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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
belastïngbepalingen (Invoeringswet van de wet
materiële belastingbepalingen Gemeentewet)
NADER GEWUZIGD VOORSTEL VAN WET
20 december 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

wijziging van de materiële belastingbepalingen in de Gemeentewet
wenselijk is de bepalingen van die wet te wijzigen, een aantal wetfen met
de Gemeentewet in overeenstemming te brengen, en het tijdstip waarop
deze wijzigingen in werking treden, 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:

ARTIKEL I

Indien het bij koninklijke boodschap van 8 juni 1990 ingediende voorstel
van wet tot wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de materiële
belastingbepalingen (kamerstukken II, 1989/90, 21 591) tot wet wordt
verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

Artikel I komt te luiden:

ARTIKEL I

Onder vernummering van paragraaf 3 van hoofdstuk XV van de
Gemeentewet tot paragraaf 4, worden de paragrafen 1 en 2 van dat
hoofdstuk vervangen door drie nieuwe paragrafen, die komen te luiden:
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Par. 1. Algemene bepalingen

Artikel 218

De raad besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een
gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belasting–
verordening.

Artikel 219

Een belastingverordening vermeldt, in de daartoe leidende gevallen, de
belastingplichtige, het voorwerp van de belasting, het beiastbare feit, de
heffingsmaatstaf, het tarief, het tijdstip van ingang van de heffing, het
tijdstip van beëindiging van de heffing en hetgeen overigens voor de
heffing en de invordering van belang is.

Artikel 22O

1. Een besluit als bedoeld in artikel 218 is onderworpen aan de
goedkeuring van Onze Minister.

2. Het besluit wordt daartoe aan gedeputeerde staten gezonden, die het
binnen zes weken na de verzending, vergezeld van hun advies, aan Onze
Minister doen toekomen.

3. Onze Minister beslist omtrent de goedkeuring van het besluit binnen
drie maanden na de dag waarop het door hem is ontvangen.

4. 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 tot onthouding van
goedkeuring ter kennisneming aan Onze Minister, vergezeld van een
afschrift van het desbetreffende raadsbesluit.

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

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

7. Artikel 260, derde lid, is niet van toepassing op besluiten als bedoeld
in artikel 218.

Artikel 221

1. In afwijking van artikel 257 kan met betrekking tot een besluit als
bedoeld in artikel 218 de goedkeuring voor een bepaalde tijd worden
verleend.

2. Tot goedkeuring voor een bepaalde tijd wordt niet overgegaan dan
nadat het gemeentebestuur gelegenheid tot overleg is geboden.

Artikel 222

De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het
recht of andere dringende redenen.

Artikel 223

1. Behalve de gemeentelijke belastingen waarvan de heffing krachtens
andere wetten dan deze geschiedt, worden geen andere belastingen
geheven dan die bedoeld in de tweede en derde paragraaf van dit
hoofdstuk.
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2. Behoudens het bepaalde in andere wetten dan deze en in de tweede
en derde paragraaf van dit hoofdstuk kunnen de gemeentelijke belas–
tingen worden geheven naar in de belastingverordening te bepalen
heffingsmaatstaven, met dien verstande dat het bedrag van een gemeen–
telijke belasting niet afhankeiijk mag worden gesteld van het inkomen, de
winst of het vermogen.

Par. 2. Bijzondere bepalingen omtrent de onroerende-zaakbelastingen

Artikel 224

Ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken kunnen
onder de naam onroerende-zaakbelastingen worden geheven:

a. een belasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar
onroerende zaken, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of
persoonlijk recht, gebruiken;

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

Artikel 225

Met betrekking tot de onroerende zaakbelastingen wordt als één
onroerende zaak aangemerkt:

1°. een gebouwd eigendom;
2°. een ongebouwd eigendom;
3°. een gedeelte vsn een onder 1° of 2° bedoeld eigendom dat blijkens

zijn indeling is bestemd om als een afzonderüjk geheel te worden
gebruikt;

4°. een samenstel van twee of meer van de onder 1° of 2° bedoelde
eigendommen of onder 3° bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde
belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden
beoordeeld, bij elkaar behoren;

5°. het binnen de gemeente gelegen deel van een onder 1° of 2°
bedoeld eigendom, van een onder 3° bedoeld gedeelte daarvan of van
een onder 4° bedoeld samenstel.

Artikel 226

1. Voor de toepassing van artikel 224, onderdeel a, wordt:
a. gebruik door de leden van een huishouden aangemerkt als gebruik

door een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen
lid van dat huishouden;

b. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in
gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in
gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven is
bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel
in gebruik is gegeven;

c. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig
gebruik aangemerkt als gebruik door degene die die onroerende zaak ter
beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking
heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene
aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.

2. Voor de toepassing van artikel 224, onderdeel b, wordt als genotheb–
bende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die
bij het begin van het kalenderjaar als zodanig bij het kadaster bekend
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staat, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 227

1. De heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen is de
waarde die in het economische verkeer aan de onroerende zaak kan
worden toegekend. De waarde in het economische verkeer wordt bepaald
op de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend,
indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden
overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin deze zich
bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.

2. De heffingsmaatstaf van een onroerende zaak, voor zover die niet tot
woning dient, wordt bepaald op de vervangingswaarde indien dit leidt tot
een hogere waarde dan ingevolge het eerste lid. Bij de berekening van de
vervangingswaarde wordt rekening gehouden met:

a. de aard en de bestemming van die zaak;
b. de sedert de stichting van die zaak opgetreden technische en

functionele veroudering waarbij de invloed van latere wijzigingen in
aanmerking wordt genomen.

