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GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
16 juli 1993

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de

invoering van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96) wenselijk is die wet te
wijzigen, een aantal wetten met de Gemeentewet in overeenstemming te
brengen, en het tijdstip waarop de Gemeentewet in werking treedt vast
te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I WIJZIGING VAN DE GEMEENTEWET

De Gemeentewet (Stb. 1992, 96) wordt als volgt gewijzigd:

A. De inhoudsopgave wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder titel III, hoofdstuk VIII, wordt in het opschrift van paragraaf 5

«algemeen verbindende regels» vervangen door: algemeen verbindende
voorschriften.

2. Onder titel IV komt de tekst na «Hoofdstuk XIV» te luiden: De
administratie en de controle (artt. 214-217).

B. In artikel 1, tweede lid, wordt «in die artikelen» vervangen door: in
dat artikel.

C. In artikel 11 wordt de zinsnede «wordt niet als lid van de raad
toegelaten» vervangen door: is niet benoembaar tot lid van de raad.

D. Artikel 13, tweede lid, onderdeel c komt te luiden:
c. onderwijspersoneel.
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E. In artikel 15, eerste lid, onder c, wordt «gemachtigde» vervangen
door: vertegenwoordiger.

F. Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «artikel 4 van de Wet openbaarheid van

bestuur (Stb. 1978, 581)» vervangen door: artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703).

2. In het tweede lid wordt «artikel 4 van de Wet openbaarheid van
bestuur» vervangen door: artikel 10 van de Wet openbaarheid van
bestuur.

G. In artikel 28, eerste lid, onder a, wordt «gemachtigde» vervangen
door: vertegenwoordiger.

H. 1. In de artikelen 44, eerste lid, 51, tweede lid, 66, eerste lid, 73,
eerste lid, 79, 95, eerste lid, en 96, vijfde lid, wordt «bij algemene
maatregel van bestuur» telkens vervangen door: bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur.

2. De eerste volzin van het vierde lid van artikel 44 komt te luiden: De
wethouders genieten geen vergoedingen, in welke vorm ook, voor
werkzaamheden verricht in nevenfuncties die zij vervullen uit hoofde van
het wethoudersambt, ongeacht of die vergoedingen ten laste van de
gemeente komen of niet.

3. De eerste volzin van het vierde lid van artikel 66 komt te luiden: De
burgemeester geniet geen vergoedingen, in welke vorm ook, voor
werkzaamheden verricht in nevenfuncties welke hij vervult uit hoofde van
het burgemeestersambt, ongeacht of die vergoedingen ten laste van de
gemeente komen of niet.

I. In artikel 55, eerste en tweede lid, wordt «artikel 4 van de Wet
openbaarheid van bestuur» vervangen door: artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur.

J. Artikel 56 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «beraadslaagd en besloten» gewijzigd in:

beraadslaagd of besloten.
2. In het derde lid wordt «beraadslagen en besluiten» gewijzigd in:

beraadslagen of besluiten.

K. In artikel 67, eerste lid, wordt «of op handhaving» vervangen door:
of op de handhaving.

L. In artikel 83, eerste lid, wordt «wordt toegekend» vervangen door:
worden toegekend.

M. Aan artikel 86 wordt, onder aanduiding van de huidige tekst als
eerste lid, een tweede lid toegevoegd, dat luidt:

2. Artikel 24 is van overeenkomstige toepassing op de vergadering van
een commissie als bedoeld in artikel 87. Indien wordt voorzien in de
instelling van een dagelijks bestuur zijn de artikelen 49 en 50 van
overeenkomstige toepassing.

N. In artikel 87, tweede lid, wordt «Hoofdstuk X van de Kieswet is»
vervangen door: De artikelen Z1 tot en met Z11 van de Kieswet zijn.

0. Artikel 89 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder verlettering van onderdeel d tot onderdeel c komt het

oorspronkelijk onderdeel c te vervallen.
2. Het tweede lid komt te luiden:
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2. Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande
dat het bepaalde in artikel 13, tweede lid, onderdeel h, geen belem–
mering vormt voor een ambtenaar, aangesteld door of ondergeschikt aan
een commissie als bedoeld in artikel 87, om lid te zijn van een andere in
de gemeente ingestelde commissie als bedoeld in artikel 87.

P. In artikel 93, eerste en tweede lid, wordt «artikel 4 van de Wet
openbaarheid van bestuur» vervangen door: artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur.

Q. In artikel 94, eerste lid, wordt na «worden vervolgd of aangesproken
voor» ingevoegd: dan wel worden verplicht getuigenis af te leggen als
bedoeld in artikel 191, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering over.

R. Artikel 95, tweede lid, komt te luiden:
2. Met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde leden van de raad

kan de raad voorts bij verordening regels stellen betreffende tegemoet–
koming in of vergoeding van bijzondere kosten en betreffende andere
financiële voorzieningen die verband houden met de vervulling van het
lidmaatschap van de raad. De in de vorige volzin bedoelde verordening
wordt vastgesteld overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur te stellen nadere regels.

S. Artikel 102 vervalt.

T. Artikel 109 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt de zinsnede «bij of krachtens een bijzondere

wet» vervangen door «bij of krachtens een andere dan deze wet»; tevens
vervallen de woorden «voorschriften of» en de woorden «door andere
dan gemeentelijke organen».

2. Toegevoegd wordt een derde lid, dat luidt:
3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 111, vijfde lid, 120,

vierde lid, en 121, tweede lid, worden de kosten, verbonden aan de
uitvoering van het tweede lid, voor zover zij ten laste van de betrokken
gemeenten blijven, door het Rijk aan hen vergoed.

U. In artikel 111 wordt in het tweede, het vierde en het vijfde lid
telkens de zinsnede «Het opstellen van een plan of van een beleids–
verslag en het daarbij volgen van een voorgeschreven procedure»
vervangen door: Het vaststellen van een plan of een beleidsverslag en
het ter voorbereiding daarvan volgen van een voorgeschreven procedure.

V. Artikel 112 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste, het tweede en het derde lid wordt telkens de zinsnede

«opstellen van een plan of van een beleidsverslag als bedoeld in artikel
111 en het daarbij volgen van een voorgeschreven procedure» vervangen
door: vaststellen van een plan of een beleidsverslag als bedoeld in artikel
111 en het ter voorbereiding daarvan volgen van een voorgeschreven
procedure.

2. In het tweede lid, onder e, wordt «ter» vervangen door: tot het.

W. In artikel 115, eerste lid, onder b, en in artikel 116, eerste lid,
wordt «gemeenten» vervangen door: gemeentebesturen.

X. In artikel 122 wordt «De bevoegdheid tot het maken van verorde–
ningen» vervangen door: De bevoegdheid tot het maken van gemeente–
lijke verordeningen.
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Y. In artikel 123 worden de woorden «houden van rechtswege op te
gelden» vervangen door: zijn van rechtswege vervallen.

Z. In artikel 124, eerste, tweede en derde lid, en in artikel 125, eerste
en tweede lid, wordt »bij of krachtens een bijzondere wet« vervangen
door: bij of krachtens een andere dan deze wet.

AA. In artikel 126, eerste lid, wordt vóór «algemene maatregelen van
bestuur» ingevoegd: van.

BB. Artikel 128, zesde lid, vervalt.

CC. In artikel 130, eerste lid, wordt «het toepassen» vervangen door:
toepassing.

DD. Artikel 133 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «, verhoogd met de op de invor–

dering vallende kosten,».
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Het dwangbevel levert een executoriale titel op, die met toepassing

van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
kan worden tenuitvoergelegd. De betekening van het dwangbevel
geschiedt op kosten van de overtreder.

EE. In artikel 134 wordt de zinsnede «bedoeld in artikel 1185, 4e van
het burgerlijk wetboek» vervangen door: bedoeld in artikel 284, eerste
lid, van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

FF. In het opschrift van Hoofdstuk VIII, paragraaf 5, wordt «regels»
vervangen door: voorschriften.

GG. In artikel 140, eerste lid, en in artikel 141 wordt «regels»
vervangen door: voorschriften.

HH. In artikel 145 wordt «algemeen bindende regels» vervangen door:
algemeen verbindende voorschriften.

II. Artikel 155 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt de zinsnede «als bedoeld in artikel 20,

tweede lid, van de Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1966 (Stb. 332)»
vervangen door: als bedoeld in artikel 227a.

2. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, wordt een
nieuw derde lid ingevoegd, dat luidt:

3. De gedragingen die zijn omschreven in de bijlage, bedoeld in artikel
2 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
(Stb. 1989, 300), zijn niet strafbaar, tenzij daarbij letsel aan personen is
ontstaan of schade aan zaken is toegebracht.

JJ. Artikel 157, tweede lid, onder g, komt te luiden:
g. het heffen van andere belastingen dan de rechten, genoemd in

artikel 228, de rechten waarvan de heffing geschiedt krachtens andere
wetten dan deze wet, en de heffting bedoeld in artikel 15.33 van de Wet
milieubeheer

KKa. Artikel 166 vervalt.

LL. In artikel 178, eerste lid, wordt «algemene voorschriften»
vervangen door: algemeen verbindende voorschriften.
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MM. In artikel 179, tweede lid, vervallen de woorden «op het college
van burgemeester en wethouders of».

NN. Artikel 184 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «bij of krachtens wet» vervangen door: bij of

krachtens de wet.
2. In het tiende lid komt de eerste volzin te luiden:
10. Ten behoeve van de controle op de besteding van de uitkeringen,

bedoeld in het eerste lid, is het gemeentebestuur verplicht desgevraagd
aan de door Onze Ministers wie het aangaat daartoe aangewezen ambte–
naren van de accountantsdienst, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de
Comptabiliteitswet (Stb. 1992, 351), de voor deze controle benodigde
informatie te verschaffen.

3. In het achtste lid en in de tweede volzin van het tiende lid wordt
«registeraccountants» vervangen door accountants.

00. Artikel 203 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na «daarvoor» ingevoegd:, ieder voor een

gelijk deel,
2. In het tweede lid wordt «het verlenen van kwijtscheldingen»

vervangen door: het overeenkomen van afstand van een vorderingsrecht.

PP. In artikel 205, tweede lid, onder c wordt «200» vervangen door:
199.

QQ. In artikel 212, eerste lid, wordt vóór «persoonlijk»
ingevoegd: ieder voor een gelijk deel,.

RR. Artikel 215 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt «een of meer registeraccountants belast met

het onderzoek» vervangen door: een of meer accountants als bedoeld in
artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met
het onderzoek.

2. In het derde lid wordt «Registeraccountants» vervangen door:
Accountants

SS. Aan artikel 220 worden zes leden toegevoegd, die luiden:
5. In afwijking van het eerste lid behoeft een besluit als bedoeld in

artikel 218 dat uitsluitend een wijziging van het tarief van een belasting
bevat, de goedkeuring van gedeputeerde staten. Gedeputeerde staten
zenden hun besluit tot goedkeuring dan wel onthouding van goedkeurmg
ter kennisneming aan Onze Minister, vergezeld van een afschrift van het
desbetreffende raadsbesluit.

