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1 Samenstelling:
Leden: Stoffelen (PvdA), Mateman (CDA),
Niessen (PvdA), V. A. M. van der Burg
(CDA), voorzitter, Wiebenga (VVD), Van der
Heijden (CDA), Franssen (VVD). ondervoor–
zitter, Willems (GroenLinks), Kohnstamm
(D66), De Cloe (PvdA), J. T van den Berg
(SGP), Koetje (CDA), Van Otterloo (PvdA),
Scheltema-de Nie (D66), Schoots (PvdA),
Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Zijlstra (PvdA),
Bijleveld-Schouten (CDA). Hillen (CDA),
Leers (CDA), Van der Hoeven (CDA), Van
Heemst (PvdA) en Verbugt (VVD)
Plv. leden: Achttienribbe-Buijs (PvdA), Tege–
laar-Boonacker (CDA), M. M. van der Burg
(PvdA), Soutendijk-van Appeldoorn (CDA),
Korthals (VVD), Krajenbrink (CDA), Jor–
lïtsma-Lebbink (VVD), Lankhorst (Groen–
Links), Ybema (D66). Apostolou (PvdA).
Schutte (GPV), Frissen (CDA), Van Nieuwen
hoven (PvdA). Versnel-Schmitz (D66), Van
Rijn-Vellekoop (PvdA), Leerling (RPF),
Castricum (PvdA). De Hoop Scheffer (CDA).
Van Dijk (CDA), Hermes (CDA), Koffeman
(CDA), Jurgens (PvdA) en Van Erp (VVD)

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)

VERSLAG
Vastgesteld 1 oktober 1993

De vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken', belast met het voorbe–
reidend onderzoek, heeft de eer van haar bevindingen als volgt verslag
uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de regering de gestelde
vragen tijdig heeft beantwoord, acht de commissie de openbare behan–
deling voldoende voorbereid.

De leden van de fractie van het CDA hadden met belangstelling kennis
genomen van de wet die de invoering van de materiële belastingbepa–
lingen in de Gemeentewet regelt. Het was nu zaak zo snel en goed
mogelijk tot invoering van de gehele Gemeentewet te komen.

Zij hadden reeds eerder te kennen gegeven de gang van zaken met
betrekking tot de invoering van de materiële belastingbepalingen niet
fraai te achten. Zij doelden dan met name op de lijdensweg die het
amendement inzake de werktuigenvrijstelling moet afleggen.

Was het overigens nog steeds de intentie van de regering om
wetsvoorstel 21 591 (materiële belastingbepalingen) in de Eerste Kamer
te zamen met de Invoeringswet te behandelen? Zij verwezen daarbij naar
de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 9 april
1993.

Deze leden vroegen voorts wanneer zij het voorstel tot wijziging van de
werktuigenvrijstelling tegemoet konden zien.

Tenslotte vroegen deze leden aandacht voor de bezwaren die van de
zijde van de VNG worden geuit tegen het voorgestelde overgangsregime.
De VNG acht het onmogelijk de belastingverordeningen tijdig aan te
passen, gezien de termijn die nodig is voor de goedkeuring en het
stadium van behandeling van de wetgeving. Is wellicht een ruimer
overgangsregime aan te bevelen dat ook betrekking heeft op na 1 januari
1994 tot stand gekomen belastingverordeningen? Vrijwel alle belasting–
verordeningen worden immers jaarlijks per 1 januari gewijzigd, zodat van
oude belastingverordeningen nauwelijk sprake is. Gemeenten zullen dus
al deze verordeningen moeten aanpassen, zodat het voorgesteld
overgangsregime weinig zin heeft. Wat te denken van een overgangs–
termijn van twee jaar, zo vroegen de leden van de CDA-fractie.
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De leden van de fractie van de PvdA hadden met belangstelling kennis
genomen van het voorstel van wet.