3. Met betrekking tot een gebouwd eigendom dat tot woning dient en
deel uitmaakt van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aange–
wezen landgoed, wordt in afwijking in zoverre van het eerste lid, de
heffingsmaatstaf bepaald met inachtneming van een vooronderstelde
verplichting om die zaak gedurende een tijdvak van 25 jaren als zodanig in
stand te houden en geen opgaand hout te vellen anders dan volgens de
regels van normaal bosbeheer noodzakelijk of gebruikelijk is.

4. Met betrekking tot een onroerende zaak als bedoeld in artikel 225,
aanhef en onder 5°, wordt de heffingsmaatstaf bepaald op een evenredig
deel van de waarde die dient te worden toegekend aan de gehele
onroerende zaak, bedoeld in artikel 225, onder 5°.

Artikel 227a

1. In afwijking van artikel 227 wordt bij het bepalen van de heffings–
maatstaf buiten aanmerking gelaten de waarde van:

a. ten behoeve van de land– of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde
cultuurgrond;

b. gebouwde eigendommen, voor zover de ondergrond daarvan
bestaat uit de in onderdeel a bedoelde cultuurgrond;

c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare
eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van
levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van
zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet
van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed met uitzondering
van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;

e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen,
heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door
rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen,
beheerd worden;

f. openbare land– en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per
rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;

g. waterverdedigings– en waterbeheersingswerken die worden beheerd
door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtsper–
sonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als
woning;

h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool– en ander
afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten
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van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van
zodanige werken die dienen als woning.

2. Voorts wordt buiten aanmerking gelaten de waarde van werktuigen
welke verwijderbaar zijn met behoud van hun waarde als zodanig en niet
een gebouwd eigendom of een bestanddeel van een gebouwd eigendom
zijn, met dien verstande dat ten hoogste 25 percent in mindering wordt
gebracht op de in artikel 227 bedoelde waarde van de onroerende zaak
met inbegrip van de hier bedoelde werktuigen.

3. Voor de toepassing van het tweede lid worden onder werktuigen niet
begrepen het werktuig of samenstel van werktuigen met een inhoud van
meer dan 20 kubieke meter alsmede leidingen, kabels en buizen.

4. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdelen a en b, wordt het
begrip landbouw opgevat als in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de
Pachtwet.

Artikel 227b

De heffingsmaatstaf wordt vastgesteld naar de toestand bij het begin
van het kalenderjaar dan wel naar de toestand op een bij de belasting–
verordening te bepalen ten hoogste vijf jaren eerder vallend tijdstip, met
dien verstande dat een aldus vastgestelde heffingsmaatstaf wordt
toegepast voor ten hoogste vijf achtereenvolgende jaren.

Artikel 227c

Het tarief van de belasting is voor elke volle f 5 000 van de heffings–
maatstaf gelijk.

Artikel 227d

Het tarief van de in artikel 224, onderdeel b, bedoelde belasting gaat
niet uit boven 125 percent van hettarief van de in artikel 224, onderdeel a,
bedoelde belasting.

Artikel 227e

1. In de belastingverordening kan worden bepaald dat geen belasting
wordt geheven indien de heffingsmaatstaf blijft beneden f 25 000 dan wel
een in de belastingverordening te bepalen lager bedrag.

2. In de belastingverordening kunnen belastingbedragen tot maximaal
f 20 worden opgenomen waarvoor geen invordering zal plaatsvinden.
Voor de toepassing van de vorige volzin kan in de belastingverordening
worden bepaald dat het totaal van op één aanslagbiljet of kennisgeving
verenigde verschuidigde bedragen wordt aangemerkt als één belasting–
bedrag.

Par. 3. Bijzondere bepalingen omtrent de andere belastingen dan de
onroerende-zaakbelastingen

Artikel 228

1. Ter zake van binnen de gemeente gelegen woon– en bedrijfsruimten,
welke duurzaam aan een plaats gebonden en dienen tot permanente
bewoning of permanent gebruik, doch niet onroerend zijn, kunnen twee
belastingen worden geheven, te weten:

a. een belasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar de
ruimten, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of
persoonlijk recht, gebruiken;

b. een belasting van degenen die bij het begin van het katenderjaar van
de ruimten het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.
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2. Bij de toepassing van het bepaalde in het eerste lid zijn de artikelen
226 tot en met 227e van overeenkomstige toepassing.

3. Het tarief van de in het eerste lid genoemde belastingen is gelijk aan
het binnen de gemeente geldende tarief voor de onroerende–
zaakbelastingen.

Artikel 228a

1. Ter zake van de in een bepaald gedeelte van de gemeente gelegen
onroerende zaak die gebaat is door voorzieningen die tot stand worden of
zijn gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur, kan van
degenen die van die onroerende zaak het genot hebben krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht, een baatbelasting worden geheven,
waarbij de aan de voorzieningen verbonden lasten geheel of gedeeltelijk
worden omgeslagen. Indien de aan de voorzieningen verbonden lasten ter
zake van een onroerende zaak krachtens overeenkomst zijn of worden
voldaan, wordt de baatbelasting ter zake van die onroerende zaak niet
geheven.

2. Voordat met het treffen van de voorzieningen wordt aangevangen,
wordt door de raad besloten 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. Het
besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 140.