6. Indien de raad geen termijn heeft vastgesteld waarvoor zijn besluit
zal gelden, kunnen gedeputeerde staten bij hun besluit een zodanige
termijn stellen.

7. Een beslissing als bedoeld in het zesde lid wordt niet genomen dan
nadat het betrokken gemeentebestuur door gedeputeerde staten in de
gelegenheid is gesteld daarover overleg te plegen.

8. Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat aan een besluit als
bedoeld in het vijfde lid de goedkeuring moet worden onthouden om
redenen die geen betrekking hebben op de wijziging van het tarief, zijn
op het besluit het eerste tot en met het vierde lid van toepassing.

9. Indien de belastingverordening is goedgekeurd, wordt de
goedkeuring geacht te zijn verkregen overeenkomstig het eerste dan wel
het vijfde lid.

10. Artikel 260, derde lid, is niet van toepassing op de goedkeuring
van besluiten als bedoeld in het vijfde lid.
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TT. Artikel 221 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a wordt «onroerend goed» vervangen door: onroerende

zaken.
2. Onder wijziging van de aanduiding van onderdeel h in i, wordt na

onderdeel g een nieuw onderdeel h ingevoegd, dat luidt:
h. de parkeerbelastingen, bedoeld in artikel 227a;

UU. Artikel 222 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In de aanhef wordt «onroerend goed» vervangen door: onroerende

zaken.
b. De onderdelen a en b komen te luiden:
a. een belasting van degenen die de onroerende zaken, al dan niet

krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk
gebruiken;

b. een belasting van degenen die van de onroerende zaken het genot
hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
a. De woorden «elk onroerend goed» worden vervangen door: elke

onroerende zaak;
b. De woorden «het onroerend goed» worden tweemaal vervangen

door: de onroerende zaak.
3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:
a. De woorden «het onroerend goed» worden vervangen door: de

onroerende zaak;
b. De zinsnede «het goed in de staat waarin het» wordt vervangen

door: de zaak in de staat waarin deze.
4. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:
a. De woorden «onroerend goed» worden vervangen door:
onroerende zaak;
b. De woorden «dat goed» worden vervangen door: die zaak;
c. De woorden «het goed» worden vervangen door: de zaak.
5. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:
a. De woorden «het onroerend goed» worden vervangen door: de

onroerende zaak;
b. De woorden «het goed» worden tweemaal vervangen door: de zaak;
c. De woorden «een zodanig goed» worden vervangen door: een

zodanige zaak;
d. De woorden «het onroerende goed dat» worden vervangen door: de

onroerende zaak die.
6. Het achtste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt «het onroerend goed» vervangen door: de

onroerende zaak;
b. In onderdeel b wordt «onroerende goederen» vervangen door:

onroerende zaken;
c. Onderdeel c komt te luiden:
c. het niet heffen van de in het eerste lid bedoelde belastingen ingeval

de grondslag blijft beneden f 21.000,- dan wel 30 m2.
7. In het negende lid vervallen de tweede en de derde volzin.
8. Het tiende lid vervalt.
9. Onder vernummering van het achtste en het negende lid tot

negende en tiende lid, wordt na het zevende lid een nieuw achtste lid
ingevoegd, dat luidt:

8. Het tarief van de in het eerste lid, onder b, bedoelde belasting gaat
niet uit boven 125 percent van het tarief van de in het eerste lid, onder a,
bedoelde belasting.

10. Het twaalfde lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel c wordt «Natuurschoonwet 1928 (Stb. 63)» vervangen

door: Natuurschoonwet 1928 (Stb. 1989, 252);
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b. In onderdeel f wordt «onroerende goederen» vervangen door:
onroerende zaken.

VV. Artikel 223 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. De zinsnede «onroerend goed dat gebaat is» wordt vervangen door:

onroerende zaken die gebaat zijn;
b. De zinsnede «die van dat onroerende goed het genot hebben

krachtens een zakelijk recht» wordt vervangen door: die van die onroe–
rende zaken het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt
recht.

2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Tot heffing van de belasting wordt besloten uiterlijk twee jaren

nadat de voorzieningen geheel zijn voltooid of, ingeval zij eerder in
gebruik zijn genomen, uiterlijk twee jaren nadien.

3. Toegevoegd wordt een vierde lid, dat luidt:
4. Voordat met het treffen van de voorzieningen wordt aangevangen,

besluit de raad in welke mate de aan die voorzieningen verbonden lasten
door middel van een baatbelasting zullen worden verhaald. Een besluit
als bedoeld in de eerste volzin bevat een aanduiding van het gebied
waarbinnen de gebate onroerende zaak is gelegen.

WW. Artikel 224 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. De woorden «onroerend goed» worden tweemaal vervangen door:

onroerende zaken;
b. De woorden «geschikt wordt» worden vervangen door: geschikt

worden;
c. Het woord «komt» wordt vervangen door: komen;
d. De woorden «dat onroerend goed» worden vervangen door: die

onroerende zaken.
2. De eerste volzin van het tweede lid komt te luiden:
Tot heffing van de belasting wordt besloten uiterlijk twee jaren nadat

de voorzieningen geheel zijn voltooid.
3. Toegevoegd wordt een vierde lid, dat luidt:
4. Voordat met het treffen van de voorzieningen wordt aangevangen,

besluit de raad in welke mate de aan die voorzieningen verbonden kosten
door middel van een bouwgrondbelasting zullen worden verhaald. Een
besluit als bedoeld in de eerste volzin bevat een aanduiding van het
gebied waarbinnen de desbetreffende onroerende zaak is gelegen.

XX. Na artikel 227 wordt een nieuw artikel 227a ingevoegd, dat luidt:

Artikel 227a

1. In het kader van de parkeerregulering kunnen de volgende belas–
tingen worden geheven:

a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij
de belastingverordening dan wel krachtens de belastingverordening in de
daarin aangewezen gevallen door burgemeester en wethouders te
bepalen plaats, tijdstip en wijze;

b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende
vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning
aangegeven plaats en wijze.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder parkeren verstaan
het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een
voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt
wordt tot het onmiddellijk in– en uitstappen van personen dan wel het
onmiddellijk laden of lossen van goederen, op de binnen de gemeente
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gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of wegge–
deelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk
voorschrift is verboden.

3. De belasting, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt geheven van
degene die het voertuig heeft geparkeerd.

4. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aange–
merkt degene die de belasting voldoet dan wel te kennen geeft of heeft
gegeven de belasting te willen voldoen.

5. Zolang geen voldoening van de in het eerste lid, onder a, bedoelde
belasting heeft plaatsgevonden wordt de houder van het voertuig aange–
merkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd. Met betrekking tot
een motorrijtuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenver–
keerswet (Stb. 1935, 554) aangehouden register van opgegeven
kentekens, wordt als houder aangemerkt degene op wiens naam het voor
het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het
register was ingeschreven. De tweede volzin vindt geen toepassing
indien:

a. blijkt dat ten tijde van het parkeren een ander in het kentekenre–
gister had moeten staan ingeschreven, in welk geval die ander wordt
aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

b. een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst
wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge
deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, in welk geval de
huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

6. De belasting wordt niet geheven van degene die ingevolge het vijfde
lid is aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd, indien
deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen
zijn wil van het voertuig gebruik heeft gemaakt en dat hij dit gebruik
redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

7. De belasting, bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt geheven van
degene die de vergunning heeft aangevraagd.

8. Het tarief van de in het eerste lid bedoelde belastingen kan afhan–
kelijk worden gesteld van de parkeerduur, van de parkeertijd, van de
ingenomen oppervlakte en van de ligging van de terreinen of wegge–
deelten.

YY. In artikel 228, eerste lid, onder b, 3e, vervallen de woorden «of
–water».

ZZ. Artikel 230 komt te luiden:

Artikel 230

Belastingverordeningen betreffende leges en andere rechten, bedoeld
in artikel 228, eerste lid, onder a, b, 1e, 2e en 4e, worden niet goedge–
keurd, indien de geraamde baten van die rechten uitgaan boven de
geraamde gemeentelijke lasten ter zake.

AAA. Artikel 231 komt te luiden:

Artikel 231

In deze paragraaf wordt verstaan onder Algemene wet: de Algemene
wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301).

BBB. Artikel 232 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Onverminderd het overigens in deze paragraaf bepaalde geschieden

de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen met
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toepassing van de Algemene wet en de Invorderingswet 1990 (Stb. 221)
als waren die belastingen rijksbelastingen.

2. In het tweede lid wordt in de aanhef «Invorderingswet» vervangen
door: Invorderingswet 1990. Voorts komt onderdeel e te luiden:

e. de belastingdeurwaarder: de daartoe aangewezen ambtenaar der
gemeentelijke belastingen.

3. Toegevoegd wordt een derde lid, dat luidt:
3. Onverminderd het overigens in deze paragraaf bepaalde wordt met

betrekking tot gemeentelijke belastingen in de Algemene wet en in de
Invorderingswet 1990 voor ministeriële regeling gelezen: belastingveror–
dening.

CCC. In artikel 233 wordt «voor de verzending van aanslagbiljetten
ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Invorderingswet» vervangen door:
voor de terpostbezorging of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge
artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990.

DDD. Na artikel 234 worden twee artikelen ingevoegd, die luiden:

Artikel 234a

1. De belasting, bedoeld in artikel 227a, eerste lid, onder a, wordt
geheven bij wege van voldoening op aangifte dan wel op andere wijze.

2. Als voldoening op aangifte wordt uitsluitend aangemerkt:
a. het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van een

parkeermeter of een parkeerautomaat op de daartoe bestemde wijze en
met inachtneming van de door het college van burgemeester en
wethouders gestelde voorschriften;

b. indien ingevolge artikel 234b, eerste lid, een wielklem is aange–
bracht, de voldoening op aangifte op de door het college van burge–
meester en wethouders bepaalde wijze.

3. Ten aanzien van de in het tweede lid, onder a, bedoelde voldoening
op aangifte is bezwaar op grond van artikel 24 van de Algemene wet niet
mogelijk.

4. Ingeval een naheffingsaanslag wordt opgelegd, wordt deze
berekend over een parkeerduur van een uur, tenzij aannemelijk is dat het
voertuig langer dan een uur zonder betaling geparkeerd heeft gestaan.

5. Met betrekking tot de naheffingsaanslag blijven de artikelen 21 en
22 van de Algemene wet buiten toepassing.

6. Ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag worden
kosten in rekening gebracht. Deze kosten maken onderdeel uit van de
naheffingsaanslag en worden afzonderlijk op het aanslagbiljet vermeld.
Ten aanzien van hetzelfde voertuig worden per aaneengesloten periode
de kosten niet vaker dan eenmaal per kalenderdag in rekening gebracht.

7. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de wijze van berekening en de maximale hoogte van de in
het zesde lid bedoelde kosten. In de belastingverordening wordt het
bedrag van de in rekening te brengen kosten bepaald.

8. In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990
kan, indien het niet mogelijk is het aanslagbiljet terstond aan de belas–
tingschuldige uit te reiken, worden volstaan met het aanbrengen van het
aanslagbiljet op of aan het voertuig. Alsdan vermeldt het aanslagbiljet
niet de naam van de belastingschuldige maar het kenteken van het
voertuig. Bij gebreke van een kenteken vermeldt het aanslagbiljet een of
meer gegevens die kenmerkend zijn voor het geparkeerde voertuig.

9. De naheffingsaanslag is dadelijk en ineens invorderbaar.
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Artikel 234b

1. Bij de belastingverordening, bedoeld in artikel 227a, eerste lid,
onder a, kan worden bepaald dat terstond nadat het aanslagbiljet aan de
belastmgschuldige is uitgereikt dan wel terstond nadat het aanslagbiljet,
overeenkomstig artikel 234a, achtste lid, aan het voertuig is aange–
bracht, het college van burgemeester en wethouders bevoegd is tot
zekerheid van de betaling van de naheffingsaanslag, bedoeld in artikel
234a, vierde lid, aan het voertuig een mechanisch hulpmiddel, hierna te
noemen: wielklem, te doen aanbrengen, waardoor wordt verhinderd dat
het voertuig wordt weggereden.

2. Bij de belastingverordening dan wel krachtens de belastingveror–
dening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burge–
meester en wethouders worden de terreinen of weggedeelten aange–
wezen waar de wielklem wordt toegepast.

3. Ter zake van het aanbrengen alsmede van het verwijderen van de
wielklem worden kosten in rekening gebracht.

4. De wielklem wordt niet verwijderd dan nadat de naheffingsaanslag
alsmede de kosten van het aanbrengen en van het verwijderen van de
wielklem zijn voldaan. Na deze voldoening vindt de verwijdering van de
wielklem zo spoedig mogelijk plaats.

5. Na afloop van een in de belastingverordening te bepalen termijn, die
ten minste 24 uren bedraagt na aanbrenging van de wielklem, is het
college van burgemeester en wethouders bevoegd het voertuig naar een
door hem aangewezen plaats te doen overbrengen en in bewaring te
doen stellen. Ter zake van de in de eerste volzin bedoelde overbrenging
en bewaring wordt proces-verbaal opgemaakt en worden kosten in
rekening gebracht.

6. Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor
dat in een daartoe aangelegd register aantekening wordt gemaakt van de
gevallen waarin de in het vijfde lid bedoelde bevoegdheid wordt uitge–
oefend.

7. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de
bewaring van de ingevolge het vijfde lid in bewaring gestelde voertuigen.

8. Het college van burgemeester en wethouders geeft het voertuig
terug aan de rechthebbende, nadat de naheffingsaanslag, de kosten van
het aanbrengen en verwijderen van de wielklem en de kosten van
overbrenging en bewaring zijn voldaan.

9. Wanneer het voertuig binnen 48 uren na het in bewaring stellen niet
is afgehaald, geeft het college van burgemeester en wethouders zo
mogelijk binnen zeven dagen van de overbrenging en bewaring kennis:

a. indien het voertuig een motorrijtuig is, dat een kenteken voert als
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder 1e, van de Wegenverkeerswet, aan
degene aan wie dat kenteken is opgegeven;

b. indien blijkt dat ter zake van het voertuig aangifte van vermissing is
gedaan, aan degene die aangifte heeft gedaan;

c. in nader door Onze Minister te bepalen gevallen op de daarbij
aangegeven wijze.

10. De kosten van opsporing van degene aan wie de kennisgeving
wordt gezonden en die van het doen van de kennisgeving worden voor
de toepassing van dit artikel gerekend tot de kosten van overbrenging en
bewaring.

11. Wanneer het voertuig binnen drie maanden na het in bewaring
stellen niet is afgehaald, is het college van burgemeester en wethouders
bevoegd het te verkopen of, indien verkoop naar hun oordeel niet
mogelijk is, het voertuig om niet aan een derde in eigendom over te
dragen of te laten vernietigen. Gelijke bevoegdheid heeft het college van
burgemeester en wethouders ook binnen die termijn, zodra het gezamen–
lijke bedrag van de naheffingsaanslag, de kosten van het aanbrengen en
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verwijderen van de wielklem en de kosten van overbrenging en bewaring,
vermeerderd met de voor de verkoop, de eigendomsoverdracht om niet
of de vernietiging geraamde kosten, in verhouding tot de waarde van het
voertuig naar zijn mening onevenredig hoog zou worden. Verkoop, eigen–
domsoverdracht om niet of vernietiging vindt niet plaats binnen twee
weken nadat de kennisgeving als bedoeld in het negende lid is
uitgegaan. Voor de toepassing van de volgende leden worden de kosten
van verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging gerekend tot
de kosten van overbrenging en bewaring.

12. Gedurende drie jaren na het tijdstip van de verkoop heeft degene,
die op dat tijdstip eigenaar was, recht op de opbrengst van het voertuig,
met dien verstande dat eerst de kosten van het aanbrengen en verwij–
deren van de wielklem en van het overbrengen en bewaren van het
voertuig en vervolgens de naheffingsaanslag met die opbrengst worden
verrekend. Na het verstrijken van die termijn vervalt het eventueel batige
saldo aan de gemeente.

13. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de wijze van berekening van de kosten van het aanbrengen
en verwijderen van de wielklem en van het overbrengen en bewaren van
het voertuig. In de belastingverordening wordt bepaald tot welke
bedragen de kosten in rekening worden gebracht.

14. Het college van burgemeester en wethouders stelt het bedrag van
de in rekening te brengen kosten vast bij beschikking.

15. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld omtrent de overbrenging, bewaring, verkoop, eigendomsover–
dracht om niet en vernietiging, het inrichten en aanhouden van het in het
zesde lid bedoelde register, alsmede omtrent hetgeen verder voor de
uitvoering van dit artikel noodzakelijk is.

16. Indien aantoonbaar is dat door het aanbrengen of het verwijderen
van de wielklem dan wel tijdens de overbrenging en bewaring schade
aan het voertuig is toegebracht, is de gemeente gehouden deze schade
te vergoeden.

EEE. In artikel 235, eerste lid, wordt «40, 48, 49, 56, 64, 71,»
vervangen door: 40, 47a, 48, 49, 49a, 53a, 56, 71,.

FFF. Artikel 246 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «68, 69, 70 en 75» vervangen door: 68, 69

en 70.
2. In het tweede lid wordt «artikel 155» vervangen door: artikel 155,

eerste lid,. Voorts wordt «van ten hoogste tweehonderdvijftig gulden»
vervangen door: van de eerste categorie.

GGG. Artikel 248 komt te luiden:

Artikel 248

Bij de invordering van gemeentelijke belastingen blijven van de Invor–
deringswet 1990 buiten toepassing de artikelen 5, 9, eerste tot en met
vierde lid, 20, 59, 60 en 69. Bij de invordering van gemeentelijke belas–
tingen die niet bij wege van aanslag of bij wege van voldoening op
aangifte worden geheven, blijven bovendien buiten toepassing de
artikelen 7 en 8, eerste lid, van die wet.

HHH. In artikel 249, eerste lid, aanhef, wordt «artikel 9 van de Invorde–
ringswet» vervangen door: artikel 10 van de Invorderingswet 1990.
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III. Artikel 250 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «voor de toepassing van de Invorderingswet

voor het kohier en het aanslagbiljet» vervangen door: voor de toepassing
van de Invorderingswet 1990 voor het aanslagbiljet.

2. In het tweede lid wordt «Invorderingswet» vervangen door: Invorde–
ringswet 1990.

JJJ. Na artikel 250 wordt een artikel ingevoegd, dat luidt:

Artikel 250a

De verrekenmg van aan de belastingschuldige uit te betalen en van
hem te innen bedragen ter zake van gemeentelijke belastingen op de
voet van artikel 24 van de Invorderingswet 1990 is ook mogelijk ingeval
de termijn, bedoeld in artikel 249 of in artikel 250, dan wel de krachtens
artikel 249, tweede lid, gestelde termijn nog niet is verstreken.

KKK. Artikel 251 wordt vervangen door twee nieuwe artikelen, die
luiden:

Artikel 251

1. Indien met betrekking tot een zelfde onroerende zaak voor de
heffing van de in artikel 221, onder a, b en c, bedoelde belastingen, voor
zover deze worden geheven van genothebbenden krachtens een beperkt
recht, twee of meer personen belastingplichtig zijn, kan een zodanige
belasting bij wege van één aanslag worden geheven ten name van een
van hen.

2. Indien met toepassing van het eerste lid de aanslag ten name van
een belastmgplichtige is gesteld kan:

a. de in artikel 214, tweede lid, bedoelde ambtenaar de aanslag op de
gehele onroerende zaak verhalen ten name van degene te wiens name de
aanslag is gesteld, zonder rekening te houden met de rechten van de
overige belastingplichtigen;

b. de belastingplichtige die de aanslag heeft voldaan hetgeen hij meer
heeft voldaan dan overeenkomt met zijn belastingplicht verhalen op de
overige belastingplichtigen naar evenredigheid van ieders belastingplicht.

3. Van het tweede lid, aanhef en onder b, kan bij overeenkomst
worden afgeweken.

Artikel 251 a

1. Voor de toepassing van artikel 66 van de Invorderingswet 1990 met
betrekking tot gemeentelijke belastingen blijven de artikelen 76, 80,
tweede, derde en vierde lid, 82, 84, 86 en 87 van de Algemene wet
buiten toepassing.

2. Voor de toepassing van artikel 64 van de Invorderingswet 1990 met
betrekking tot gemeentelijke belastingen worden de in dat artikel
gestelde strafmaxima tot een-vierde teruggebracht.

LLL. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt artikel
252, eerste lid, vervangen door twee nieuwe leden, die luiden:

1. De in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bedoelde kwijt–
schelding wordt met betrekking tot gemeentelijke belastingen verleend
door het college van burgemeester en wethouders, echter niet dan nadat
de in artikel 214, tweede lid, bedoelde ambtenaar daartoe een voorstel
heeft gedaan.

2. Met betrekking tot het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijt–
schelding zijn de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 door

Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 893, nr. 347 12



Onze Minister van Financiën bij ministeriële regeling gestelde regels van
toepassing met dien verstande dat de raad kan bepalen dat, in afwijking
van die regels, in het geheel geen kwijtschelding wordt verleend dan wel
dat afwijkende regels gelden die ertoe leiden dat in beperktere mate
kwijtschelding wordt verleend. Het stellen van afwijkende regels
geschiedt bij afzonderlijk besluit. Op zodanig besluit is artikel 220 niet
van toepassing.

MMM. In artikel 253 wordt «deurwaarder» tweemaal vervangen door:
belastingdeurwaarder.

