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23217 Invoering en wijziging van de wet tot wijziging
van de Gemeentewet met betrekking tot de
materiële belastingbepalingen, van de
Gemeentewet en van een aantal andere wetten
met het oog op de wijziging van de
Gemeentewet met betrekking tot de materiële
belastingbepalingen (Invoeringswet van de wet
materiële belastingbepalingen Gemeentewet)

ADVIES RAAD VAN STATE

's-Gravenhage, 2 juni 1993

Aan de Koningin

Bij Kabinetsmissive van 19 maart
1993, no.93.002528, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Staatssecretarls van Binnenlandse
Zaken, mede namens de Staatsse–
cretaris van Financiën, bij de Raad
van State ter overweging aanhangig
gemaakt een voorstel van wet met
memorie van toelichting tot
invoering en wijziging van de wet tot
wijziging van de Gemeentewet met
betrekking tot de materiële belas–
tingbepalingen, van de Gemeentewet
en van een aantal andere wetten met
het oog op de wijziging van de
Gemeentewet met betrekking tot de
materiële belastingbepalmgen
(Invoeringswet van de wet materiële
belastingbepalingen Gemeentewet).

1. Artikel I, onderdeel A, van het
wetsvoorstel bevat de aangepaste en
geactualiseerde paragrafen betref–
fende de materiële belastingbepa–
lingen van de Gemeentewet.

Ten aanzien van het in paragraaf 1
opgenomen artikel 220 rijst bij de
Raad van State de vraag waarom de
inhoud van het zesde en zevende lid
van artikel 220, zoals dat komt te
luiden na inwerkingtreding van de
Invoeringswet Gemeentewet

NADER RAPPORT

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 17juni 1993

Blijkens de mededeling van de
Directeurvan Uw Kabinet van 19
maart 1993, nr. 93.002328,
machtigde Uwe Majesteit de Raad
van State zijn advies betreffende het
ontwerp van wet houdende invoering
en wijziging van de wet tot wijziging
van de Gemeentewet met betrekking
tot de materiële belastingbepalingen,
van de Gemeentewet en van een
aantal andere wetten met het oog op
de wijziging van de Gemeentewet
met betrekking tot de materiële
belastingbepalingen (Invoeringswet
van de wet materiële belastingbepa–
lingen Gemeentewet) rechtstreeks
aan de eerste ondergetekende te
doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 2 juni 1993, nr.
W04.93.0151, bieden wij U hierbij
aan.

1. Artikel 220, derde en zesde lid,
van de Gemeentewet, zoals die
artikelleden zullen luiden na de
inwerkingtreding van de Invoe–
ringswet Gemeentewet, zijn inhou–
delijk overgenomen in artikel 221
van het onderhavige wetsvoorstel. In
dat artikel is bepaald dat, in afwijking
van artikel 257, met betrekking tot
een besluit als bedoeld in artikel 218
de goedkeuring voor een bepaalde
tijd kan worden verleend.
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(Kamerstukken II 1992/93, 22 893,
nr.1) hierin niet is opgenomen. De
desbetreffende artikelleden waren
alsnog in het thans voorgestelde
artikel 220 te verwerken, dan wel
ware in de memorie van toelichting
aan te geven waarom dit niet nodig
wordt geacht.

2. In artikel III, onderdeel G,
worden de artikelen 299a en 299b
van de Gemeentewet, zoals deze
komt te luiden na inwerkingtreding
van de Invoeringswet Gemeentewet,
vervangen door twee nieuwe
artikelen 299a en 299b. Het thans
voorgestelde vierde respectievelijk
vijfde lid van artikel 299a komt
overeen met het tweede respectie–
vehjk derde lid van artikel 299a zoals
dat geredigeerd is in de
(ontwerp-)lnvoeringswet Gemeen–
tewet, met dien verstande echter dat
de laatste volzin («Het eerste lid is
hierbij van overeenkomstige
toepassing») ontbreekt. Het is de
Raad niet duidelijk wat de reden is
voor dit verschil. Tenminste ware
hierop in de toelichting in te gaan.

3. De Raad gaat ervan uit dat er
naar gestreefd wordt de Gemeen–
tewet op 1 januari 1994 in werking
te doen treden. Ook voor wat betreft
het onderhavige wetsvoorstel is 1
januari 1994 de streefdatum voor
inwerkingtreding.

Artikel 4, eerste volzin, van
Hoofdstuk XIII van de Invoeringswet
Gemeentewet bevat een opdracht tot
publikatie van de integrale tekst van
de Gemeentewet. Niet zeker is of

Artikel 257 van de Gemeentewet
is een algemene bepaling welke ziet
op voorafgaand toezicht op besluiten
van gemeentebesturen. De in artikel
221 van de Gemeentewet vastge–
legde uitzondering op artikel 257 is
derhalve zowel van toepassing op de
goedkeuring door gedeputeerde
staten als op de goedkeuring door de
minister.

