienst (Postwet) (Wetsvoorstel 20 371). 

Artikel II Postspaarbankwet 1954. 
De Postspaarbankwet 1954 is bij de Postbankwet (Stb. 1985, 510) 

ingetrokken. 

Artikel III Wet van den 18 den Mei 1929, Stb. 249, betreffende het in 
het leven roepen van een stichting «Het Nederlandsche Postmuseum» 
wordt ingetrokken bij het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel 
inzake Regels met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennoot-
schap PTT Nederland NV (Machtigingswet PTT Nederland NV) (Wetsvoor-
stel 20 370). 

Artikel IV Wet op de telecommunicatievoorzieningen. 
De Telegraaf" en Telefoonwet 1904 wordt ingetrokken bij het bij de 

Eerste Kamer aanhangige voorstel van Wet op de telecommunicatievoor-
zieningen (Wetsvoorstel 20 369). Laatstgenoemde wetsvoorstel moest op 
het punt van de dwangbevelen, zoals dit ook was voorgesteld bij de 
Telegraaf" en Telefoonwet, nog worden aangepast aan het nieuwe 
beslag- en executierecht. 

Artikel V Aanwijzingswet PTT 1954 wordt ingetrokken bij het hierboven 
al genoemde Wetsvoorstel 20 370. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 527, nr. 6 1 



Artikel X Wegenverkeerswet. 
Bij de nieuwe regeling van het bewijsrecht in burgerlijke zaken (Stb. 

1987, 591) zijn het achtste en negende lid van artikel 31 Wegenverkeerswet 
vervallen. De aanpassing van artikel 31 moet daarom worden bijgewerkt. 

Artikel XXI I Wet op de inkomstenbelasting 1964. 
In verband met de Wet van 30 september 1 986 (Stb. 478) tot verlaging 

en wijziging van de vermogensaftrek alsmede afschaffing van de voor-
raadaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, 
waarbij artikel 11 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 vervalt, 
moet de aanpassing van laatstgenoemd artikel vervallen. 

Bij de Wet van 30 september 1987 (Stb. 456) tot wijziging van de 
inkomstenbelasting in verband met de verruiming toepassing huurwaar-
deforfait zijn in de Wet op de inkomstenbelasting enige wijzigingen 
aangebracht die nog aangepast moeten worden aan het nieuwe B.W.. 
Het betreft hier de artikelen 30, 35, 42a en 45. 

In de Wet van 18 december 1987 (Stb. 583) tot wijziging van de 
inkomstenbelasting in verband met een verruiming van de rentevrijstelling 
voor binnenlandse belastingplichtigen is de bepaling in artikel 48, derde 
lid, sub b onder 1 °, van de Wet op de inkomstenbelasting vervallen. De 
bepaling in artikel 49, eerste lid onder b sub 3° is eveneens vervallen. 

De Wet op de studiefinanciering (Stb. 1986, 252) heeft onder meer 
een wijziging in art. 56 van de Wet op de inkomstenbelasting tot gevolg 
gehad. De aanpassing van artikel 56 moet daarmee in overeenstemming 
worden gebracht. 

In verband met de afschaffing negatieve aanslag in het kader van de 
Wet investeringsrekening (Stb. 1986, 215) is onderdeel i van het vijfde 
lid van artikel 61a van de Wet op de inkomstenbelasting vervallen. Artikel 
61 b is op verschillende punten gewijzigd bij die zelfde wet en vervolgens 
nog eens bij de Wet van 23 december 1987, Stb. 624. De aanpassing 
van artikel 61a dient te vervallen en die van 61 b moet met de bedoelde 
wijzigingen in dat artikel in overeenstemming worden gebracht. 

Artikel XXIV Wet op de Loonbelasting 1964. 
De Wet op de studiefinanciering (Stb. 1 986, 252) wijzigt artikel 22 van 

de Wet op de loonbelasting 1964. De aanpassing moet worden bijgewerkt. 
Voor de wijziging van artikel 32a moge worden verwezen naar het 

opgemerkte in de memorie van antwoord van het achtste gedeelte van 
deze Invoeringswet bij artikel LXVI in verband met de wijziging van artikel 
16d Coördinatiewet Sociale Verzekering. 