NNN. Artikel 254 vervalt.

000. Na artikel 255 wordt een artikel ingevoegd, dat luidt:

Artikel 255a

1. Op verzoek van het waterschap in welks gebied de gemeente geheel
of gedeeltelijk is gelegen, verstrekt de gemeente ten behoeve van de
heffing van de omslag ter zake van de gebouwde onroerende zaken,
bedoeld in artikel 116, onder c en e, van de Waterschapswet (Stb. 1991,
444), tegen een redelijke vergoeding gegevens omtrent de waarde in het
economisch verkeer van die zaken welke voor de heffing van de onroe–
rende-zaakbelastingen, bedoeld in artikel 222, is vastgesteld alsmede de
voor de heffing van die omslag noodzakelijke gegevens betreffende de
onroerende zaken en de ter zake belastingplichtigen, voorzover de
gemeente over die gegevens beschikt.

2. Onze Minister kan bij ministeriële regeling regels stellen omtrent de
redelijke vergoeding, bedoeld in het eerste lid.

3. Het eerste lid is slechts van toepassing voor de belastingjaren
waarin de gemeente de onroerende-zaakbelasting, bedoeld in artikel
222, heft naar de grondslag waarde in het economisch verkeer.

PPP. In artikel 279, onder a, wordt «instelling en opheffing van
gemeenten» vervangen door: opheffing en instelling van gemeenten.

QQQ. In artikel 280, eerste lid, wordt «bij wet» vervangen door: bij de
wet.

RRR. Artikel 287 wordt als volgt gewijzigd:
1. De tweede volzin vervalt.
2. Onder aanduiding van de resterende tekst als eerste lid, worden een

tweede tot en met een vijfde lid toegevoegd, die luiden:
2. Besluiten als bedoeld in het eerste lid die algemeen verbindende

voorschriften bevatten waarvan de inhoud in strijd is met deze wet,
worden binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet
daarmee in overeenstemming gebracht of ingetrokken. De besluiten, of
onderdelen daarvan, die bij het verstrijken van de in de vorige volzin
genoemde termijn niet met deze wet in overeenstemming zijn gebracht
of zijn ingetrokken, zijn van rechtswege vervallen.

3. Besluiten van gedeputeerde staten, bedoeld in artikel 100, eerste lid
van de gemeentewet vervallen van rechtswege op de dag waarop deze
wet in werking treedt.

4. Niettemin blijven gedeputeerde staten na de inwerkingtreding van
deze wet bevoegd de jaarwedde van wethouders over de periode vooraf–
gaand aan de inwerkingtreding van deze wet vast te stellen overeen–
komstig artikel 100, eerste lid, van de gemeentewet.

5. Het derde en het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op
jaarwedden van gemeentesecretarissen, bedoeld in artikel 111, eerste
lid, van de gemeentewet.
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SSS. Na artikel 288 wordt een artikel mgevoegd, dat luidt:

Artikel 288a

In afwijking van artikel 89, tweede lid, is artikel 13, eerste lid,
onderdeel h, met betrekking tot bij de inwerkingtreding van deze wet
bestaande commissies eerst van overeenkomstige toepassing ten
aanzien van leden die zijn benoemd verklaard na de tweede verkiezing
van de commissie die na de inwerkingtreding van deze wet wordt
gehouden.

TTT. Artikel 289 komt te luiden:

Artikel 289

In gemeenten die afdelingen of dorpen met een afzonderlijk vermogen
en afzonderlijke inkomsten en lasten hebben, gaan dit vermogen en deze
inkomsten en lasten op in de algemene huishouding van de gemeente,
indien niet door het gemeentebestuur binnen drie jaar na de dag van
inwerkingtreding van deze wet een andere voorziening is getroffen.

UUU. Artikel 299 wordt als volgt gewijzigd:
1. Na «245a» wordt toegevoegd: 245aa,.
2. Het zinsdeel «, 250, 257 tot en met 259, 264 en 265» wordt

vervangen door: en 250
3. Toegevoegd wordt een volzin, die luidt: In het koninklijk besluit

kunnen regels worden gesteld omtrent de toepassing van de in de eerste
volzin genoemde artikelen.

VVV. Na artikel 299 worden twee artikelen ingevoegd, die luiden:

Artikel 299a

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 287, tweede lid, blijven
besluiten inzake gemeentelijke belastingverordeningen als bedoeld in
artikel 218 van deze wet, van toepassing met betrekking tot de heffing
over voordien aangevangen belastingjaren of zich voordien voorgedaan
hebbende belastbare feiten.

2. In afwijking van het bepaalde in 287, tweede lid, vervallen de
besluiten inzake gemeentelijke belastingverordeningen, bedoeld in de
artikelen 273a en 274 van de gemeentewet, bij het verstrijken van de
termijn die daarvoor in de desbetreffende belastingverordening is
gesteld. Het eerste lid is hierbij van overeenkomstige toepassing.

3. In afwijking van het bepaalde in 287, tweede lid, vervallen besluiten
inzake gemeentelijke belastingverordeningen als bedoeld in artikel 280
van de gemeentewet, zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van de
Wet van 24 december 1970 tot wijziging van de bepalingen inzake
gemeentelijke en provinciale belastingen (Stb. 608), waarvan de heffing
tot een bepaalde termijn is beperkt en waarvoor de mogelijkheid tot
afkoop is gegeven, bij het verstrijken van de termijn die daarvoor in de
desbetreffende belastingverordening is gesteld. Het eerste lid is hierbij
van overeenkomstige toepassing.

4. Gemeentelijke verordeningen betreffende onroerende-zaakbelas–
tingen, bedoeld in artikel 273, eerste lid, onder a en b, van de gemeen–
tewet, moeten uiterlijk met ingang van 1 januari 1994 zijn aangepast aan
artikel 222, achtste lid, van deze wet.

5. Gemeentelijke verordeningen betreffende leges of rechten, bedoeld
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in artikel 277, eerste lid, onder a, b 1e, b 2e of b 4e, van de gemeen–
tewet, moeten uiterlijk met ingang van 1 januari 1994 zijn aangepast aan
artikel 230 van deze wet. Voor zover de in de vorige volzin bedoelde
verordeningen voor 1 januari 1994 nog niet zijn aangepast aan deze wet,
blijft tot dat tijdstip artikel 279 van de gemeentewet van toepassing,
zoals dit luidde voor de wijziging van de gemeentewet bij de Wet van 3
juli 1989(Stb. 302).

Artikel 299b

1. Met betrekking tot besluiten als bedoeld in artikel 287, tweede lid,
en artikel 299a, blijven titel VI van de tweede afdeling, eerste en tweede
hoofdstuk van de gemeentewet, alsmede de op die hoofdstukken berus–
tende uitvoeringsvoorschriften van kracht gedurende de in die artikelen
bedoelde termijn.

2. Met betrekking tot besluiten als bedoeld in artikel 299a, derde lid,
blijven de bepalingen uit de gemeentewet zoals deze luidde voor de
inwerkingtreding van de Wet van 24 december 1970 (Stb. 608) van
kracht gedurende de in dat artikel bedoelde termijn.

WWW. Na artikel 300 worden artikelen 300a en 300b toegevoegd, die
luiden:

Artikel 300a

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 12 oktober 1990
ingediende voorstel van wet houdende herziening van titel 4 van Boek 1
van het Burgerlijk Wetboek en wijziging van enige andere bepalingen van
dat wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het
Wetboek van Strafvordering (kamerstukken 21 847) niet in werking is
getreden op het moment dat deze wet in werking treedt, blijft artikel 183
van de gemeentewet van kracht totdat dat voorstel van wet in werking
treedt.

2. Indien het in het eerste lid bedoelde voorstel van wet op een eerder
tijdstip in werking treedt dan deze wet, vervalt artikel 183 van de
gemeentewet op dat eerdere tijdstip.

Artikel 300b

Indien het bij koninklijke boodschap van 10 maart 1990 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de binnentredingsbepalingen (kamer–
stukken 22 539) niet in werking is getreden op het moment dat deze wet
in werking treedt, blijven de artikeln 153 en 154 van de gemeentewet
van kracht totdat dat voorstel in werking treedt.

HOOFDSTUK II MINISTERIE VAN JUSTITIE

Artikel 1

De Wet administratieve rechtspraak belastingzaken (Stb. 1983, 61)
wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 5, tweede lid, wordt «gemeentewet (Stb. 1931, 89)»
vervangen door: Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

B. In artikel 19 wordt «gemeentewet» vervangen door: Gemeentewet.
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Artikel 2

Het Wetboek van Strafrecht (Stb. 1984, 92) wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 437 onder 2e, wordt als volgt gewijzigd:
1. De zinsnede «onder goedkeuring van gedeputeerde staten» vervalt.
2. De woorden «artikel 703 van de gemeentewet» worden vervangen

door: artikel 140, tweede en derde lid, en artikel 141 van de Gemeen–
tewet(Stb. 1992,96).

B. In artikel 437ter vervalt de zinsnede «onder goedkeuring van
gedeputeerde staten».

C. In artikel 443 wordt «gemeentewet» vervangen door: Gemeentewet.

Artikel 3

In artikel 9 van de Politiewet (Stb. 1989, 223) wordt «artikel 240,
onder x, van de gemeentewet» vervangen door: artikel 195, onder b, van
de Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

Artikel 4

In artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften (Stb. 1990, 435) wordt «gemeentewet (Stb. 1931,
89)» gewijzigd in: Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

Artikel 5

In artikel 10 van de Wet tijdelijke voorzieningen in verband met de
reorganisatie van het politiebestel (Stb. 1991, 674) wordt «artikel 238
van de gemeentewet (Stb. 1931, 89)» vervangen door: artikel 192,
eerste lid, van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

HOOFDSTUK III MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Artikel 1

In artikel 5 van de Wet rechten burgerlijke stand (Stb. 1879, 72) wordt
«artikel 277 der gemeentewet» vervangen door: artikel 228 van de
Gemeentewet (Stb 1992, 96).

Artikel 2

In artikel 126, vijfde lid, van de Ambtenarenwet 1929 (Stb. 530) wordt
«artikel 76, tweede tot en met vierde lid der gemeentewet» gewijzigd in:
artikel 270 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

Artikel 3

In artikel 2, eerste lid, van de Wet bevolkings– en verblijfregisters (Stb.
1948, I 393) wordt «artikel 277 der gemeentewet» vervangen door:
artikel 228 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

Artikel 4

De Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Stb. 1952,
361) wordt als volgt gewijzigd:
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A. In artikel 10, vierde lid, wordt «de leden 2-5 van artikel 220 van de
gemeentewet» gewijzigd in: het derde tot en met het vijfde lid van artikel
178 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

B. In artikel 15, derde lid, wordt «de leden 2-5 van artikel 220 van de
gemeentewet» vervangen door: het derde tot en met het vijfde lid van
artikel 178 van de Gemeentewet.