3. Of een onroerende zaak is gebaat wordt beoordeeld naar de toestand
op een in de belastingverordening te bepalen tijdstip, dat is gelegen
uiterlijk een jaar nadat de voorzieningen geheel zijn voltooid.

4. Tot invoering van de belasting wordt besloten uiterlijk twee jaren
nadat de voorzieningen geheel zijn voltooid.

5. De belasting wordt ineens geheven, met dien verstande dat de
belasting op verzoek van de belastingplichtige in de vorm van een
jaarlijkse belasting wordt geheven gedurende ten hoogste dertig jaren,
een en ander volgens in de verordening vast te stellen regelen.

Artikel 228b

1. Er kan een forensenbelasting worden geheven van de natuurlijke
personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er
gedurende het belastingjaar meer dan negentig malen nachtverblijf
houden, anders dan als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot
verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoe–
venden of bejaarden, of er op meer dan negentig dagen van dat jaar voor
zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

2. Degene die tertijdelijke waarneming van een openbare betrekking of
ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoor–
digend orgaan, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge
last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf
vertoeft, is op die grond niet belastingplichtig.

3. Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de
omstandigheden beoordeeld.

Artikel 228c

1. Ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente door
personen die niet in het persoonsregister van de gemeente zijn
opgenomen, kan een toeristenbelasting worden geheven.

2. Voor zover de belasting wordt geheven van degene die gelegenheid
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tot verblijf biedt, is deze bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op
degene ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

Artikel 228d

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 zaken, op de binnen de gemeente
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, onderdeel 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, onderdeel a,
bedoelde belasting heeft plaatsgevonden wordt de houder van het
voertuig aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd. Met
betrekking tot een motorrijtuig dat is ingeschreven in het krachtens de
Wegenverkeerswet 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 kentekenregister
had moeten staan ingeschreven, in welk geval die ander wordt aange–
merkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

b. een voorten 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, onderdeel 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.

Artikel 228e

1. Ter zake van het houden van een hond kan van de houder een
hondenbelasting worden geheven.

2. De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt
gehouden.
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3. Voor de toepassing van het eerste lid wordt het houden van een
hond door een lid van een huishouden aangemerkt als het houden van
een hond door een door het college van burgemeester en wethouders aan
te wijzen lid van dat huishouden.

Artikel 228f

Ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare
weg kan een reclamebelasting worden geheven.

Artikel 228g

Ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de
openbare dienst bestemde gemeentegrond, kan een precariobelasting
worden geheven.

Artikel 229

1. Rechten kunnen worden geheven ter zake van:
a. het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare

dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst
bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in
onderhoud zijn;

b. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte
diensten;

c. het geven van vermakelijkheden waarbij gebruik wordt gemaakt van
door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte
of in stand gehouden voorzieningen of waarbij een bijzondere voorziening
in de vorm van toezicht of anderszins van de zijde van het gemeentebe–
stuur getroffen wordt.

2. Voor de toepassing van deze paragraaf en de eerste en vierde
paragraaf van dit hoofdstuk worden de in het eerste lid bedoelde rechten
aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

Artikel 229a

De rechten, bedoeld in artikel 229, eerste lid, onder a en b, kunnen
worden geheven door de gemeente die het gebruik van de bezittingen,
werken of inrichtingen toestaat of de diensten verleent, ongeacht of het
belastbare feit zich binnen of buiten het grondgebied van de gemeente
voordoet.

Artikel 229b

1. Belastingverordeningen betreffende de rechten, bedoeld in artikel
229, eerste lid, onder a en b, worden niet goedgekeurd, indien de
geraamde baten van die rechten uitgaan boven de geraamde gemeente–
lijke lasten ter zake.

2. Onder de in het eerste lid bedoelde lasten worden mede verstaan
bijdragen aan bestemmingsreserves en voorzieningen voor noodzakelijke
vervanging van de betrokken activa.

Artikel 23O

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen inzake de
belastingen, bedoeld in de tweede en derde paragraaf van dit hoofdstuk,
nadere regels worden gegeven.
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B

In artikel II wordt «belastingen ter zake van onroerend goed als bedoeld
in artikel 219 van de Gemeentewet, zoals dat luidde voor inwerkingtreding
van deze wet» vervangen door: belastingen ter zake van onroerende zaken
als bedoeld in artikel 222 van de Gemeentewet, zoals dat luidde voor
inwerkingtreding van deze wet.

ARTIKEL II

Het Besluit gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen wordt
ingetrokken.

ARTIKEL III

De Gemeentewet, zoals deze komt te luiden na de inwerkingtreding van
het bij koninklijke boodschap van 4 november 1992 ingediende voorstel
van wet houdende wijziging van de Gemeentewet (Invoeringswet
Gemeentewet) wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 155, tweede lid, wordt «als bedoeld in artikel 227a» vervangen
door: bedoeld in artikel 228d.

B

In artikel 157, tweede lid, onderdeel g, wordt «het heffen van andere
belastingen dan de rechten, genoemd in artikel 228» vervangen door: het
heffen van andere belastingen dan de precariobelasting, de rechten,
bedoeld in artikel 229.

Aan artikel 223, vierde lid, wordt een volzin toegevoegd, die komt te
luiden: Het besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 140.

Aan artikel 224, vierde lid, wordt een volzin toegevoegd, die komt te
luiden: Het besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 140.

In artikel 234a, eerste lid, wordt «bedoeld in artikel 227a, eerste lid,
onder a» vervangen door: bedoeld in artikel 228d, eerste lid, onder a.