Aangenomen mag worden dat dit voorstel van wet voorschriften bevat
met juridisch goed uitsluitende formuleringen. Zij vroegen zich af of de
voorgestelde voorschriften ook beoordeeld zijn op hun praktische
uitvoerbaarheid. Anders gezegd: kunnen de taxatie-deskundigen die de
voorschriften moeten uitvoeren er ook mee uit de voeten. Zij stelden
deze vraag, mede gezien het grote aantal geschillen op dit terrein dat
voor de rechter komt. Het Midwoud-arrest en het Veendam-arrest zijn
daar voorbeelden van.

Met betrekking tot de werktuigenvrijstelling hadden de leden van de
fractie van de PvdA vernomen dat een wetsvoorstel tot wijziging van de
Gemeentewet op dit punt voor advies bij de Raad van State ligt. Zij
constateerden dat door de handelwijze van de Eerste Kamer bij de vorige
voorstellen met betrekking tot de werktuigenvrijstelling, erg veel tijd
verloren is gegaan. Een snelle afhandeling van het nieuwe voorstel had
dan ook hun sterke voorkeur. Wanneer kan de Kamer het betreffende
wetsvoorstel tegemoet zien, zo vroegen deze leden.

Hoewel het onderhavige wetsvoorstel een technisch karakter heeft, zijn
met name de overgangsbepalingen van groot praktisch belang voor de
gemeenten, zo stelden de aan het woord zijnde leden.

Het voorgestelde regime maakt het, naar het oordeel van deze leden,
onmogelijk dat gemeenten zich tijdig aanpassen aan de nieuwe materiële
belastingbepalingen indien deze bepalingen per 1 januari 1994 ingaan.
Uit de toelichting op artikel 299b blijkt immers dat het de bedoeling is de
«oude» wettelijke regelingen en voorschriften van kracht te doen blijven
voor belastingverordeningen die na inwerkingtreding van deze wet
(1 januari 1994) blijven gelden. Het is, zo vervolgden deze leden, slechts
in een relatief klein aantal gevallen zo dat belastingverordeningen
ongewijzigd blijven ten opzichte van het vorige jaar. Jaarlijkse tariefwijzi–
gingen etc. en bijzondere omstandigheden (zoals de verwachte inwer–
kingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht) leiden er toe dat in
vrijwel alle gevallen op 1 januari een nieuwe belastingverordening tot
stand komt. Het van kracht blijven van belastingverordeningen is
derhalve niet aan de orde en dus is het overgangsregime niet van
toepassing.

Deze leden stelden dat het voor gemeentebesturen, gezien het
stadium van behandeling van de onderhavige wetgeving en gezien de
benodigde goedkeuring, (zonder overgangstermijn) niet mogelijk is zich
tijdig aan te passen. Indien belastingverordeningen niet tijdig worden
aangepast, dreigt het gevaar dat zij onverbindend zijn en er dus geen
gemeentelijke belasting kan worden geheven, aldus deze leden. Zij
drongen er derhalve op aan, dat alsnog een adequate overgangsregeling
tot stand komt.

Ook de leden van de fractie van de VVD vroegen zich af of inwerking–
treding van het onderhavige wetsvoorstel met ingang van 1 januari 1994
in de praktijk betekent dat de inmiddels vastgestelde plaatselijke belas–
tingverordeningen alsnog gewijzigd moeten worden?

Voorts benadrukten deze leden het belang van spoedige indiening bij
de Tweede Kamer van het wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeen–
tewet met betrekking tot de werktuigenvrijstelling in de onroerende–
zaakbelasting. Deze leden achtten dit wenselijk, om de thans geldende
situatie - waarin de huidige werktuigenvrijstelling noodgedwongen
gehandhaafd blijft - zo snel mogelijk te beëindigen.
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Tenslotte zagen ook deze leden gaarne de vraag beantwoord in
hoeverre de huidige regelgeving voldoende uitvoerbaar zal zijn?
Verwacht de regering naar aanleiding van het Veendam-arrest geen
problemen ter zake?

De voorzitter van de commissie,
V. A. M. van der Burg

De griffier van de commissie,
Pauw
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