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22893 Wijziging van de Gemeentewet en van een
aantal andere wetten met het oog op de
invoering van de Gemeentewet en vaststelling
van het tijdstip van inwerkingtreding van de
Gemeentewet (Invoeringswet Gemeentewet)

MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 20 oktober 1993

Het verheugt mij dat de leden van de CDA-fractie in het algemeen met
instemming van het wetsvoorstel hadden kennis genomen. In het navol–
gende zal de in het verslag gehanteerde indeling worden gevolgd.

S– art. 102 vervalt

De leden van de fractie van het CDA waren met de regering van
mening dat er in het nieuwe gedecentraliseerde overlegstelsel geen
plaats meer is voor artikel 102 en dat nog slechts een streven resteert
naar evenwichtige verhoudingen binnen een sector, in dit geval tussen en
binnen gemeenten. De aan het woord zijnde leden constateerden dat de
regering niet ingaat op de vraag wat onder evenwichtige verhoudingen
moet worden verstaan en langs welke weg dergelijke verhoudingen
kunnen worden verzekerd. Zij vroegen zich af of dat betekent dat het Rijk
ter zake in het geheel geen taak meer heeft.

Met de invoering van het sectorenmodel is de verantwoordelijkheid
voor de ontwikkelingen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden binnen
een sector gelegd bij de sectorwerkgevers, i.c. het College voor Arbeids–
zaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Tot die verant–
woordelijkheid behoort ook het bepalen wat er binnen een sector onder
evenwichtige verhoudingen wordt verstaan en op welke wijze een sector
de handhaving daarvan wil verzekeren. Daarnaast heeft het Rijk enige -
indirecte - invloed doordat een aantal centraal geregelde elementen een
zeker effect kan hebben op de beloningsverhoudingen binnen de sector
gemeenten. Zo wordt de bezoldiging van zowel de burgemeesters als van
de wethouders bij algemene maatregel van bestuur geregeld. Bovendien
is de indeling en bezoldiging van functionarissen in de BBRA-niveaus 19,
20 en 21 voorwerp van kabinetsbeleid. Met deze kaders zal waarschijnlijk
direct of indirect rekening worden gehouden bij het vaststellen van de
beloningsverhoudingen binnen de sector Gemeenten.

Voorts zij vermeld dat de regering in (zeer) uitzonderlijke gevatlen kan
ingrijpen in de sector Gemeenten. Zij beschikt daartoe over de instru–
menten van artikel 126 van de Ambtenarenwet 1929. Dit ingrijpen zal
echter niet geschieden dan op verzoek van de bij het arbeidsvoorwaar–
denoverleg in de sector betrokken partijen. Bovendien dient daarover
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advies te zijn uitgebracht door de inmiddels ingestelde Raad voor het
Overheidspersoneelsbeleid.

SS-art. 220, toevoeging tiende lid

De leden van de CDA-fractie vroegen aandacht voor de zogeheten
goedkeuringsfictie (artikel 260, derde lid van de Gemeentewet) in relatie
tot belastingverordeningen.

Artikel 220, tiende lid, regelt dat de goedkeuringsfictie niet geldt voor
gemeentelijke belastingverordeningen die zijn onderworpen aan
goedkeuring van gedeputeerde staten. Dit zijn ingevolge artikel 220,
vijfde lid, inderdaad belastingverordeningen die uitsluitend wijzigingen
van het tarief van een belasting bevatten. De goedkeuringsfictie is
evenmin van toepassing op belastingverordeningen die zijn onderworpen
aan goedkeuring bij koninklijk besluit (ingevolge artikel 220, eerste lid,
zijn dat alle overige belastingverordeningen). Dit volgt uit artikel 263 van
de nieuwe Gemeentewet.

Overigens merk ik voor de volledigheid op dat op basis van de Wet
D'gemeenten en D'provincies in een aantal provincies (Flevoland en
Noord-Brabant) alle gemeentelijke belastingverordeningen zijn onder–
worpen aan de goedkeuring van gedeputeerde staten. Ook in deze
regeling is de goedkeuringsfictie uitgesloten. Ik verwijs hierbij naar
Hoofdstuk III, artikel 13, onderdeel A, van de onderhavige Invoeringswet.

Met betrekking tot de vraag voor welke andere soorten verordeningen
de in de toelichting op artikel 220, tiende lid, Gemeentewet gebruikte
argumentatie zou kunnen gelden, merk ik het volgende op. Het derde lid
van artikel 260 beoogt een waarborg te bieden ten behoeve van gemeen–
tebesturen. Indien het goedkeurende orgaan de termijnen, genoemd in
het eerste lid van artikel 260, overschrijdt wordt de goedkeuring geacht
te zijn verleend. Dit uitgangspunt geldt algemeen, tenzij de wetgever
voor bepaalde categorieën besluiten een afwijkende regeling vaststelt.
Ten aanzien van belastingverordeningen is dit geschied.

