
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1990-1991

21437 Wijziging van diverse wetten in verband met
vereenvoudiging van regelgeving en vergroting
van gemeentelijke en provinciale beleidsvrijheid

Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG
Ontvangen 12 december 1990

I Algemeen

De leden van de fractie van D66 waren er nog niet van overtuigd dat
de voorgestelde regeling met betrekking tot de aanduiding van het
gebate gebied de meest wenselijke is. Zij verwezen daarbij naar het
commentaar van de VNG op het wetsvoorstel tot wijziging van de
Gemeentewet met betrekking tot de materiële belastingbepalingen
(Kamerstukken 1989/90, 21 591, nr. 2), waarin wordt ingegaan op de
vraag of de aanduiding van het gebate gebied, zoals nu wordt voorge–
steld, wel de gewenste zekerheid kan bieden.

In haar commentaar illustreert de VNG haar twijfel of de aanduiding
van het gebate gebied wel de gewenste zekerheid kan bieden, met het
volgende voorbeeld. «In de gemeente A wordt een gebied aangeduid
waarin 200 woningen zijn gelegen. Derhalve zijn er 200 burgers die er
rekening mee moeten houden dat zij in de heffing worden betrokken. In
het uiteindelijke belastinggebied worden slechts 100 woningen als
gebaat aangemerkt. Omdat de baatbelasting een omslag van kosten is,
worden de op te leggen aanslagen in beginsel twee keer hoger dan
volgens het bekostigingsbesluit kon worden verwacht. Een groep burgers
die ervan uitging dat zij in de heffing zou worden betrokken, blijkt
achteraf toch niet belastingplichtig te zijn, terwijl een andere groep
burgers het dubbele moet betalen van hetgeen mocht worden verwacht.»
De VNG meent dat hierbij niet van rechtszekerheid kan worden
gesproken. Bovendien vraagt zij zich af of de groep burgers die uitein–
delijk een aanslag krijgt, niet met succes een beroep zou kunnen doen op
het vertrouwensbeginsel. Dit leidt volgens de VNG weer tot financiële
risico's voor de gemeente. Om deze reden wijst zij het bekostigingsbe–
sluit, zoals voorgesteld, af en dringt zij erop aan om het bekostigingsbe–
sluit alleen te laten bestaan uit een procentuele aanduiding van de te
verhalen kosten.

Naar aanleiding van dit commentaar merk ik allereerst op dat het
voorgestelde bekostigingsbesluit - derhalve een bekostigingsbesluit
waarin ook het gebate gebied wordt aangeduid - in die zin de rechtsze–
kerheid dient dat de eigenaren van onroerend goed in het gebied ervan
kunnen uitgaan dat zij belastingplichtig worden. Bij een bekostigingsbe–
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sluit waarin alleen een procentuele aanduiding van de te verhalen kosten
is opgenomen, wordt daarentegen volstrekt in het midden gelaten wie
mogelijk belastingplichtig wordt. In dit opzicht bestaat er dus voor poten–
tiële belastingplichtigen grote onzekerheid.

Verder merk ik op dat met het voorgestelde bekostigingsbesluit niet
wordt beoogd en ook niet kan worden beoogd zekerheid te geven
omtrent het bedrag dat iedere eigenaar van onroerend goed in het
gebate gebied individueel aan belasting zal moeten gaan betalen.
Daarvoor is op het moment dat het bekostigingsbesluit wordt genomen,
nog onvoldoende duidelijk hoe hoog de kosten uiteindelijk zullen uitvallen
en via welke verdeelsleutel deze over de toekomstige belastingplichtigen
zullen worden omgeslagen. Als de toekomstige belastingplichtige op
basis van het bekostigingsbesluit toch enig inzicht in het later door hem
te betalen bedrag aan belasting tracht te verwerven, doet hij dit derhalve
geheel voor eigen risico.

De leden van de S.G.P.-fractie gaven te kennen nog steeds niet
overtuigd te zijn van het belang van de voorgestelde wijzigingen onder
artikel II, gezien het wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet met
betrekking tot de materiële belastingbepalingen (21 591) en het
wetsvoorstel D'gemeenten en D'provincies (21 081). Zij vroegen in dit
verband of inzicht kan worden gegeven in de mate waarin het
overdragen van de bevoegdheid tot goedkeuring van tariefswijzigingen
aan gedeputeerde staten tot deregulering leidt.