Artikel 220, vierde en zevende lid,
van de Gemeentewet, zoals die
artikelleden zullen luiden na de
inwerkingtreding van de Invoe–
ringswet Gemeentewet, waren
abusievelijk niet overgenomen in het
onderhavige wetsvoorstel. Wij zijn
van oordeel dat de inhoud van deze
bepalingen uit wetssystematisch
oogpunt beter kan worden
opgenomen in artikel 221 dan in
artikel 220. Artikel 221 van het
onderhavige wetsvoorstel is dan ook
uitgebreid met een tweede lid waarin
de inhoud van het voormalige vierde
en zevende lid van het voormalige
artikel 220 is opgenomen. Ook deze
bepaling is zowel van toepassing op
de goedkeuring door gedeputeerde
staten als op de goedkeuring door de
minister.

2. Artikel 299a, eerste lid,
Gemeentewet, bevat een regeling op
grond waarvan gemeentelijke belas
tingverordeningen van toepassmg
blijven voor de jaren dat ze hebben
gegolden. Het vervallen van de
besluiten op grond van de
overgangsbepalingen doet daar aan
niet af. Het blijft mogelijk na het
vervallen van de verordening een
aanslag op te leggen voor een
belastbaar feit dat zich heeft
voorgedaan voor het vervallen van
de verordening.

Daar deze regelmg algemeen
geldend is voor alle gemeentelijke
belastingverordeningen, is het niet
noodzakelijk in latere artikelleden het
eerste lid van overeenkomstige
toepassing te verklaren. In de
toelichting is dit verduidelijkt.

3. De regering streeft er
inderdaad naar de Gemeentewet op
1 januari 1994 in werking te laten
treden. Op het moment dat
uitvoering wordt gegeven aan de in
artikel 4, eerste volzin, van hoofdstuk
XIII van de Invoeringswet Gemeen–
tewet neergelegde opdracht tot
integrale publikatie van de Gemeen–
tewet moet bezien worden welke
wetsvoorstellen die de Gemeentewet
wijzigen in werking zijn getreden.
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deze opdracht zo ruim gelezen kan
worden, dat bij die publikatie tevens
rekening wordt gehouden met de
bepalingen van het onderhavige
wetsvoorstel. In verband met artikel
2 van Hoofdstuk XIII van de Invoe–
ringswet Gemeentewet, op grond
waarvan de Gemeentewet eerst drie
maanden na publikatie in het
Staatsblad in werking treedt, lijkt het
overigens bovendien niet aanne–
melijk dat het onderhavige
wetsvoorstel gelijktijdig met de
(Invoeringswet) Gemeentewet het
Staatsblad zal bereiken.

Met het oog op de kenbaarheid
van regelgevmg ware de situatie te
vermijden dat reeds op de dag van
inwerkingtreding van de Gemeen–
tewet geen (actuele) volledige tekst
hiervan in het Staatsblad is geplaatst
(dus inclusief de onderhavige wijzi–
gingsvoorstellen en de daaruit voort–
vloeiende vernummering). Met name
nu artikel XV, tweede lid, van het
onderhavige wetsvoorstel wederom
een opdracht aan de Minister van
Binnenlandse Zaken bevat voor wat
betreft vernummering van de
Gemeentewet, beveelt de Raad dan
ook aan tevens opnieuw een
opdracht tot publikatie van de
integrale tekst van de Gemeentewet
op te nemen.

In elk geval ware in de memorie
van toelichting in te gaan op het
vorenstaande.

4. Gelet op de opzet van de
memorie van toelichting waren ook
de artikelen 229 tot en met 230 van
de Gemeentewet, zoals voorgesteld
in artikel I, onderdeel A, van een
toelichting te voorzien.

5. Voor enkele redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage.

Tevens moet bezien worden ten
aanzien van welke voorstellen op dat
moment vaststaat dat zij uiterlijk op
de dag van inwerkingtreding van de
Gemeentewet in werking zullen zijn
getreden. Die wijzigingen worden
dan 'meegenomen' in de integrale
publikatie van de tekst van de
nieuwe Gemeentewet. Wij tekenen
hierbij nog aan dat bij tweede nota
van wijziging op de Invoeringswet
Gemeentewet (Kamerstukken II
1992/93, 22 893, nr 12} de inwer–
kingtredingsbepaling is gewijzigd.
Daardoor treedt de Gemeentewet in
werking met ingang van de eerste
dag van de eerste kalendermaand na
de datum van uitgifte van het
Staatsblad waarin de Invoeringswet
Gemeentewet wordt geplaatst.