Artikel 5

De Wet verplaatsing bevolking (Stb. 1952, 406) wordt als volgt
gewijzigd:

A. Het vijfde lid van artikel 5 komt te luiden:
5. De artikelen 271 tot en met 277 van de Gemeentewet (Stb. 1992,

96) zijn van toepassing.

B. In artikel 11 wordt «artikel 240, onder x van de gemeentewet»
vervangen door: artikel 195, onder b, van de Gemeentewet.

Artikel 6

De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1979, 519)
wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 130, eerste lid, onder a, komt te luiden:
a. lid van gedeputeerde staten: wethouder, waaronder begrepen een

lid van het dagelijks bestuur van een commissie, bedoeld in artikel 87,
eerste lid, van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96);

B. In artikel 161, tweede lid, wordt «artikelen 230, 231, 232, 235, 236
en 237, tweede lid van de gemeentewet» vervangen door: artikelen 259,
260 en 261 van de Gemeentewet.

Artikel 7

De Financiële-Verhoudingswet 1984 (Stb. 1983, 650) wordt als volgt
gewijzigd:

A. In artikel 8, derde lid, wordt de zinsnede «en artikel 12, zesde lid,»
vervangen door: en artikel 12, zevende lid,.

B. Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede tot en met het achtste lid tot

derde tot en met negende lid, wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, dat
luidt:

2. In het geval van een verzoek als bedoeld in het eerste lid brengen
gedeputeerde staten aan Onze Ministers verslag uit over de financiële
positie van de desbetreffende gemeente.

2. Het nieuwe derde lid wordt als volgt gewijzigd:
a. De onderdelen b en c worden geletterd c en d; een nieuw onderdeel

b wordt ingevoegd, dat luidt:
b. het verslag, bedoeld in het tweede lid;
b. In de laatste volzin wordt de zinsnede «De onder c genoemde

voorschriften» vervangen door: De onder d genoemde voorschriften.
3. In het nieuwe zesde lid wordt de zinsnede «in strijd met de

voorschriften, bedoeld in het tweede lid, onder c, of in strijd met een
bijzonder voorschrift, bedoeld in het derde lid,» vervangen door: in strijd
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met de voorschriften, bedoeld in het derde lid, onder d, of in strijd met
een bijzonder voorschrift, bedoeld in het vierde lid,.

4. In het nieuwe negende lid wordt na «wijziging van de gemeentelijke
indeling» toegevoegd: of een grenscorrectie.

C. In artikel 14, onderdeel d, wordt de zinsnede «artikel 12, zesde lid,»
vervangen door: artikel 12, zevende lid,.

D. In artikel 28 wordt na «wijziging van de gemeentelijke indeling»
toegevoegd: of een grenscorrectie.

E. Artikel 34, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel b wordt de zinsnede «bedoeld in het vijfde lid»

vervangen door: bedoeld in het zesde lid.
2. In onderdeel c wordt de zinsnede «in artikel 12, tweede lid, onder c,

en derde lid.» vervangen door: in artikel 12, derde lid, onder d, en vierde
lid.

F. In artikel 54, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de eerste volzin wordt de zinsnede «artikel 12, zesde lid.»

vervangen door: artikel 12, zevende lid.
2. In de tweede volzin wordt de zinsnede «artikel 12, zevende lid,»

vervangen door: artikel 12, achtste lid,

Artikel 8

De in artikel 7 van dit hoofdstuk onder B, onderdeel 4, alsmede onder
D voorgestelde wijzigingen werken terug tot en met 1 januari 1993.

Artikel 9

In artikel 24 van de Intrekkingswet BB (Stb. 1986, 312) komt het
derde lid te luiden:

3. De artikelen 156, tweede lid, 260, 261, 263, 269, tweede lid, 277,
tweede lid, en 278 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96) zijn van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 10

De Kieswet (Stb. 1989, 423) wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel V 3, vierde lid, wordt «artikel 21, tweede lid, van de
gemeentewet (Stb. 1931, 89)» vervangen door: artikel 10, tweede lid,
van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

B. In artikel W 2, eerste lid, onder f, wordt «artikel 25a van de
gemeentewet» vervangen door: artikel 11 van de Gemeentewet.

C. In artikel X 8, eerste en derde lid, wordt «artikel 26 van de gemeen–
tewet» vervangen door: artikel 15, eerste lid, van de Gemeentewet.

Artikel 11

In artikel 83 van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 1991, 133) wordt
«artikel 277 van de Gemeentewet» vervangen door: artikel 228 van de
Gemeentewet (Stb. 1992, 96).
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Artikel 12

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1991, 242) wordt als
volgt gewijzigd:

A. In artikel 16, zesde lid, wordt «krachtens artikel 49 van de gemeen–
tewet» vervangen door: krachtens artikel 25 van de Gemeentewet.

B. In artikel 22, eerste lid, wordt «De artikelen 46 tot en met 48, 52 tot
en met 59 en 72, tweede, derde en vierde lid van de gemeentewet»
vervangen door: De artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en 28 tot en met 33
van de Gemeentewet.

C. In artikel 24, eerste lid, derde volzin, wordt «De artikelen 64d en
64e van de gemeentewet zijn» vervangen door: Artikel 94 van de
Gemeentewet is.

D. In artikel 24, vierde lid, wordt in de tweede volzin «De artikelen 64g
tot en met 64j van de gemeentewet» vervangen door: De artikelen 96 tot
en met 99 van de Gemeentewet

E. In artikel 25, eerste lid, wordt in de derde volzin «De artikelen 63,
derde lid, 64a, 64d, 64e van de gemeentewet» vervangen door: Artikel
94 en 140 tot en met 145 van de Gemeentewet.

F. In de artikelen 30, 54, 63, en 76, wordt steeds in het eerste lid,
onder a, «artikel 221, onder h, van de Gemeentewet» vervangen door:
artikel 221, onder i, van de Gemeentewet.

G. In de artikelen 32, 56, 65 en 78 wordt «Titel VI van de Tweede
Afdeling van de gemeentewet» vervangen door: hoofdstuk XV van de
Gemeentewet.

H. In de artikelen 34 en 67 vervalt telkens in het tweede lid het woord
«voorlopig».

I. In de artikelen 35, 59, 68 en 81 wordt telkens in het tweede lid
«Artikel 238, derde lid, van de gemeentewet» vervangen door: Artikel
192, tweede en derde lid, van de Gemeentewet.

J. Het vijfde lid van de artikelen 35, 59, 68 en 81 komt te luiden als
volgt:

5. Het bepaalde in het eerste, derde en vierde lid alsmede het
bepaalde in artikel 194 van de Gemeentewet is mede van toepassing op
besluiten tot wijziging van de begroting. In de gemeenschappelijke
regeling kan worden bepaald ten aanzien van welke categorieën begro–
tingswijzigingen hiervan kan worden afgeweken, met dien verstande dat
afwijking van het eerste lid van artikel 194 van de Gemeentewet niet
mogelijk is.

K. De artikelen 41, eerste lid, 52, eerste lid, 74, eerste lid en 84, eerste
lid, worden telkens als volgt gewijzigd:

1. Onder a wordt «artikel 49 van de gemeentewet» vervangen door:
artikel 25 van de Gemeentewet;

2. Onder c wordt «artikel 21, tweede lid, voor artikel 64j van de
gemeentewet» vervangen door: artikel 21, vierde lid, voor artikel 99 van
de Gemeentewet;

3. Onder d wordt «de artikelen 46 tot en met 48, 52 tot en met 59 en
72, tweede, derde en vierde lid, van de gemeentewet» vervangen door:
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de artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en 28 tot en met 32 van de Gemeen–
tewet;

4. Onder e wordt «de artikelen 64d en 64e van de gemeentewet»
vervangen door: artikel 94 van de Gemeentewet;

5. Onder f wordt «de artikelen 64g tot en met 64j van de gemeen–
tewet» vervangen door: de artikelen 96 tot en met 99 van de Gemeen–
tewet;

6. Onder g wordt «de artikelen 63, derde lid, 64a, 64d en 64e van de
gemeentewet» vervangen door: de artikelen 94 en 140 tot en met 145
van de Gemeentewet;

7. Onder h wordt «artikel 25, eerste lid jo 21, tweede lid, voor artikel
64j van de gemeentewet» door: artikel 25, eerste lid jo 21, vierde lid,
voor artikel 99 van de Gemeentewet.

L. Artikel 50a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder a wordt «artikel 49 van de gemeentewet» vervangen door:

«artikel 25 van de Gemeentewet»;
2. Onder b wordt «artikel 21, tweede lid, voor de woorden «Artikel 64j

van de gemeentewet» vervangen door: artikel 21, vierde lid, voor de
woorden «Artikel 99 van de Gemeentewet»;

3. Onder c wordt «De artikelen 46 tot en met 48, 52 tot en met 59 en
72, tweede, derde en vierde lid van de gemeentewet» vervangen door:
«De artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en 28 tot en met 32 van de
Gemeentewet».

M. In artikel 62 wordt «artikel 49 van de gemeentewet» vervangen
door: «artikel 25 van de Gemeentewet».

N. In artikel 54, eerste lid, onder a, wordt «en de belasting bedoeld in
artikel 61 al, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne»
vervangen door: en de heffing bedoeld in artikel 15.33 van de Wet
milieubeheer.

Artikel 13

De Wet algemene regels herindeling (Stb. 1991, 317) wordt als volgt
gewijzigd:

A. Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:
1. De woorden «de artikelen 61-64e der gemeentewet» worden

vervangen door: Hoofdstuk V van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96);
2. De laatste volzin vervalt.

B. Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «artikel 273 van de gemeentewet» vervangen

door: artikel 222 van de Gemeentewet;
2. In het tweede lid wordt «artikel 269 van de gemeentewet»

vervangen door: artikel 218 van de Gemeentewet;
3. Het vierde lid komt te luiden:
4. Het bepaalde in de artikelen 28-30 is evenmin van toepassing op

besluiten die zijn vastgesteld op de voet van de artikelen 223 en 224 van
de Gemeentewet, op besluiten die zijn vastgesteld op de voet van de
artikelen 273a en 274 van de gemeentewet en op de belastingverorde–
ningen als bedoeld in artikel V, tweede lid, van de Wet van 24 december
1970. Deze besluiten worden aangemerkt als besluiten van de gemeente
waaraan het gebied is toegevoegd.

C. Artikel 36, eerste lid, komt te luiden:
1. Voor de secretaris en de met toepassing van artikel 214, tweede lid,
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van de Gemeentewet aangewezen ambtenaren van een nieuwe
gemeente gelden de instructies van de in de betrokken herindelingsre–
geling aan te wijzen gemeente totdat zij door andere zijn vervangen.

D. In artikel 39, eerste lid, wordt «artikel 302 der gemeentewet»
vervangen door: artikel 232 van de Gemeentewet.

E. In artikel 52, tweede lid, onder c, en in artikel 55, eerste lid, wordt
«artikel 5 der gemeentewet» vervangen door: artikel 8 van de Gemeen–
tewet.