In artikel 234b, eerste lid, wordt «bedoeld in artikel 227a, eerste lid,
onder a» vervangen door: bedoeld in artikel 228d, eerste lid, onder a.

Artikel 235 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «48, 49, 49a, 53a, 56» vervangen door: 48, 52,

53, 54, 55.
2. In het tweede lid wordt «51» vervangen door: 50.
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H

Artikel 238 komt te luiden als volgt:
1. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd voor

eenzelfde belastingplichtige bestemde belastingaanslagen van dezelfde
soort die betrekking kunnen hebben op verschillende belastingen, op één
aanslagbiljet te verenigen.

2. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ingeval de belasting
op andere wijze wordt geheven.

I

Na artikel 242 wordt een nieuw artikel 242a ingevoegd, dat luidt:

Artikel 242a

1. Met betrekking tot gemeentelijke belastingen kunnen bij algemene
maatregel van bestuur:

a. regels worden gesteld waarbij de artikelen 48, 52, 53, 54 of 55 van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de artikelen 59 of 62 van
de Invorderingswet 1990 geheel of gedeeltelijk van toepassing worden
verklaard, dan wel

b. regels worden gesteld die overeenkomen met die in de in onderdeel
a genoemde artikelen.

2. De in het eerste lid bedoelde regels bevatten in elk geval een
omschrijving van degene op wie de verplichting rust, alsmede van de
belasting ten behoeve waarvan de verplichting geldt. Voorts vermelden
deze regeis naar gelang de aard van de verplichting een omschrijving van
de aard van de te verstrekken gegevens en inlichtingen, van de aard van
de gegevens welke uit de administratie dienen te blijken of van het doel
waarvoor het voor raadpleging beschikbaar stellen van informatiedragers
kan geschieden.

In artikel 248 wordt «60» vervangen door: 62.

In artikel 251, eerste lid, wordt «de in artikel 221, onder a, b en c,
bedoelde belastingen, voor zover deze worden geheven van genot–
hebbenden krachtens een beperkt recht» vervangen door: de onroerende–
zaakbelastingen en de baatbelasting, voor zover deze worden geheven
van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of een beperkt recht.

In artikel 255a vervalt in het eerste en derde lid de zinsnede «, bedoeld
in artikel 222,».

M

Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot eerste en tweede
lid, komen de eerste drie leden van artikel 299a te vervallen. Voorts vervalt
artikel 299b.
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Na artikel 300b wordt een nieuw artikel 300c ingevoegd, dat komt te
luiden:

Artikel 30Oc

In afwijking van artikel 227a, tweede en derde lid, wordt bij het bepalen
van de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen buiten
aanmerking gelaten de waarde van tot de onroerende zaak behorende,
daaraan al dan niet aard– of nagelvast verbonden werktuigen welke
verwijderd kunnen worden met behoud van hun waarde als zodanig en
niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken.

ARTIKEL IV

De Wet algemene regels herindeling, zoals deze komtte luiden na de
inwerkingtreding van het bij koninkiijke boodschap van 4 november 1992
ingediende voorstel van wet houdende wijziging van van de Gemeen–
tewet (Invoeringswet Gemeentewet), wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 32, eerste lid, wordt «artikel 222 van de Gemeentewet»
vervangen door: artikel 224 van de Gemeentewet.

B

In artikel 32, tweede lid, wordt «goedkeuring van de Kroon» vervangen
door: goedkeuring als bedoeld in paragraaf 1 van hoofdstuk XV van de
Gemeentewet.

In artikel 32, derde lid, wordt «goedkeuring van de Kroon» vervangen
door: goedkeuring als bedoeld in paragraaf 1 van hoofdstuk XV van de
Gemeentewet.

Artikel 32, vierde lid, wordt vervangen door:
4. Het bepaalde in de artikelen 28-30 is evenmin van toepassing op

besluiten inzake de baatbelasting die zijn vastgesteld op de voet van
artikel 228a van de Gemeentewet en op besluiten als bedoeld in de
artikelen XV, derde tot en met vijfde lid, van de Invoeringswet van de wet
materiële belastingbepalingen Gemeentewet. Deze besluiten worden
aangemerkt als besluiten van de gemeente waaraan het gebied is
toegevoegd.

In artikel 33 wordt «goedkeuring van de Kroon» vervangen door:
goedkeuring als bedoeld in paragraaf 1 van Hoofdstuk XV van de
Gemeentewet.
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ARTIKEL V

De Waterschapswet, zoals deze komt te luiden na de inwerkingtreding
van het bij koninklijke boodschap van 4 november 1992 ingediende
voorstel van wet houdende wijziging van de Gemeentewet (Invoeringswet
Gemeentewet), wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 117enartikel 118 worden vervangen door:

Artikel 117

1. Voor de omslagen, bedoeld in artikel 116, onderdelen c en e, wordt
aangemerkt als één gebouwde onroerende zaak:

a. een gebouwd eigendom;
b. een gedeelte van een gebouwd eigendom dat blijkens zijn indeling is

bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
c. een samenstel van twee of meer van de in onderdeel a bedoelde

gebouwde eigendommen of van in onderdeel b bedoelde gedeelten
daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de
omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;

d. het binnen het gebied van het waterschap gelegen deel van een in
onderdeel a bedoeld eigendom, van een in onderdeel b bedoeld gedeelte
of van een in onderdeel c bedoeld samenstel.

