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EINDVERSLAG
Vastgesteld 10 oktober 1990

Na kennisneming van de memorie van antwoord zijn in de vaste
Commissie voor Binnenlandse Zaken' nog enkele opmerkingen gemaakt
en vragen gesteld. Onder het voorbehoud dat de regering deze tijdig zal
hebben beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over
het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

I. Algemeen

Met belangstelling hebben de leden van de D66-fractie kennis
genomen van de memorie van antwoord en de daarbij behorende nota
van wijziging. De daarin opgenomen voorstellen met betrekking tot de
wijzigingen in de Wet rechten burgerlijke stand stemden deze leden tot
tevredenheid. De memorie van antwoord gaf de leden van de D66-fractie
echter ook nog aanleiding tot het stellen van een nadere vraag.

Voorshands waren deze leden er nog niet van overtuigd dat de voorge–
stelde regeling met betrekking tot de aanduiding van het gebate gebied
de meest wenselijke is.

In haar commentaar bij wetsvoorstel 21 591, materiële belastingbepa–
lingen in de Gemeentewet, van 18 september jongstleden is de VNG
ingegaan op de vraag of de aanduiding van het gebate gebied zoals nu
wordt voorgesteld wel de gewenste rechtszekerheid kan bieden.
Kortheidshalve verwezen de leden van de D66-fractie naar dit
commentaar. Zij verzochten de staatssecretaris nog eens nader op dit
commentaar in te gaan.

De leden van de S.G.P.-fractie hadden kennis genomen van de
memorie van antwoord betreffende het voorstel van wet houdende
wijziging van diverse wetten in verband met vereenvoudiging van regel–
geving en vergroting van gemeentelijke en provinciale beleidsvrijheid. Zij
wilden daarbij nog enkele opmerkingen maken.

Met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen onder artikel II betref–
fende de gemeentelijke belastingbepalingen waren de leden van de
S.G.P.-fractie nog steeds niet overtuigd van het belang hiervan, gezien
het reeds in behandeling zijnde wetsvoorstel tot herziening van de
materiële belastingbepalingen in de Gemeentewet (TK 21 591) en het
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project D'provincies en D'gemeenten (TK 21 081). Wat betreft het
toekennen van de bevoegdheid aan gedeputeerde staten tot goedkeuring
van tariefwijzigingen vroegen deze leden of de staatssecretaris inzicht
kan geven in de mate waarin dit tot deregulering leidt, gezien het feit dat
vele besluiten tot wijziging van tarieven ook andere elementen bevatten,
die goedkeuring van de Kroon behoeven.

Met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen terzake van de baatbe–
lasting hadden deze leden nog vragen bij de wenselijkheid van het
opnemen van de verplichting om in het bekostigingsbesluit een
aanduiding van het gebate gebied op te nemen. Uit de memorie van
antwoord hadden zij de indruk gekregen dat het opnemen van deze
verplichting in verband staat met het verlengen van de termijn
waarbinnen tot het heffen van de belasting kan worden besloten tot twee
jaar. Zij vroegen of de staatssecretaris nader kan motiveren waarom de
rechtszekerheid van de burger juist tengevolge van die verlenging
noodzaakt tot het opnemen van de genoemde verplichting.

De leden van de G.P.V.-fractie blijven moeite houden met het feit dat
met dit wetsvoorstel feitelijk vooruitgelopen wordt op de behandeling
van het voorstel houdende wijziging van de Gemeentewet met betrekking
tot de materiële belastingbepalingen. Wellicht zou dit bezwaar niet groot
zijn als de regeling inzake het toezicht op belastingverordeningen
ongewijzigd zou worden aanvaard. Deze leden hadden echter in hun
reactie op het wetsvoorstel inzake de materiële bepalingen een duidelijke
voorkeur uitgesproken voor preventief toezicht zonder inschakeling van
gedeputeerde staten. Daarmee is moeilijk te verenigen dat gedeputeerde
staten wel worden ingeschakeld als het uitsluitend om tariefswijziging
gaat. Daarnaast meenden zij dat zulke wijzigingsverordeningen in de
praktijk vrij zeldzaam zullen zijn.

II. Artikelen

Artikel I

De leden van de G.P.V.-fractie handhaafden hun bezwaren tegen de
voorgestelde feitelijke verruimingen van de mogelijkheden tot het
verlenen van loterijvergunningen. Uit het feit dat van de 213 in 1989
verleende vergunningen in slechts 16 gevallen sprake was van een
gezamenlijke waarde aan prijzen en premies boven vijfduizend gulden
mag worden afgeleid dat dit na wetswijziging hoger zal worden.

ArtikelXVI

Naar aanleiding van de voorgestelde regeling in het zesde lid van
artikel 67 van de Arbeidswet, dat uittreksels uit het bevolkingsregister
kosteloos worden verstrekt, vroegen de leden van de S.G.P.-fractie of
deze bepaling niet te gevoelig is voor misbruik. Het is voor een
ambtenaar van de afdeling bevolking immers moeilijk na te gaan of
iemand die een uittreksel vraagt dit (uitsluitend) nodig heeft met het oog
op de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidswet.

De leden van de G.P.V.-fractie betwijfelden of het juist en praktisch
was de uittreksels uit het bevolkingsregister kosteloos te verstrekken.
Zijn er andere dan historische argumenten voor welke opwegen tegen
het feit dat kosteloze verstrekking indruist tegen het uitgangspunt dat
leges worden geheven voor door de gemeente verleende diensten? Hoe
kan voorkomen worden dat een gratis verstrekt uittreksel (mede) voor
andere doeleinden zal worden gebruikt?
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ArtikelXXII

De leden van de S.G.P.-fractie herhaalden hun vraag of het juist is dat,
nu er geen sprake meer is van voorschriften bij gemeentelijke veror–
dening waarvan overtreding een strafbaar feit oplevert, de enige sanctie
van B en W op het niet naleven van de bij hun toestemming gegeven
voorschriften het intrekken van de toestemming is. Verder wezen zij er
op dat weliswaar in de toelichting de mogelijkheid van het geven van
voorschriften bij de toestemming door B en W wordt genoemd, maar dat
dit niet blijkt uit de wettekst. Zij vroegen of de staatssecretaris het met
hen eens is dat het aanpassen van de wettekst op dit punt meer duide–
lijkheid zal geven en daardoor een positieve invloed zal hebben op de
handhaving van de openbare orde.

De voorzitter van de Commissie,
V. A. M. van der Burg

De griffier van de Commissie,
Van der Windt
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