F. In artikel 56, eerste lid, wordt «artikel 21 der gemeentewet»
vervangen door: artikel 10 van de Gemeentewet.

G. Artikel 57 wordt vervangen door twee artikelen, die luiden:

Artikel 57

1. Met ingang van de datum van herindeling is de secretaris van een
gemeente die wordt opgeheven eervol uit zijn ambt ontslagen.

2. Gedeputeerde staten kunnen op verzoek van de secretaris bepalen
dat hij met ingang van de datum van herindeling in een andere functie
voorlopig overgaat in dienst van de gemeente waaraan het gebied van de
op te heffen gemeente wordt toegevoegd, dan wel, wanneer dat gebied
wordt toegevoegd aan meer dan één gemeente, in dienst van de
krachtens artikel 59, eerste lid, aan te wijzen gemeente. In dit geval is
het bepaalde in de artikelen 59 en 60 op hem van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 57a

Met ingang van de datum van herindeling vervalt de aanwijzing,
bedoeld in artikel 214, tweede lid, van de Gemeentewet voor de
krachtens dat lid aangewezen ambtenaren in dienst van de op te heffen
gemeente.

H. Van artikel 59, eerste lid, vervalt de laatste volzin.

I. Artikel 61 komt te luiden:

Artikel 61

1. Indien een nieuwe gemeente wordt ingesteld, benoemen gedepu–
teerde staten een tijdelijke secretaris en wijzen zij overeenkomstig artikel
214, tweede lid, van de Gemeentewet, op tijdelijke basis ambtenaren aan
uit de krachtens artikel 59, eerste lid, voorlopig in dienst van die
gemeente overgaande ambtenaren.

2. De benoeming en de aanwijzingen, bedoeld in het eerste lid,
geschieden uiterlijk een maand voor de datum van herindeling en met
ingang van die datum.

3. De benoeming en de aanwijzingen, bedoeld in het eerste lid, gelden
tot de dag waarop volgens de bepalingen van de Gemeentewet in de
functie van secretaris en in de aanwijzing, bedoeld in artikel 214, tweede
lid, van de Gemeentewet, is voorzien.

4. Het bepaalde in artikel 36, eerste lid, is van overeenkomstige
toepassing voor de krachtens het eerste lid benoemde en aangewezen
functionarissen.
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J. In artikel 92, eerste lid, wordt «de artikelen 61-64e der gemeen–
tewet» vervangen door: Hoofdstuk V van de Gemeentewet.

K. Artikel 93 vervalt.

Artikel 14

De Wet D'gemeenten en D'provincies (Stb. 1991, 449) wordt als volgt
gewijzigd:

A. Artikel 4, onderdeel B, wordt vervangen door de onderdelen B, C en
D, die luiden:

B. 1. In afwijking van de artikelen 219 en 220 van de Gemeentewet
(Stb. 1992, 96) gelden de volgende bepalingen voor de krachtens artikel
2 aangewezen D'provincies en de daarin gelegen gemeenten, niet zijnde
D'gemeenten, gedurende de in artikel 3, eerste lid, genoemde periode.

2. Bij ministeriële regeling worden met betrekking tot gemeentelijke
belastingen standaardverordeningen vastgesteld die in besluiten als
bedoeld in artikel 218 van de Gemeentewet van toepassing kunnen
worden verklaard, en wordt tevens bepaald hetgeen in deze besluiten
overigens wordt of kan worden geregeld.

3. Indien een besluit als bedoeld in artikel 218 van de Gemeentewet is
ingericht overeenkomstig de ministeriële regeling, bedoeld in het tweede
iid, behoeft het de goedkeuring van gedeputeerde staten.

4. Gedeputeerde staten zenden hun besluit tot goedkeuring dan wel
tot onthouding van goedkeuring ter kennisneming aan Onze Minister,
vergezeld van een afschrift van het desbetreffende raadsbesluit.

5. Indien de raad geen termijn heeft gesteld waarvoor zijn besluit zal
gelden, kunnen gedeputeerde staten bij hun besluit een zodanige termijn
stellen.

6. Een beslissing als bedoeld in het vijfde lid wordt niet genomen dan
nadat het betrokken gemeentebestuur door gedeputeerde staten in de
gelegenheid is gesteld daarover overleg te plegen.

7. Artikel 260, derde lid, van de Gemeentewet is niet van toepassing
op de goedkeuring van besluiten als bedoeld in het derde lid.

C. 1. In afwijking van artikel 220 van de Gemeentewet geldt de
volgende bepalmg voor de krachtens artikel 2 aangewezen D'gemeenten
gedurende de in artikel 3, eerste lid, genoemde periode.

2. Op een besluit als bedoeld in artikel 218 van de Gemeentewet zijn
van artikel 220 van de Gemeentewet alleen het eerste, het derde en het
vierde lid van toepassing.

D. 1. In afwijking van artikel 220 van de Gemeentewet gelden de
volgende bepalingen voor de krachtens artikel 2 aangewezen
D'provincies en de daarin gelegen gemeenten, niet zijnde D'gemeenten,
gedurende de in artikel 3, eerste lid, genoemde periode.

2. Een besluit als bedoeld in artikel 218 van de Gemeentewet behoeft
de goedkeuring van gedeputeerde staten. Gedeputeerde staten zenden
hun besluit tot goedkeuring dan wel tot onthouding van goedkeuring ter
kennisneming aan Onze Minister, vergezeld van een afschrift van het
desbetreffende raadsbesluit.

3. Indien de raad geen termijn heeft gesteld waarvoor zijn besluit zal
gelden, kunnen gedeputeerde staten bij hun beslissing een zodanige
termijn bepalen.

4. Een beslissing als bedoeld in het derde lid wordt niet genomen dan
nadat het betrokken gemeentebestuur door gedeputeerde staten in de
gelegenheid is gesteld daarover overleg te voeren.

5. Artikel 260, derde lid, van de Gemeentewet is niet van toepassing
op de goedkeuring van besluiten als bedoeld in het tweede lid.
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B. Artikel 4a komt te luiden als volgt:

Artikel 4a

Artikel 4, onder B, C en D, is mede van toepassing op de gemeente–
lijke heffingen, bedoeld in Hoofdstuk 15 van de Wet milieubeheer
(Stb. , ).

C. Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13

1. Zodra de onderdelen B en D van artikel 4 ophouden te gelden, is op
besluiten die ingevolge die onderdelen aan de goedkeuring van gedepu–
teerde staten waren onderworpen, doch nog niet door gedeputeerde
staten zijn goedgekeurd, artikel 220 van de Gemeentewet van
toepassing.

2. Zodra onderdeel C van artikel 4 ophoudt te gelden, blijft dat
onderdeel van toepassing op besluiten die ingevolge dat onderdeel aan
goedkeuring bij koninklijk besluit waren onderworpen en reeds aan Onze
Minister waren gezonden.

HOOFDSTUK IV MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETEN–
SCHAPPEN

Artikel 1

In het derde lid van artikel 94 van de Interimwet op het speciaal
onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1987, 614) wordt
«artikel 272, onder a, van de Gemeentewet» vervangen door: artikel 221,
onder a, van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96)».

Artikel 2

In het derde lid van artikel 97 van de Wet op het basisonderwijs (Stb.
1986, 256) wordt «artikel 272, onder a, van de gemeentewet» vervangen
door: artikel 221, onder a, van de Gemeentewet (Stb.1992, 96).

Artikel 3

Indien het bij koninklijke boodschap van 11 december 1991
ingediende voorstel van Wet houdende medezeggenschap in het
onderwijs, niet zijnde hoger onderwijs tot wet is verheven, wordt daarin
de volgende wijziging aangebracht:

In artikel 3, zevende lid, tweede liggende streepje, wordt «artikel 61
van de Gemeentewet (Stb. 1931, 89)» vervangen door: artikel 82 van de
Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

HOOFDSTUKV MINISTERIE VAN FINANCIËN

Artikel 1

In artikel 20 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 (Stb. 332)
wordt «gemeentewet» vervangen door: Gemeentewet (Stb. 1992, 96).
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Artikel 2

In artikel 9 van de Wet financiering lagere overheid (Stb. 1986, 660)
wordt «gerneentewet (Stb. 1851, 85)» vervangen door: Gemeentewet
(Stb. 1992,96).

Artikel 3

Artikel V van de Wet van 4 oktober 1990 tot wijziging van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Algemene wet inzake de
douane en de accijnzen in verband met de Bekendmakingswet (Stb. 527)
vervalt.

HOOFDSTUK VI MINISTERIE VAN DEFENSIE

Artikel 1

In artikel 34, tweede lid, van de Dienstplichtwet (Stb. 1948, I 284)
wordt na «Gemeentewet» ingevoegd: (Stb. 1992,96).

Artikel 2

In artikel 11, zesde lid, van de Inkwartieringswet (Stb. 1953, 305)
vervallen de twee laatste volzinnen.

Artikel 3

In artikel 26, tweede lid, van de Wet gewetensbezwaren militaire
dienst (Stb. 1980, 6) wordt «gemeentewet» gewijzigd in: Gemeentewet
(Stb. 1992,96).

Artikel 4

De Oorlogswet voor Nederland (Stb. 1964, 337) wordt als volgt
gewijzigd:

A. Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «ingevolge artikel 219 en artikel 220, eerste

volzin van de gemeentewet» gewijzigd in: ingevolge artikel 177 en artikel
178, eerste lid, van de Gemeentewet (Stb. , ).

2. In het tweede lid wordt «artikel 222 van de gemeentewet» gewijzigd
in: artikel 175 van de Gemeentewet.

3. Het derde lid komt te luiden:
3. Voor zover het militair gezag de bevoegdheid van de burgemeester

ingevolge artikel 178, eerste lid, van de Gemeentewet aan zich trekt,
blijven het derde tot en met het vijfde lid van genoemd artikel buiten
toepassing.

B. In artikel 33, vierde lid, wordt «de leden 2-5 van artikel 220 van de
gemeentewet» vervangen door: het derde tot en met het vijfde lid van
artikel 178 van de Gemeentewet.

C. Artikel 44, derde lid, komt te luiden:
3. Artikel 18, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
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HOOFDSTUK VII MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Artikel 1

Artikel 64 van de Waterleidingwet (Stb. 1957, 150) wordt als volgt
gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 168 der Gemeentewet» vervangen
door: artikel 150 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

2. In het tweede lid wordt «artikel 194 der Gemeentewet» vervangen
door: artikel 123 van de Gemeentewet.

Artikel 2

In artikel 3, eerste lid, van de Overgangswet ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting (Stb. 1964, 344) wordt «artikel 168 der gemeentewet»
vervangen door: artikel 150 van de Gemeentewet (Stb.1992, 96).

Artikel 3

Artikel 61, vijfde lid, van de Woonwagenwet (Stb. 1968, 98) vervalt.