Op dit moment zijn er geen andere categorieën verordeningen
waarvoor de niet-toepassing van de goedkeuringsfictie wenselijk is.

RRR– art. 287, tweede lid

De aan het woord zijnde leden verzochten de regering nog wat dieper
in te gaan op het door de Raad van State naar voren gebrachte bezwaar
van rechtsonzekerheid dat zou kunnen ontstaan door het, na twee jaar,
van rechtswege vervallen van (onderdelen van) algemeen verbindende
voorschriften. Kunnen justitiabelen weten welke situatie in zo'n geval is
ontstaan en dienen gemeentebesturen openbaar te maken welke regels
na het verstrijken van de overgangstermijn nog gelden, zo vroegen zij.

De gedachte achter de overgangsregeling is dat gemeentebesturen
een redelijke tijd moet worden gegund om hun algemeen verbindende
voorschriften aan te passen aan de nieuwe Gemeentewet. Ik ga er vanuit
dat de termijn van twee jaar ruimschoots voldoende is en dat de desbe–
treffende verordeningen tijdig zullen zijn aangepast. Een plicht tot
openbaarmaking van geldende verordeningen na afloop van de
overgangstermijn acht ik niet noodzakelijk. Een wettelijke plicht daartoe
zou hooguit overwogen kunnen worden, indien redelijkerwijs te
verwachten valt dat een min of meer substantieel deel van het verorde–
ningenbestand na afloop van de overgangstermijn niet zal zijn aangepast
en dus is vervallen. Voor deze verwachting bestaat mijns inziens geen
enkele grond. Het aantal verordeningen dat inhoudelijke aanpassing uit
hoofde van de nieuwe Gemeentewet behoeft is beperkt. Duidelijke
voorbeelden zijn de reglementen van orde voor de gemeenteraden en de
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verordeningen op de stadsdeelraden. Een groot deel van het verordenin–
genbestand zal slechts formele aanpassing behoeven (aanpassing aan de
nummering van de nieuwe Gemeentewet). Die formele aanpassing hoeft
niet veel tijd te vergen.

Te verwachten algemene maatregelen van bestuur, rechtspositie
wethouders

Ten aanzien van de door de CDA-fractie gestelde vragen over de
zogeheten 18%-regeling merk ik het volgende op. In het Bestuursakkoord
tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is onder
meer afgesproken de 18%-regeling voor wethouders te realiseren bij
inwerkingtreding van de nieuwe Gemeentewet. De Pensioenwet 1922
(de voorganger van de Algemene burgerlijke pensioenwet) kende een
bijzondere voorziening bij invaliditeit die het rechtstreeks gevolg is van
de dienstuitoefening door de ambtenaar, het zgn. verhoogd invaliditeits–
pensioen.

In de Abp-wet is die voorziening niet gehandhaafd. Het werd niet juist
geacht in de nieuwe pensioenwet de oorzaak van arbeidsongeschiktheid
van invloed te doen zijn op het uitkeringsniveau. Dat was (en is) ook niet
het geval in de (toen in voorbereiding zijnde) Wet op de arbeidsonge–
schiktheidsverzekering.

Wel werd het mogelijk geacht voor bijzondere gevallen een reglemen–
taire voorziening te treffen.

Bij de bespreking in de Centrale Commissie voor Georganiseerd
Overleg, welke aan de totstandkoming van de Abp-wet voorafging, is aan
de ambtenarenorganisaties toegezegd dat voor het vervallen van het
verhoogd invaliditeitspensioen een compensatie zou worden gezocht
door het verlenen van een aanvullende uitkering op het pensioen. Deze
aanvullende uitkering wordt verleend wanneer de ziekten of gebreken
welke tot ongeschiktverklaring of tot overlijden van de ambtenaar
hebben geleid, in overwegende mate hun oorzaak vinden in de aard van
de opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden,
waaronder deze moesten worden verricht. De desbetreffende regeling is
voor de rijksambtenaren opgenomen in het Algemeen rijksambtenarenre–
glement (dus niet in de pensioenwet) en voor ambtenaren van de
provincies en de gemeenten in overeenkomstige reglementen.

Voor andere politieke ambtsdragers dan gedeputeerden en wethouders
zijn geen overeenkomstige voorzieningen in voorbereiding.

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