2. Voor de toepassing van het eerste lid maken de ongebouwde
eigendommen voorzover die dienstbaar zijn aan een gebouwd eigendom,
aan een gedeelte van een gebouwd eigendom of aan een samenstel van
gebouwde eigendommen, als bedoeld in onderdeel a, onderscheidenlijk
onderdeel b of onderdeel c, van dat lid, deel uit van de gebouwde
onroerende zaak, met uitzondering van de ongebouwde eigendommen,
voor zover de waarde daarvan op grond van artikel 227a van de Gemeen–
tewet of op grond van de gemeentelijke belastingverordening bij het
bepalen van de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen
buiten aanmerking wordt gelaten.

3. Voor de omslagen, bedoeld in artikel 116, onderdelen a en b, wordt
aangemerkt als één ongebouwde onroerende zaak:

a. een ongebouwd eigendom dat niet dienstbaar is aan een gebouwd
eigendom of een gedeelte daarvan;

b. een ongebouwd eigendom, voor zover de waarde daarvan op grond
van artikel 227a van de Gemeentewet of op grond van de gemeentelijke
belastingverordening bij het bepalen van de heffingsmaatstaf voor de
onroerende-zaakbelastingen buiten aanmerking wordt gelaten;

c. het binnen het gebied van het waterschap gelegen deei van een in
onderdeel a of in onderdeel b bedoeld eigendom.

4. In afwijking van het derde lid kan, indien de belastingverordening
zulks bepaalt, worden aangemerkt als één ongebouwde onroerende zaak:

a. een samenstel van twee of meer ongebouwde eigendommen die bij
dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden
beoordeeld, bij elkaar behoren;

b. een kadastraal perceel of gedeelte daarvan, met dien verstande dat
hetgeen wordt aangemerkt als een gebouwde onroerende zaak niet in
aanmerking wordt genomen.

5. Voor de omslagen, bedoeld in artikel 116, worden openbare land– en
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waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, één en ander met
inbegrip van kunstwerken, als ongebouwde eigendommen aangemerkt.

Artikel 118

1. Voor de toepassing van artikel 116, onderdelen a en c, wordt als
genothebbende van een ongebouwde danwel een gebouwde onroerende
zaak krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die
bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de desbetreffende
kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen
genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

2. Voor de toepassing van artikel 116, onderdeel b, wordt als gebruiker
van een ongebouwde onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of
beperkt recht, dan wel krachtens pachtovereenkomst, aangemerkt degene
die bij het begin van het belastingjaar als genothebbende krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht zelf het gebruik heeft, onderscheidenlijk
het gebruik heeft krachtens een door de grondkamer goedgekeurde
pachtovereenkomst.

3. Voor de toepassing van artikel 116, onderdeel d, wordt als ingezetene
aangemerkt degene die blijkens het persoonsregister van de gemeente bij
het begin van het belastingjaar woonplaats heeft in het gebied van het
waterschap en die aldaar het gebruik heeft van woonruimte, met dien
verstande dat gebruik van woonruimte door de leden van een gezamen–
lijke huishouding wordt aangemerkt als gebruik door een door het
dagelijks bestuur aan te wijzen lid van dat huishouden.

4. Voor de toepassing van artikel 116, onderdeel e, wordt als gebruiker
van bedrijfsruimte aangemerkt degene die bij het begin van het
belastingjaar in het gebied van het waterschap het gebruik heeft van een
gebouwde onroerende zaak of van een gedeelte daarvan als bedrijfs–
ruimte, met dien verstande dat:

a. gebruik door degene aan wie een deel van een gebouwde onroe–
rende zaak in gebruik is gegeven, wordt aangemerkt als gebruik door
degene die dat deel in gebruik heeft gegeven, waarbij deze bevoegd is de
ornslag als zodanig te verhalen op degene aan wie deze het deel in
gebruik heeft gegeven;

b. het ter beschikking stellen van een gebouwde onroerende zaak voor
volgtijdig gebruik wordt aangemerkt als gebruik door degene die die zaak
ter beschikking heeft gesteld, waarbij deze bevoegd is de omslag als
zodanig te verhalen op degene aan wie deze de zaak ter beschikking heeft
gesteld.

5. Voor de toepassing van artikel 116, onderdelen a en c, wordt, ingeval
van verschillende soorten van genot krachtens beperkt recht alleen het
genot van het beperkte recht waaraan ingevolge artikel 24 stemrecht is
verbonden, in aanmerking genomen.

6. Indien van een ongebouwde onroerende zaak niet blijkt dat het
gebruik daarvan een gebruik is in de zin van artikel 116, onderdeel b,
wordt voor de toepassing van die bepaling degene die van die onroe–
rende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht
aangemerkt als tevens zijnde degene die het gebruik heeft krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht.

7. Indien voor de toepassing van het eerste, tweede, vierde, vijfde en
zesde lid met betrekking tot eenzelfde onroerende zaak meer dan één
genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht dan wel meer
dan één gebruiker kan worden aangewezen, kan de aanslag worden
gesteld ten name van één van hen met toevoeging van de afkorting c.s.

B

In artikel 119, eerste lid, wordt «die omslagen» vervangen door: de in
artikel 116 bedoelde omslagen.
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In artikel 120 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

C.1.

In het eerste lid wordt «maatstaf» vervangen door: heffingsmaatstaf.

C.2.

Het tweede, het derde en het vierde lid worden vervangen door:
2. Voor de omslagen ter zake van gebouwde onroerende zaken geldt als

heffingsmaatstaf de waarde, zoals deze voor de heffing van de
onroerende-zaakbelastingen, bedoeld in artikel 224 van de Gemeentewet,
is vastgesteld voor het desbetreffende belastingjaar.