Een steekproef op basis van 189 belastingverordeningen uit de jaren
1989 en 1990 wijst uit dat van de verordeningen inzake de
onroerend-goedbelastingen bijna de helft uit louter tariefswijzigingen
bestaat, van de verordeningen inzake de overige heffingen ongeveer een
derde. Hieruit moge blijken dat het overdragen van de bevoegdheid tot
goedkeruing van tariefswijzigingen in een behoorlijk aantal gevallen tot
een eenvoudiger goedkeuringsprocedure en derhalve tot dereglulering
leidt. Overigens is bij de steekproef, conform de toelichting op artikel II,
onderdeel A, het begrip «tariefswijziging» in materiële zin uitgelegd. Dit
betekent dat niet alleen het vervangen van bedrag x door bedrag y als
tariefswijziging is aangemerkt, doch ook het vervangen van een geheel
artikel, van een tarieventabel of zelfs van een gehele verordening, mits in
materiële zin alleen de tarieven zijn gewijzigd.

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen voorts nader te motiveren
waarom de rechtszekerheid van de burger juist ten gevolge van de
verlenging van de termijn waarbinnen tot het heffen van baatbelasting
kan worden besloten, noodzaakt tot de verplichting om in het bekosti–
gingsbesluit een aanduiding van het gebate gebied op te nemen.

Naarmate de termijn waarbinnen aan voltooiïng van de voorzieningen
tot het heffen van baatbelasting kan worden besloten langer is, blijven de
eigenaren van onroerend goed in het desbetreffende gebied langer in
onzekerheid of zij belastingplichtig zullen worden. De verlenging van
deze termijn van één tot twee jaar maakt deze onzekerheid naar mijn
oordeel dusdanig groter dat een voorziening nodig is om dit effect te
mitigeren. Deze voorziening is het voorgestelde bekostigingsbesluit.
Daarmee wordt bereikt dat de betrokken eigenaren bijtijds te weten
komen of zij mogelijk belastingplichtig zullen worden.

De leden van de G.P.V.-fractie wezen erop dat zij in hun reactie op het
wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de
materiële belastingbepalingen (21 591) een duidelijke voorkeur hadden
uitgesproken voor preventief toezicht zonder inschakeling van gedepu–
teerde staten. Volgens deze leden is daarmee moeilijk te verenigen dat
gedeputeerde staten wel worden ingeschakeld als het uitsluitend om
tariefswijziging gaat.
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De experimenten met betrekking tot het toezicht op de gemeentelijke
belastingverordeningen strekken er primair toe de adviesfase in de
toetsingsprocedure te laten vervallen, zodat de procedure efficiënter en
sneller kan verlopen. De vraag of het wenselijk is dat bteeds één en
dezelfde instantie de toetsing verricht staat daar in principe los van.
Indien na afloop van de experimenten wordt gekozen voor een definitieve
regeling waarin de Kroon zonder inschakeling van gedeputeerde staten
het toezicht uitoefent behoeft dit derhalve niet automatisch te betekenen
dat de Kroon het toezicht op alle belastingverordeningen moet uitoe–
fenen. In de memorie van antwoord heb ik het standpunt ingenomen dat
het geen bezwaar ontmoet om het toezicht aan verschillende instanties
op te dragen, mits dit zijn rechtvaardiging vindt in het verschil in karakter
tussen de verordeningen die door de ene instantie worden getoetst en de
vordeningen die door de andere instantie worden getoetst. Belastingver–
ordeningen met louter tariefswijzigingen verschillen in die zin van veror–
deningen waarin ook andere wijzigingen zijn opgenomen, dat fiscaal–
juridische kennis bij de toetsing van eerstbedoelde verordeningen minder
een rol speelt. De door het kabinet geraadpleegde commissies Christi–
aanse en Van Vucht twijfelen eraan of de provincies over voldoende
fiscaal-juridische kennis beschikken om het toezicht op de gemeentelijke
belastingverordeningen over te nemen. Deze twijfel vormt de reden dat
niet het gehele toezicht op deze verordeningen aan gedeputeerde staten
wordt overgedragen, doch op dit terrein eerst een tweetal experimenten
uit te voeren: toetsing door uitsluitend de Kroon en toetsing door
uitsluitend gedeputeerde staten. Als bij de evaluatie van deze twee
experimenten blijkt dat de bij genoemde commissies bestaande twijfel
terecht zou zijn, wil dat alleen zeggen dat het toezicht op belastingveror–
deningen waarbij fiscaal-juridische kennis van belang is, beter niet aan
de provincies kan worden overgedragen. Omdat deze kennis bij belas–
tingverordeningen met louter tariefswijzigingen minder een rol speelt,
kan het toezicht op dergelijke verordeningen zonder bezwaar reeds nu
aan gedeputeerde staten worden overgedragen. Met het oog op het
streven naar decentralisatie is het wenselijk thans reeds daadwerkelijk
daartoe over te gaan.