Artikel XXV Wet op de dividendbelasting I965. 
Nu beoogd wordt artikel 7 van de onderhavige wet in dezelfde zin als 

artikel 6 van de Wet op de kansspelbelasting aan het nieuw B.W. aan te 
passen, is van de gelegenheid gebruik gemaakt dezelfde formulering te 
gebruiken als bij het wijzigingsvoorstel met betrekking tot artikel 6 van de 
Wet op de Kansspelbelasting. 

Artikel XXVI I Wet op de omzetbelasting 1968. 
Voor een toelichting moge verwezen worden naar het opgemerkte in de 

memorie van antwoord van het achtste gedeelte van deze Invoeringswet 
bij artikel LXVI in verband met de wijziging van artikel 16d Coördinatiewet 
Sociale Verzekering. 

Artikel XX IX Wet op de vennootschapsbelasting I969. 
Bij de Wet van 16 juni I988 (Stb. 305) tot invoering van de structuurre-

geling voor grote coöperaties en voor grote onderlinge waarborgmaat-
schappijen is artikel 2, eerste lid onder c reeds gewijzigd. De voorgestelde 
aanpassing kan dan ook vervallen. 
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Teneinde wat betreft de fiscaliteit ter zake van omzettingen van 
rechtspersonen de status quo te handhaven, wordt het bij nader inzien 
toch nodig geacht artikel 28a van de Wet op de vennootschapsbelasting 
1969 in aangepaste vorm te handhaven. De onderhavige wijziging van 
artikel XXIX strekt hiertoe. Handhaving van de status quo houdt in dat 
een omzetting op verzoek geruisloos kan plaatsvinden, mits is voldaan 
aan per geval te stellen voorwaarden die ertoe zullen strekken de fiscale 
claims te verzekeren. De voorwaarden zullen gelden voor zowel de 
vennootschaps-, de inkomsten- als de dividendbelasting. 

Artikel X X X Wet op belastingen van rechtsverkeer. 
Nu in het zesde gedeelte van de Invoeringswet het systeem wordt 

verlaten dat omzetting van een rechtspersoon in een andere rechtsvorm 
vermogen doet overgaan, zou de heffing van kapitaalsbelasting niet meer 
mogelijk zijn in het geval waarin een rechtspersoon met een niet in 
aandelen verdeeld kapitaal wordt omgezet in een rechtspersoon, waarvan 
het kapitaal in aandelen is verdeeld. De onderhavige bepaling strekt ertoe 
de fiscale status quo ter zake te handhaven en de heffing van kapitaalsbe-
lasting in dergelijke gevallen zeker te stellen. Overigens zou het niet 
heffen van kapitaalsbelasting in dergelijke situaties in strijd komen met de 
richtlijn betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van 
kapitaal. 

Ter zake van de omzetting op de voet van artikel 18 van Boek 2 
(Rechtspersonen) van een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld 
kapitaal in een andere rechtsvorm met een in aandelen verdeeld kapitaal 
geldt de vrijstelling van artikel 37, onderdeel a van de Wet op belastingen 
van rechtsverkeer. 

Artikel XXXII. 
De Wet op de grondbelasting kan bij de invoering van de Kadasterwet 

worden ingetrokken, omdat daar meting, kadastrale tenaamstelling, 
rechtsbescherming, raadpleging van het kadaster, etc. uitputtend worden 
geregeld. 

De wetten waarvoor de Wet op de grondbelasting nog betekenis heeft, 
zijn in het kader van de intrekking ervan in het negende en tiende gedeelte 
van deze Invoeringswet aangepast. In artikel XVI van het negende 
gedeelte zijn de artikelen 2, 5 en 6 van de Invorderingswet 1845 aangepast 
en daarmee samenhangend in artikel XIII van hetzelfde gedeelte artikel 
25 van de Bevoegdhedenwet waterschappen en in de artikelen XIV, XXVI, 
XXVII, XXVIII van het tiende gedeelte resp. artikel 295 Gemeentewet, 
artikel 229 Landinrichtingswet, artikel 133 Herinrichtingswet Oost-Gro-
ningen en artikel 114 Reconstructiewet Midden-Delfland. 

Voorts zijn de woorden «andere dan grondbelasting» vervallen in artikel 
61 r Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, die in artikel V tiende 
gedeelte wordt aangepast, en in de artikelen 281 Gemeentewet, 128 
Herinrichtingswet, 109 Reconstructiewet en 10 Bevoegdhedenwet 
waterschappen. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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