3. Indien met betrekking tot een gebouwde onroerende zaak voor de
heffing van de onroerende-zaakbelastingen geen heffingsmaatstaf is
vastgesteld dan wel een heffingsmaatstaf is vastgesteld, ten aanzien
waarvan artikel 227a, eerste lid, van de Gemeentewet toepassing heeft
gevonden, stelt het dagelijks bestuur de heffingsmaatstaf van die zaak
vast met inachtneming van de waarderingsregels die bij of krachtens de
Gemeentewet voor de heffing van die belastingen zijn gesteld, met
uitzondering van de artikelen 227, vierde lid, en 227a, eerste lid, van die
wet.

4. Met betrekking tot een gebouwde onroerende zaak als bedoeld in
artikel 117, eerste lid, onderdeel d, wordt de heffingsmaatstaf bepaald op
een evenredig deel van de waarde die dient te worden toegekend aan de
gehele gebouwde onroerende zaak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a,
onderdeel b of onderdeel c, van dat artikel.

Artikel 129 wordt vervangen door:

Artikel 129

1. Het dagelijks bestuur is bevoegd voor eenzelfde belastingplichtige
bestemde belastingaanslagen van dezelfde soort die betrekking kunnen
hebben op verschillende belastingen, op één aanslagbiljet te verenigen.

2. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ingeval de belasting
op andere wijze wordt geheven.

Artikel 131 wordt vervangen door:

Artikel 131

1. Het dagelijks bestuur doet op een bezwaarschrift tegen een aanslag
in de omslag ter zake van een gebouwde onroerende zaak eerst uitspraak
nadat is komen vast te staan dat geen feiten en omstandigheden in
geding zijn, die tevens van belang zijn voor de heffing van de onroerende–
zaakbelastingen, bedoeld in artikel 224 van de Gemeentewet, dan wel,
voor zover zulks wel het geval is, dat de beslissing daaromtrent voor de
heffing van die belastingen onherroepelijk is geworden.

2. Met betrekking tot aangelegenheden waarbij feiten en omstandig–
heden in geding zijn, die tevens van belang zijn voor de heffing van de
onroerende-zaakbelastingen, neemt determijn voor het instellen van
beroep ter zake van de in het eerste lid bedoelde aanslag niet eerder een
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aanvang dan op de datum waarop de beslissing daaromtrent voor de
heffing van die belastingen onherroepelijk is komen vast te staan.

3. Tegen de heffingsmaatstaf van een gebouwde onroerende zaak, die
voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen onherroepelijk is
komen vast te staan, is beroep niet toegelaten.

In artikel 142 wordt «voor zover deze wordt geheven van de eigenaar of
van de genothebbende krachtens een beperkt recht» vervangen door:
voor zover deze wordt geheven van genothebbenden krachtens
eigendom, bezit of een beperkt recht.

In artikel 146 wordt «het onroerende zaak» vervangen door: de
onroerende zaak.

H

In artikel 170 wordt «artikel 222 van de Gemeentewet» vervangen door:
artikel 224 van de Gemeentewet. Voorts wordt in artikel 170 «de artikelen
117, eerste, tweede en derde lid, en 120, tweede en derde lid» vervangen
door: de artikelen 117, eerste en tweede lid, en 120, tweede, derde en
vierde lid.

ARTIKEL VI

In artikel 5 van de Wet rechten burgerlijke stand, zoals deze komt te
luiden na de inwerkingtreding van het bij koninklijke boodschap van 4
november 1992 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de
Gemeentewet (Invoeringswet Gemeentewet), wordt «artikel 228 van de
Gemeentewet» vervangen door: artikel 229 van de Gemeentewet.

ARTIKEL VII

In artikel 2, eerste lid, van de Wet bevolkings– en verblijfregisters, zoals
deze komt te luiden na de inwerkingtreding van het bij koninklijke
boodschap van 4 november 1992 ingediende voorstel van wet houdende
wijziging van de Gemeentewet (Invoeringswet Gemeentewet), wordt
«artikel 228 van de Gemeentewet» vervangen door: artikel 229 van de
Gemeentewet.

ARTIKEL VIII

In artikel 83 van de Wet op de lijkbezorging, zoals deze komt te luiden na
de inwerkingtreding van het bij koninklijke boodschap van 4 november
1992 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Gemeen–
tewet (Invoeringswet Gemeentewet), wordt «artikel 228 van de Gemeen–
tewet» vervangen door: artikel 229 van de Gemeentewet.

ARTIKEL IX

In artikel 94, derde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en
het voortgezet speciaal onderwijs, zoals deze komt te luiden na de
inwerkingtreding van het bij koninklijke boodschap van 4 november 1992

Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 217, nr. 182 15



ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Gemeentewet
(Invoeringswet Gemeentewet), wordt «artikel 221, onder a, van de
Gemeentewet» vervangen door: artikel 224 van de Gemeentewet.

ARTIKEL X

In artikel 97, derde lid, van de Wet op het basisonderwijs, zoals deze
komtte luiden na de inwerkingtreding van het bij koninklijke boodschap
van 4 november 1992 ingediende voorstel van wet houdende wijziging
van de Gemeentewet (Invoeringswet Gemeentewet), wordt «artikel 221,
onder a, van de Gemeentewet» vervangen door: artikel 224 van de
Gemeentewet.

