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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)

1 Samenstelling:
Van Dijk (CDA). Huberts-Fokkelman (CDA),
Postma (CDA), Mastik-Sonneveldt (PvdA), Van
den Berg (PvdA), (voorziner), Staal (D66), Vis
(D66), Korthals Altes (VVD), Talsma (VVD),
Pitstra (GroenLinks), Holdijk (SGP),
Schuurman (RPF) en Veling (GPV).

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
BINNENLANDSE ZAKEIM EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT
Vastgesteld 14februari 1994

Het voorbereidend onderzoek gaf de leden van de CDA-fractie
aanleiding tot het formuleren van de volgende opmerkingen en vragen.

Na de uitvoerige behandeling van wetsvoorstel 21 591 (Wijziging
Gemeentewet met betrekking tot de materiële belastingbepalingen)
gevoelden deze leden geen behoefte nader in te gaan op het onderdeel
van het onderhavige wetsvoorstel waarin dezelfde bepalingen, zij het vaak
in gewijzigde vorm, zijn verwerkt. Zij namen kennis van het feit dat de
door hen ter discussie gestelde bepalingen omtrent de werktuigen–
vrijstelling in artikel 227a, tweede en derde lid, zijn gehandhaafd, maar
krachtens artikel 300c voorlopig worden vervangen door de bestaande
bepalingen, zoals opgenomen in het Besluit gemeentelijke onroerende
zaakbelastingen. Zij zouden het op prijs stellen als de bewindslieden de
tekst van het nu in te trekken besluit als bijlage bij hun antwoord zouden
willen opnemen. Zij vroegen in welk stadium de voorbereiding van de
meer definitieve bepalingen omtrent de werktuigenvrijstelling zich
bevindt.

Krachtens de in artikel V opgenomen wijzigingen van de
Waterschapswet wordt artikel 227a van de Gemeentewet echter wel
bepalend voor zaken die de waterschappen buiten aanmerking laten bij
het vaststellen van hun omslagen. Het voorgestelde artikel 117, tweede en
derde lid, geeft de waterschappen althans de vrijheid te kiezen voor
toepassing van artikel 227a van de Gemeentewet. De tijdelijke buiten–
werkingstelling van het tweede en derde lid van dat artikel in artikel 300c
van de Gemeentewet heeft immers alleen betrekking op de onroerende
zaak belastingen van de gemeenten en niet op de omslagen van de
waterschappen. Kunnen de bewindslieden de juistheid van deze conclusie
bevestigen en de motieven voor deze inconsistentie verduidelijken?

De voorzitter van de commissie,
Van den Berg

De griffier van de commissie,
Hordijk
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