Indien het onderhavige
wetsvoorstel na 1 januari 1994 in
werking zal treden (ingevolge artikel
XVIII zal dat dan wellicht per
1-1-1995 zijn) zal op de voet van
artikel XVI bezien worden in welke
zin de nummering opnieuw wordt
vastgesteld. Bij nader inzien zijn wij
van mening dat die vernummerings–
bevoegdheid zich dient te beperken
tot de artikelen van de paragrafen 1
tot en met 3 van hoofdstuk XV van
de Gemeentewet. Met de Raad van
State zijn wij van oordeel dat het
aanbeveling verdient de Gemeen–
tewet in dat geval opnieuw integraal
te publiceren. Een opdracht daartoe
is in artikel XVI opgenomen.

4. In de memorie van toelichting is
een passage over de artikelen 229
tot en met 230 opgenomen.

5. De redactionele kanttekeningen
van de Raad van State zijn in het
wetsvoorstel en in de memorie van
toelichting verwerkt.

Overigens is van de gelegenheid
gebruik gemaakt nog een aantal
technische wijzigingen in het
wetsvoorstel aan te brengen. Het
betreft het volgende.

In het in artikel I, onderdeel A,
opgenomen artikel 223, eerste en
tweede lid, zijn de woorden
«bijzondere wetten» steeds
vervangen door: andere wetten dan
deze.

In de in artikel III, onderdeel E,
opgenomen wijziging van artikel 251
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De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet te
zenden aan de Tweede Kamer der
Staten Generaa!, nadat aan het
vorenstaande aandacht zal zijn
geschonken.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

van de Gemeentewet is de zinsnede
«genothebbenden krachtens een
beperkt recht» uitgebreid tot:
genothebbenden krachtens
eigendom, bezit of een beperkt
recht. Een wijziging van dezelfde
strekking is aangebracht in het in
onderdeel V, opgenomen artikel 142
van de Waterschapswet.

Voorts zijn de in artikel III,
onderdeel G, opgenomen artikelen
299a en 299b van de Gemeentewet
op ondergeschikte punten redac–
tioneel gewijzigd.

Wij mogen U verzoeken het hierbij
gevoegde gewijzigde voorstel van
wet en de gewijzigde memorie van
toelichting aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Binnen–
landse Zaken,
D. IJ. W. de Graaff-Nauta

i
De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort

Lijst van redactionele kantte–
keningen, behorende bij het
advies no W04.93.0151 van de
Raad van State van 2 juni 1993

- De aanhef van artikel I ware te
formuleren overeenkomstig
aanwijzing 252 van de Aanwijzingen
voor de regelgeving (Ar).

- In artikel III, onderdeel G, ware
in het vierde lid van artikel 299a «,
zoals deze luidden voor de mwer
kingtreding van de Gemeentewet,»
te schrappen. Tevens ware in het
vijfde lid van artikel 299a aanwijzing
82 Ar in acht te nemen.

Bovendien ware overeenkomstig
aanwijzing 87 Ar na «wet van 24
december 1970 tot wijziging van de
bepalingen inzake gemeentelijke en
provinciale belastingen» toe te
voegen: (Stb.608).

- In artikel III, onderdeel G, ware
in het tweede lid van artikel 299b
aanwijzing 82 Ar in acht te nemen.

- Ten aanzien van artikel XV,
eerste en tweede lid, ware
aanwijzing 246, vierde lid, Ar in acht
te nemen.

- Artikel XV, derde lid, ware als
volgt te formuleren: Indien het bij
koninklijke boodschap van 8 juni
1990 ingediende voorstel van wet
tot wijziging van de Gemeentewet
met betrekking tot de materiële
belastingbepalingen (Kamerstuk
21 591) tot wet wordt verheven,
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treedt die wet in werking op
hetzelfde tijdstip als waarop deze
wet in werking treedt.

Met betrekking tot het bepaalde in
de verschillende leden van artikel XV
ware voorts aanwijzing 96 Ar in acht
te nemen.

- In de eerste alinea van de
memorie van toelichting ware gelet
op aanwijzing 219 Ar «nr.21 591»te
wijzigen in: Kamerstukken I
1991/92,21 591,nr.82.

- In de toelichting op artikel I,
onderdeel A, ware ten aanzien van
de artikelen 221 tot en met 227d
«de leden twee en drie» te wijzigen
in: het tweede en derde lid.
(Aanwijzing 80 Ar.)

- In de toelichting op artikel 227e
ware «(Stb.549)» te schrappen.
(Aanwijzing 86 Ar.)
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