ARTIKEL XI

In artikel 15.33 van de Wet milieubeheer wordt «artikelen 218 tot en met
220, 231 tot en met 253 en 255 van de Gemeentewet» vervangen door:
artikelen 218 tot en met 223, 231 tot en met 253 en 255 van de Gemeen–
tewet.

ARTIKEL XII

In artikel 4, tweede lid, van de Natuurschoonwet 1928 wordt «artikel
222, twaalfde lid, van de Gemeentewet» vervangen door: artikel 227a,
eerste lid, onderdeel d, van de Gemeentewet.

ARTIKEL XIII

In artikel 21 van de Wet bestrijding infectieziekten en opsporing
ziekteoorzaken wordt «artikel 228 van de Gemeentewet» vervangen door:
artikel 229 van de Gemeentewet.

ARTIKEL XIV

De Wet gemeenschappelijke regelingen wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 30, onderdeel a, wordt vervangen door:
a. aan het bestuur van het openbaar lichaam niet de bevoegdheid kan

worden toegekend andere belastingen te heffen dan de belasting, bedoeld
in artikel 228g van de Gemeentewet, de rechten bedoeld in artikel 229 van
de Gemeentewet, de rechten waarvan de heffing krachtens andere wetten
dan de Gemeentewet geschiedt en de belasting, bedoeld in artikel 15.33
van de Wet milieubeheer.

B

In de artikelen 54, 63, en 76, wordt steeds in het eerste lid, onder a,
«artikel 221, onder i, van de Gemeentewet» vervangen door: artikel 229,
eerste lid, onder a en b, van de Gemeentewet.
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ARTIKEL XV OVERGANGSRECHT

1. De besluiten inzake gemeentelijke belastingverordeningen als
bedoeld in artikel 218, die algemeen verbindende voorschriften bevatten
waarvan de inhoud in strijd is met deze wet, moeten uiterlijk twee jaren na
de datum van inwerkingtreding van deze wet daarmee in overeen–
stemming zijn gebracht of ingetrokken. De besluiten, of onderdelen
daarvan, die op het in de eerste volzin genoemde tijdstip niet met deze
wet in overeenstamming zijn gebracht of zijn ingetrokken, zijn van
rechtswege vervallen.

2. In afwijking van het eerste lid vervallen de besluiten inzake gemeen–
telijke verordeningen betreffende onroerende-zaakbelastingen, ingeval die
belastingen naar de grondslag oppervlakte worden geheven, van
rechtswege bij hct verstrijken van een termijn van vijf jaar na de datum
van inwerkingtreding van deze wet.

3. In afwijking van het eerste lid vervallen de besluiten inzake gemeen–
telijke belastingverordeningen als bedoeld in de artikelen 223 en 224 van
de Gemeentewet, zoals deze luidden voor inwerkingtreding van deze wet,
bij het verstrijken van de termijn die daarvoor in de desbetreffende
belastingverordening is gesteld.

4. In afwijking van het eerste lid vervallen de besluiten inzake gemeen–
telijke belastingverordeningen als bedoeld in de artikelen 273a en 274 van
de Gemeentewet bij het verstrijken van de termijn die daarvoor in de
desbetreffende belastingverordening is gesteld.

5. In afwijking van het eerste lid vervallen de besluiten inzake gemeen–
telijke belastingverordeningen als bedoeld in artikel 280 van de Gemeen–
tewet, zoals dit luidde voor de inwerkingtredmg van de wet van 24
december 1970 tot wijziging van de bepalingen inzake gemeentelijke en
provinciale belastingen, 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 belasting–
verordening is gesteld.

ARTIKEL XVI

1. Met betrekking tot de besluiten, bedoeld in artikel XV, eerste, tweede
en vierde lid, blijven titel VI van de tweede afdeling, eerste en tweede
hoofdstuk, van de Gemeentewet, alsmede de op die hoofdstukken
berustende uitvoeringsvoorschriften van kracht gedurende de in die
artikelleden bedoelde termijnen.

2. Met betrekking tot de besluiten, bedoeld in artikel XV, vijfde lid,
blijven de bepalingen uit de gemeentewet zoals deze luidden voor de
inwerkingtreding van de wet van 24 december 1970 houdende wijziging
van de bepalingen inzake gemeentelijke en provinciale belastingen van
kracht gedurende de in dat artikellid bedoelde termijn.

3. De vervallen besluiten, of onderdelen daarvan, als bedoeld in artikel
XV blijven van toepassing op de heffing ter zake van belastbare feiten die
zich hebben voorgedaan vóór het tijdstip waarop de voorschriften zijn
vervallen.

ARTIKEL XVII

1. Als besluit inzake de baatbelasting als bedoeld in artikel 228a, tweede
lid, kan worden aangemerkt een besluit dat in verband met het treffen van
dezelfde voorziening is genomen op grond van artikel 273a, vierde lid, en
artikel 274, vierde lid, van de Gemeentewet, dan wel artikel 223, vierde lid,
en artikel 224, vierde lid, van de Gemeentewet.

2. Besluiten die zijn genomen op grond van artikel 223, vierde lid, en
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artikel 224, vierde lid, van de Gemeentewet, zoals deze luidden voor
inwerkingtreding van deze wet, en die niet overeenkomstig artikel 140 van
de Gemeentewet zijn bekendgemaakt, dienen na inwerkingtreding van de
onderdelen C en D van artikel III van deze wet alsnog te worden bekend–
gemaakt overeenkomstig artikel 140 van de Gemeentewet.