Artikel 4

Artikel 2 van de Afvalstoffenwet (Stb. 1977, 455) wordt als volgt
gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «artikelen 230-232, 235 en 236 van de
gemeentewet» vervangen door: artikelen 259, 260 en 261 van de
Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

2. In het vierde lid wordt «artikelen 199, 203, 205 en 206 van de
gemeentewet» vervangen door: artikelen 140 tot en met 145 van de
Gemeentewet.

Artikel 5

De Wet op de stads– en dorpsvernieuwing (Stb. 1984, 406) wordt als
volgt gewijzigd:

A. Het derde lid van artikel 8 vervalt.

B. Een jaar na de dag van inwerkingtreding van de Gemeentewet komt
artikel 8 te luiden:

Artikel 8

Het gemeentebestuur betrekt de ingezetenen van de gemeente en in
de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de
voorbereiding van het beleid inzake de stadsvernieuwing, op de wijze
voorzien in de krachtens artikel 151 van de Gemeentewet (Stb. 1992,
96) vastgestelde verordening.

C. Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
1. De zinsnede «artikelen 199, 203, 205 en 206 van de gemeentewet»

worden vervangen door: artikelen 140 tot en met 145 van de Gemeen–
tewet.

2. De laatste volzin vervalt.
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Artikel 6

De Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 1985, 626) wordt als volgt
gewijzigd:

A. Het derde lid van artikel 6a vervalt.

B. Een jaar na de dag van inwerkingtreding van de Gemeentewet komt
artikel 6a te luiden:

Artikel 6a

Het gemeentebestuur betrekt de ingezetenen van de gemeente en in
de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de
voorbereiding van ruimtelijke plannen of herziening daarvan, op de wijze
voorzien in de krachtens artikel 151 van de Gemeentewet (Stb. 1992,
96) vastgestelde verordening.

C. In artikel 17 vervallen het zevende, het achtste, het negende en het
elfde lid. Het tiende lid wordt vernummerd tot zevende lid.

D. In artikel 43, derde lid, wordt «artikelen 230-232 en 235-237»
vervangen door: artikelen 259, 260, 261 en 269.

E. Artikel 71 wordt als volgt gewijzigd:
1. In de eerste volzin wordt «artikel 240 onder x van de gemeentewet»

vervangen door: artikel 195 van de Gemeentewet.
2. In de tweede volzin wordt «artikel 240a» vervangen door: artikel

196.

F. In artikel 72 wordt «artikel 168 der gemeentewet» vervangen door:
artikel 150 van de Gemeentewet.

Artikel 7

1. Artikel 79 vervalt.
2. In artikel 121 van de Woningwet (Stb. 1991, 439) wordt «artikel

168 van de gemeentewet (Stb. 1931, 89)» vervangen door: artikel 150
van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

Artikel 8

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 15.33 wordt in het tweede lid «artikelen 269 tot en met
271, 280 tot en met 301 en 303 van de gemeentewet» vervangen door:
artikelen 218 tot en met 220, 231 tot en met 253 en 255 van de
Gemeentewet.

B. Artikel 18.7 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «kan Onze betrokken Minister op kosten van

de overtreder doen wegnemen, beletten, verrichten of in de vorige
toestand herstellen hetgeen is of wordt gehouden, gemaakt, gesteld,
ondernomen, nagelaten, beschadigd of weggenomen in strijd met het bij
of krachtens de betrokken wet bepaalde» gewijzigd in: is Onze betrokken
Minister ter uitvoering van de betrokken wet en de krachtens die wet
vastgestelde algemene maatregelen van bestuur en ministeriële
regelingen bevoegd tot het op kosten van de overtreder doen
wegnemen, beletten, in de vorige toestand herstellen of verrichten van
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hetgeen in strijd met die regels of met ingevolge die regels gestelde
verplichtingen is of wordt gedaan, gehouden of nagelaten.

2. Het tweede lid vervalt.
3. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid. Daarin wordt

«artikelen 153 tot en met 155 van de gemeentewet» vervangen door:
artikelen 126, derde lid, tot en met 129 en 131 tot en met 135 van de
Gemeentewet.

C. In artikel 18.8, eerste lid, wordt «de artikelen 152 van de gemeen–
tewet» vervangen door: de artikelen 126 van de Gemeentewet.

D. In artikel 18.10, tweede lid, wordt «artikel 155, tweede tot en met
vierde lid, van de gemeentewet» vervangen door: artikel 133 van de
Gemeentewet.

Artikel 9

Op de dag waarop de wet van 1 oktober 1992, Stb. 548, houdende
regelen met betrekking tot woonruimte (Huisvestingswet) in werking
treedt, wordt in artikel 88, tweede lid, van de Huisvestingswet «194 van
de gemeentewet» vervangen door: 123 van de Gemeentewet.

Artikel 10

Artikel XVIII, derde lid, van de wet van 2 juli 1992, Stb. 415, tot
uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
en daarmeen samenhangende wijzigingen van andere wetten (milieube–
leidsplanning en milieukwaliteitseisen; provinciale milieuverordening;
totstandkoming algemene maatregelen van bestuur) komt te luiden:

3. Dit artikel vervalt een jaar na de dag van inwerkingtreding van de
Gemeentewet.

Artikel 11

Artikel 4.17 van de Wet milieubeheer wordt een jaar na de dag van
inwerkingtreding van de Gemeentewet als volgt gewijzigd:

A. De eerste volzin van het tweede lid komt te luiden: Burgemeester en
wethouders betrekken bij de voorbereiding van het plan de naar hun
oordeel bij de te behandelen onderwerpen meest belanghebbende
overheidsorganen.

B. Na het tweede lid wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt:
3. Burgemeester en wethouders betrekken bij de voorbereiding van het

plan voorts de ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende
natuurlijke en rechtspersonen, op de wijze voorzien in de krachtens
artikel 151 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96) vastgestelde veror–
dening.

Artikel 12

Indien het bij koninklijke boodschap van 17 augustus 1989 ingediende
voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne (afvalstoffen) (21 246) tot wet wordt verheven
en in werking treedt, wordt de Wet milieubeheer (Stb ) als volgt
gewijzigd:

A. Het derde lid van artikel 10.8 vervalt
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B. Artikel 10.9, vierde lid, komt te luiden:
4. Bij de voorbereiding van een besluit als bedoeld in het tweede of

derde lid, betrekt de gemeenteraad de ingezetenen en in de gemeente
een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen, op de wijze voorzien
in de krachtens artikel 151 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96) vastge–
stelde verordening. De gemeenteraad stelt de inspecteur van het
voornemen van zodanig besluit op de hoogte.

HOOFDSTUK VIII MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Artikel 1

In artikel 6 van de Bijlage van de Wet van den 7den juni 1913, betref–
fende overbrenging in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente
Hengelo (0.) van gedeelten der Rijkswegen van Goor over Denekamp
naar de Rijksgrens in de richting van Nordhorn en van Nijverdal naar
Glanerbrug c.a. (Stb. 1913, 262) vervalt de zinsnede «zulks echter niet
dan met inachtneming van het beginsel nedergelegd in artikel 254 der
gemeentewet».

Artikel 2

Artikel 7 van de Locaalspoor– en Tramwegwet (Stb. 1918, 99) wordt
als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:
a. De zinsnede «artikelen 195, 196, 199, 205 en 206 van de gemeen–

tewet» worden vervangen door: artikelen 140 tot en met 145 en artikel
155 van de Gemeentewet (Stb. , ).

b. De woorden «en aan het arrondissementsparket» vervallen.
2. Het vierde lid vervalt. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid.

Artikel 3

Artikel 2, tweede lid, van de Wet op de strandvonderij (Stb. 1931,
321) komt te luiden:

Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester wordt het ambt
van strandvonder waargenomen door degene die ingevolge de artikelen
77 en 78 van de Gemeentewet (Stb. , ) het ambt van burgemeester
waarneemt.

Artikel 4

In artikel 36, derde lid, van de Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47) wordt
«gemeentewet (Stb. 1851, 85)» vervangen door: Gemeentewet (Stb.
1992,96).

Artikel 5

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb. 1981, 573) wordt als
volgt gewijzigd:

A. In artikel 21, tweede lid, wordt «gemeentewet» vervangen door:
Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

B. In artikel 22, tweede lid, wordt «gemeentewet» vervangen door:
Gemeentewet.
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Artikel 6

De Scheepvaartverkeerswet (Stb. 1988, 352) wordt als volgt
gewijzigd:

A. Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na «toe te passen» ingevoegd: en te bepalen

dat de overtreder een door hem vastgestelde dwangsom verbeurt.
2. Het tweede tot en met het zesde lid vervallen.
3. Toegevoegd wordt een nieuw tweede lid, dat luidt:
2. Hoofdstuk VIII, paragraaf 4, met uitzondering van de artikelen 126,

eerste lid, 130 en 136, van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96) is van
overeenkomstige toepassing.

B. Artikel 42, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Het woord «gemeentewet» wordt vervangen door: Gemeentewet.
2. De zinsnede «de Wet Havenschap Delfzijl (Stb. 1957, 373),» vervalt.

Artikel 7

De Waterschapswet (Stb. 1991, 444) wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 117, derde lid, wordt «artikel 273 van de gemeentewet»
vervangen door: artikel 222 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

B. In de artikelen 120, tweede en derde lid, 131, eerste en tweede lid,
en 170 wordt telkens «artikel 273 van de gemeentewet» vervangen door:
artikel 222 van de Gemeentewet.

HOOFDSTUK IX MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Artikel 1

Artikel 3, derde lid, van de Pandhuiswet 1910 (Stb. 321) vervalt.

Artikel 2

In artikel 2 van de Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding 1939
(Stb. 630) komt het vierde lid te luiden:

4. Ten aanzien van de in het vorige lid bedoelde medewerking vindt het
bepaalde in de artikelen 128 en 129 van de provinciale wet en in de
artikelen 124 en 125 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96) overeenkom–
stige toepassing.

Artikel 3

Artikel 14 van de Distributiewet (Stb. 1939, 633) wordt als volgt
gewijzigd:

1. De woorden «artikel 240 der gemeentewet» worden vervangen
door: artikel 195 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

2. De tweede volzin vervalt.

Artikel 4

De artikelen 14 en 15 van de Winkelsluitingswet 1976 (Stb. 367)
vervallen.
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Artikel 5

Indien de wet van 20 mei 1992 tot wijziging van de Winkelsluitingswet
1976 (Stb. 1992, 294) ingevolge artikel VII, eerste lid, van die wet in
werking treedt tegelijk met of later dan deze wet, vervalt artikel I,
onderdeel K, van eerstgenoemde wet.

Artikel 6

Artikel 8 van de Wet op het consumentenkrediet (Stb. 1990, 395)
vervalt.

HOOFDSTUK X MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR–
BEHEER EN VISSERIJ

Artikel 1

In artikel 4, tweede lid, van de Natuurschoonwet (Stb. 1989, 252)
wordt «artikel 273, twaalfde lid, van de gemeentewet (Stb. 1931, 89)»
vervangen door: artikel 222, twaalfde lid, van de Gemeentewet (Stb.
1992,96).