Voor een reactie op de opvatting van de leden van de G.P.V.-fractie
dat verordeningen met louter tariefswijzigingen vrij zeldzaam zullen zijn,
verwijs ik naar het hiervóór gegeven antwoord op een vraag die de leden
van de S.G.P.-fractie over dit onderwerp hebben gesteld.

Artikel I

De leden van de G.P.V.-fractie spraken de vrees uit dat de hier voorge–
stelde wijzigingen van de Wet op de kansspelen zullen leiden tot het
verlenen van meer loterijvergunningen. Deze inschatting is niet terecht.
Uit het feit dat het verschil in bevoegdheden tussen kleine en grote
gemeenten wordt opgeheven kan niet worden afgeleid dat het aantal
loterijvergunningen zal toenemen. De voorgestelde wijzigingen betreffen
immers alleen het overhevelen van bestaande bevoegdheden van de
rijksoverheid naar de gemeentelijke overheid. Er is geen reden te veron–
derstellen, dat de gemeentelijke overheid een ander gebruik maakt van
deze bevoegdheden dan de Rijksoverheid.

Artikel XVI

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich af of de voorgestelde
regeling in het zesde lid van artikel 67 van de Arbeidswet 1919 niet te
gevoelig is voor misbruik. Zij meenden, dat de betrokken ambtenaar van
de afdeling bevolking moeilijk kan nagaan of iemand die een uittreksel uit
het bevolkingsregister vraagt, dit (uitsluitend) nodig heeft met het oog op
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de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidswet 1919. Het door deze
leden gesignaleerde probleem kan worden opgelost door aan de
kosteloze verstrekking van het uittreksel de verplichting te verbinden een
werkgeversverklaring te overleggen.

De leden van de G.P.V.-fractie stelden een vraag, die op de vorige
vraag aansluit, namelijk hoe voorkomen kan worden dat een kosteloos
verstrekt uittreksel voor een ander doel wordt gebruikt. Deze leden wijs
ik op het feit, dat het kosteloos verstrekte uittreksel gelet op de formu–
lering van het eerste lid van het betreffende artikel in de Arbeidswet, in
het bezit dient te zijn van het hoofd of de bestuurder van de onder–
neming, waarin de jeugdige arbeid verricht. Bovendien kan op het
uittreksel zelf op eenvoudige wijze aangegeven worden, dat het uittreksel
bestemd is voor de werkgever ten behoeve van de naleving van arbeids–
wettelijke verplichtingen.

De leden van deze fractie vroegen voorts of er andere dan historische
argumenten zijn, die opwegen tegen het feit, dat kosteloze verstrekking
indruist tegen het uitgangspunt, dat leges worden geheven voor door de
gemeente verleende diensten. In de Memorie van Antwoord wees ik
reeds op het feit, dat de vervanging van de arbeidskaart door het
uittreksel uit het bevolkingsregister leidt tot een vermindering van de
bestuurslast van de gemeenten. Ook indien ter voorkoming van misbruik
de ambtenaar een werkgeversverklaring dient te vragen is er per saldo
sprake van bestuurslastenvermindering. Het heffen van leges voor het
uittreksel zou betekenen, dat de gemeente naast een vermindering van
bestuurslasten bovendien extra leges zou kunnen heffen. Dit laatste
brengt extra kosten met zich mee voor de burger. Gelet op het karakter
van de verplichting van aanvankelijk de arbeidskaart en dan nu het
uittreksel, te weten een controlemiddel in het kader van de Arbeidswet
1919, acht ik een dergelijke lastenverdeling tussen burgers en
gemeenten niet gewenst.

Artikel XXII

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 burgemeester en wethouders op het niet naleven van de bij hun
toestemming gegeven voorschriften het intrekken van de toestemming
is. Verder wezen zij erop dat weliswaar in de toelichting de mogelijkheid
van het geven van voorschriften bij de toestemming door burgemeester
en wethouders 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 duidelijkheid zal geven en daardoor een
positieve invloed zal hebben op de handhaving van de openbare orde. Ik
wil deze leden erop wijzen dat, nu artikel 22 van de Drank– en Horecawet
vervalt, gemeenten gebruik kunnen maken van hun autonome verorde–
nende bevoegdheid ex artikel 168 van de Gemeentewet om het
gelegenheid geven tot dansen nader te reguleren. De stelling dat
gemeenten de mogelijkheid zouden ontberen om overtredingen strafbaar
te stellen is dus onjuist. Daarom ook is aanpassing van de wettekst op dit
punt niet aan de orde.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
D. U. W. de Graaff-Nauta

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 437, nr. 9