ARTIKEL XVIII

1. Met betrekking tot de besluiten, bedoeld in artikel XV, eerste, tweede,
en derde lid, blijft Hoofdstuk XV van de Gemeentewet, zoals dit luidde
voor de inwerkingtreding van deze wet, alsmede de op dat hoofdstuk
berustende uitvoeringsvoorschriften van kracht gedurende de in die
artikelleden bedoelde termijnen.

2. Met betrekking tot de besluiten, bedoeld in artikel XV, vierde lid,
blijven titel VI van de tweede afdeling, eerste en tweede hoofdstuk, van de
Gemeentewet, alsmede de op die hoofdstukken berustende uitvoerings–
voorschriften van kracht gedurende de in dat artikellid bedoelde termijn.

ARTIKEL XIX

1. Indien en zolang op 1 januari van enig kalenderjaar dat valt in het in
artikel XV, eerste lid, bedoelde tijdvak van twee jaren in een geheel of
gedeeltelijk in het gebied van het waterschap gelegen gemeente een
verordening op de onroerende-zaakbelastingen van toepassing is,
waarvan een of meer bepalingen niet in overeenstemming zijn met de
voorschriften van de Gemeentewet, zoals deze luidt na de inwerking–
treding van deze wet, blijft artikel V, onderdelen A, B en C, buiten
toepassing en blijven de artikelen 117, 118 en 120 van de Waterschapswet,
zoals die luidden vóór de inwerkingtreding van deze wet, gelden met
inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.

2. Het eerste lid vindt toepassing met betrekking tot de heffing van
omslagen ter zake van gebouwde en ongebouwde onroerende zaken die
liggen in dat deel van het waterschapsgebied dat is gelegen in een in dat
lid bedoelde gemeente, en uitsluitend voor zover het betreft de toepassing
van een bepaling in de verordening op de onroerende-zaakbelastingen
van die gemeente, die nog niet in overeenstemming is gebracht met de
voorschriften van de Gemeentewet, zoals deze luidt na de inwerking–
treding van deze wet. Indien een dergelijke bepaling binnen het
genoemde tijdvak van twee jaren wel in overeenstemming is gebracht,
blijven de alsdan met die in overeenstemming gebrachte bepaling
strijdige bepalingen van de artikelen 117,118 en 120 van de
Waterschapswet, zoals die luidden vóór de inwerkingtreding van deze
wet, buiten toepassing en gelden de met die nieuwe bepaling overeen–
komstige bepalingen van de artikelen 117, 118 en 120 van die wet, zoals
die luiden na wijziging ingevolge artikel V van deze wet, met ingang van
het tijdstip waarop de in overeenstemming gebrachte bepaling in de
desbetreffende verordening op de onroerende-zaakbelastingen in werking
is getreden.

3. Het eerste en het tweede lid vinden van rechtswege toepassing, ook
in het geval waarin een verordening op een waterschapsomslag niet of
niet geheel in overeenstemming is met de bepalingen van de
Waterschapswet, zoals die gelden met inachtneming van het bepaalde in
die leden.
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ARTIKEL XX

Voor de plaatsing van deze wet in het Staatsblad worden de in deze wet
voorkomende verwijzingen naar de Gemeentewet in andere wetten door
Onze Minister van Binnenlandse Zaken in overeenstemming gebracht met
de ingevolge artikel XXI vastgestelde nieuwe nummering van de artikelen
van de paragrafen 1 tot en met 3 van hoofdstuk XV van de Gemeentewet.

ARTIKEL XXI

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet wordt de tekst van
de Gemeentewet in het Staatsblad gepiaatst. Voor die plaatsing in het
Staatsblad stelt Onze Minister van Binnenlandse Zaken de nummering
van de artikelen van de paragrafen 1 tot en met 3 van hoofdstuk XV van
de Gemeentewet opnieuw vast en brengt hij de in die wet voorkomende
aanhalingen van die artikelen met de nieuwe nummering in overeen–
stemming.

ARTIKEL XXII

Indien het bij koninklijke boodschap van 8 juni 1990 ingediende voorstel
van wet tot wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de materiële
belastingbepalingen (kamerstukken II, 1989/90, 21 591) tot wet wordt
verheven, treedt die wet in werking op hetzelfde tijdstip als waarop deze
wet in werking treedt.

ARTIKEL XXIII

1. Deze wet treedt in werking op 1 januari van het jaar volgend op de
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

2. In afwijking van het eerste lid treden de onderdelen C en D van artikel
III in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad
waarin zij wordt geplaatst, doch niet eerder dan het tijdstip waarop de
Gemeentewet in werking treedt.

3. In afwijking van het eerste lid treden de onderdelen G, I en J van
artikel III in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van het
Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, doch niet eerder dan hettijdstip
waarop de Wet aanpassing administratieve verplichtingen in werking
treedt.

4. Indien deze wet op hetzelfde tijdstip in werking treedt als de
Gemeentewet, treden artikel III, onderdelen C en D, artikel XV, derde lid,
artikel XVII, tweede lid, en artikel XVIII, van deze wet niet in werking.
Indien deze wet niet op hetzelfde tijdstip in werking treedt als de Gemeen–
tewet, treedt artikel III, onderdeel M, en artikel XVI, eerste lid, van deze
wet niet in werking.

ARTIKEL XXIV

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet van de wet materiële
belastingbepalingen Gemeentewet.
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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 uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

De Staatssecretaris van Financiën,
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