Artikel 2

Artikel 33 van de Natuurbeschermingswet (Stb. 1967, 572) wordt als
volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, alsmede de aanduiding «2.» voor het tweede lid,
vervalt.

2. De woorden «194 der gemeentewet» worden vervangen door: 123
van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

Artikel 3

De Kampeerwet (Stb. 1981, 372) wordt als volgt gewijzigd:

A. Aan artikel 10 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt:
4. Op het tijdstip dat de termijn van een jaar, genoemd in artikel 297

van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96), verstrijkt, komt het tweede lid te
luiden:

2. Tot vaststelling van een kampeerverordening kan niet worden
overgegaan dan nadat ingezetenen en in de gemeente een belang
hebbende natuurlijke en rechtspersonen, op de wijze voorzien in de
krachtens artikel 151 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96) vastgestelde
verordening, in de gelegenheid zijn gesteld hun mening ter zake aan de
gemeenteraad kenbaar te maken.

B. In artikel 11 wordt «artikelen 198, 199, 200, 201, 203, 205 en 206
van de gemeentewet» vervangen door: artikelen 140 tot en met 145 van
de Gemeentewet.

C. Artikel 40 vervalt.
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HOOFDSTUK XI MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Artikel 1

De Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) wordt als volgt
gewijzigd:

A. In artikel 37, derde lid, wordt «artikel 265bis van de gemeentewet»
vervangen door: artikel 215 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

B. Het eerste lid van artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:
1. De woorden «de deskundige of deskundigen» worden vervangen

door: een of meer registeraccountants.
2. De woorden «artikel 265bis van de gemeentewet» worden

vervangen door: artikel 215 van de Gemeentewet.

Artikel 2

De Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) wordt als volgt
gewijzigd:

A. In artikel 35, tweede lid, wordt «artikel 265bis van de gemeen–
tewet» vervangen door: artikel 215 van de Gemeentewet (Stb. 1992,
96).

B. Artikel 43, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:
1. Het woord «deskundigen» wordt vervangen door: registeraccoun–

tants.
2. De woorden «artikel 265bis van de gemeentewet» worden

vervangen door: artikel 215 van de Gemeentewet.

C. Artikel 44, onder d, wordt als volgt gewijzigd:
1. Het woord «deskundige» wordt vervangen door: registeraccountant.
2. De woorden «artikel 265bis van de gemeentewet» worden

vervangen door: artikel 215 van de Gemeentewet.

Artikel 3

De Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395) wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid komt te luiden:
3. De artikelen 257 tot en met 261 van de Gemeentewet (Stb. 1992,

96) zijn van toepassing.
2. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:
a. De woorden «artikel 231 der gemeentewet» worden vervangen

door: artikel 260, derde lid, van de Gemeentewet.
b. De laatste volzin komt te luiden: De artikelen 140 tot en met 143

van de Gemeentewet zijn van toepassing.

B. In artikel 29, tweede lid, wordt «de artikelen 198-205 van de
gemeentewet» vervangen door: de artikelen 140 tot en met 145 van de
Gemeentewet.

C. In artikel 29a, derde lid, wordt «de artikelen 184 tot en met 191 van
de gemeentewet» vervangen door: de artikelen 265 tot en met 278 van
de Gemeentewet.
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D. In artikel 38, tweede lid, wordt «de artikelen 198-205 der gemeen–
tewet» vervangen door: de artikelen 140 tot en met 145 van de Gemeen–
tewet.

E. In artikel 75 wordt «artikel 62, tweede lid, van de gemeentewet»
vervangen door: artikel 91 van de Gemeentewet.

F. In de artikelen 76, derde lid, 79 en 80 wordt telkens «artikel 61 van
de gemeentewet» vervangen door: artikel 82 van de Gemeentewet.

G. Artikel 88 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt «De artikelen 230, 231, 232 en 235 der

gemeentewet» vervangen door: De artikelen 257 tot en met 261 van de
Gemeentewet.

2. In het vijfde lid wordt «artikel 231 der gemeentewet» vervangen
door: artikel 260, derde lid, van de Gemeentewet.

H. Artikel 89 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt «De artikelen 230, 231, 232 en 235 der

gemeentewet» vervangen door: De artikelen 257 tot en met 261 van de
Gemeentewet.

2. In het achtste lid vervalt de éèn na laatste volzin.

Artikel 4

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge–
schikte werkloze werknemers (Stb. 1987, 92) wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 31 wordt «de artikelen 198 tot en met 205 van de
Gemeentewet (Stb. 1851, 85)» vervangen door: de artikelen 140 tot en
met 145 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

B. In het derde lid van artikel 32 wordt «de artikelen 184-191»
vervangen door: de artikelen 265 tot en met 278.

C. In artikel 43 wordt «de artikelen 198 tot en met 205» vervangen
door: de artikelen 140 tot en met 145.

Artikel 5

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge–
schikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) wordt als volgt
gewijzigd:

A. In artikel 31 wordt «de artikelen 198 tot en met 205 van de
Gemeentewet (Stb. 1851, 85)» vervangen door: de artikelen 140toten
met 145 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

B. In artikel 32, derde lid, wordt «de artikelen 184 tot en met 191»
vervangen door: de artikelen 265 tot en met 278.

C. In artikel 43 wordt «de artikelen 198 tot en met 205» vervangen
door: de artikelen 140 tot en met 145.

Artikel 6

In artikel 58 van de Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1990, 94) vervalt
het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.
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HOOFDSTUK XII MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGE–
ZONDHEID EN CULTUUR

Artikel 1

In artikel 27, eerste lid, van de Rompwet Instellingen van Welda–
digheid (Stb. 1912, 165} komt de eerste volzin te luiden: De begrotingen
en rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de instellingen, d'e een
bijdrage uit de gemeentekas ontvangen, zijn onderworpen aan de
goedkeuring van de gemeenteraad.

Artikel 2

De Vleeskeuringswet (Stb. 1958, 72) wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 10, derde lid, vervalt de laatste volzin.

B. Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «artikelen 230 en 231 der gemeentewet»

vervangen door: artikelen 257 tot en met 260 van de Gemeentewet (Stb.
1992,96).

2. Het derde lid vervalt. Het vierde, het vijfde en het zesde lid worden
vernummerd tot derde, vierde en vijfde lid. 3. In het nieuwe derde lid
vervalt de laatste volzin.

4. In het nieuwe vijfde lid wordt «artikelen 199, 203, 205 en 206 van
de gemeentewet» vervangen door: artikelen 140 tot en met 145 van de
Gemeentewet.

C. In artikel 26b, tweede lid, wordt «artikelen 280 tot en met 301 en
303 van de gemeentewet» vervangen door: artikelen 231 tot en met 253
en 255 van de Gemeentewet.

D. In artikel 46 wordt «artikel 168 der gemeentewet» vervangen door:
artikel 150 van de Gemeentewet.

Artikel 3

In artikel 21 van de Wet bestrijding infectieziekten en opsporing
ziekteoorzaken (Stb. 1928, 265) wordt «artikel 277 der gemeentewet»
vervangen door: artikel 228 van de Gemeentewet (Stb. 1992,96).

Artikel 4

De Destructiewet (Stb. 1957, 84) wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 16 wordt «artikelen 167 en 168 der gemeentewet»
vervangen door: artikelen 148 en 150 van de Gemeentewet (Stb.
1992,96).

B. Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «artikelen 230 en 231 der gemeentewet»

vervangen door: artikelen 257 tot en met 260 van de Gemeentewet.
2. Het derde lid vervalt. Het vierde, het vijfde en het zesde lid worden

vernummerd tot derde, vierde en vijfde lid.
3. In het nieuwe derde lid vervalt de laatste volzin.
4. In het nieuwe vijfde lid wordt «de artikelen 197, 199, 203, 205 en

206 der gemeentewet» vervangen door: de artikelen 140 tot en met 145
van de Gemeentewet.
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C. In artikel 19, derde lid, vervalt de laatste volzin.

Artikel 5

In artikel 16j, derde lid, van de Wet op de bejaardenoorden (Stb.
1990, 468) wordt «artikelen 184 tot en met 191 van de gemeentewet»
vervangen door: artikelen 265 tot en met 278 van de Gemeentewet (Stb.
1992,96).

Artikel 6

De Drank– en Horecawet (Stb. 1964, 386) wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 6, zevende lid, wordt «artikelen 199, 203, 205 en 206 van
de gemeentewet (Stb. 1851, 85)» vervangen door: artikelen 140tot en
met 145 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96).

B. In de artikelen 16, zevende lid, 18, vierde lid, 20, achtste lid, 21,
vierde lid, en 38, vierde lid, wordt telkens «artikelen 199, 203, 205 en
206 van de gemeentewet» vervangen door: artikelen 140 tot en met 145
van de Gemeentewet.

Artikel 7

De Wet voorzieningen gezondheidszorg (Stb. 1982, 563) wordt als
volgt gewijzigd:

A. In artikel 28, vierde lid, wordt «Artikel 203 van de gemeentewet is»
vervangen door: De artikelen 140 tot en met 145 van de Gemeentewet
(Stb. 1992, 96)zijn.

B. In artikel 42, vijfde lid, wordt «artikel 203 van de gemeentewet»
vervangen door: de artikelen 140 tot en met 145 van de Gemeentewet.

Artikel 8

In artikel 20, eerste lid, van de Welzijnswet (Stb. 1987, 73) wordt
«artikel 265bis van de Gemeentewet» vervangen door: van een register–
accountant als bedoeld in artikel 215 van de Gemeentewet (Stb. 1992,
96).

HOOFDSTUK XIII SLOTBEPALINGEN

Artikel 1

De Gemeentewet treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop
deze wet in werking treedt.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de
eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad
waarin zij wordt geplaatst.
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Artikel 3

Voor de plaatsing van deze wet in het Staatsblad worden de in de
hoofdstukken II tot en met XII van deze wet voorkomende verwijzingen
naar de Gemeentewet in andere wetten door Onze Minister van Binnen–
landse Zaken in overeenstemming gebracht met de ingevolge artikel 4
van dit hoofdstuk vastgestelde nieuwe nummering van de Gemeentewet.

Artikel 4

Op de datum van uitgifte, bedoeld in artikel 2 van dit hoofdstuk, wordt
tevens de tekst van de Gemeentewet in het Staatsblad geplaatst. Voor
die plaatsing in het Staatsblad stelt Onze Minister van Binnenlandse
Zaken de nummering van de artikelen, paragrafen, hoofdstukken en titels
van de Gemeentewet opnieuw vast en brengt hij de in die wet voorko–
mende aanhalingen van de artikelen, paragrafen, hoofdstukken en titels
met de nieuwe nummering in overeenstemming.

Artikel 5

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Gemeentewet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoerig de hand zullen houden.

Gegeven
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