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materiële belastingbepalingen, van de
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Gemeentewet met betrekking tot de materiële
belastingbepalingen (Invoeringswet van de wet
materiële belastingbepalingen Gemeentewet)

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ontvangen 12 november 1993

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het verslag.
Gaarne gaan wij hieronder in op de gemaakte opmerkingen en de
gestelde vragen.

Behandeling wetsvoorstellen nieuwe materiële belastingbepa–
lingen

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de CDA-fractie over de
verdere behandeling van wetsvoorstel 21 591 (materiële belastingbepa–
lingen in de Gemeentewet) en het onderhavige wetsvoorstel Invoe–
ringswet merken wij op dat het onze voorkeur heeft dat dit wetsvoorstel
te zamen met het wetsvoorstel 21 591 in de Eerste Kamer wordt
behandeld. Het doet ons genoegen dat de Eerste Kamer heeft toegezegd
om deze wetsvoorstellen - nadat de onderhavige invoeringswet bij de
Eerste Kamer is ingediend - te zamen te zullen behandelen en snel te
zullen agenderen. Wij hopen dat de beide wetsvoorstellen in werking
kunnen treden op 1 januari 1994, zodat op dat moment een (nieuwe)
Gemeentewet in werking kan treden met daarin opgenomen de nieuwe
materiële belastingbepalingen. Voor het geval die hoop niet in vervulling
gaat, hebben wij ons beraden over het in het onderhavige wetsvoorstel
opgenomen overgangsrecht.

Overgangsrecht

Het is ons gebleken dat de oorspronkelijke overgangsbepalingen
onvoldoende waren toegesneden op een zelfstandige inwerkingtreding
van de nieuwe materiële belastingbepalingen op een later moment dan
de nieuwe Gemeentewet. Ook de aan het woord zijnde leden van de
fracties van het CDA, de PvdA en de VVD hebben opmerkingen gemaakt
over het overgangsrecht. Daarbij haalden de leden van de CDA-fractie
tevens de door de VNG geuite bezwaren aan. De constateringen van alle
aan het woord zijnde leden kwamen hier op neer dat het overgrote deel
van de belastingverordeningen jaarlijks wordt gewijzigd, zodat het
overgangsrecht daarop geen effect zou hebben. De leden van de
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CDA-fractie vroegen of wellicht een ruimer overgangsregime aan te
bevelen was dat ook betrekking zou hebben op belastingverordeningen
die na 1 januari 1994 in werking treden. Daarbij suggereerden deze
leden een overgangstermijn van twee jaar. De leden van de PvdA-fractie
drongen in dit verband ook aan op een adequate overgangsregeling.

Wij onderkennen het belang van een goede overgangsregeling en een
toereikende overgangsperiode. Wij hechten er aan op te merken dat het
steeds onze bedoeling is geweest om een overgangstermijn van twee
jaar voor gemeenten te creëren om aan de nieuwe voorschriften
tegemoet te komen. Dit uitgangspunt is neergelegd in de memorie van
toelichting.

Het oorspronkelijk overgangsrecht, zoals wij dat geformuleerd hadden,
had - in combinatie met het overgangsrecht van de Gemeentewet
betrekking op geldende besluiten (besluiten die zijn goedgekeurd en in
werking getreden). Het kwam er op neer dat voor geldende besluiten een
overgangstermijn van twee jaar zou gelden. Belastingverordeningen die
niet worden gewijzigd, vallen derhalve onder het overgangsrecht. Indien
voor het nieuwe jaar tot een wijziging van een belastingverordening
wordt besloten, is voor de geldende basisverordening eveneens het
overgangsrecht van toepassing. Uitsluitend het nieuwe besluit (de
wijziging van de belastingverordening) zou aan de nieuwe bepalingen
moeten worden aangepast. Voor de niet-gewijzigde bepalingen van de
verordening geldt de overgangstermijn van twee jaar. Het is dus niet zo
dat er gevaar zou dreigen voor onverbindendheid van de belastingveror–
deningen.

Niettemin kwam de tekst van de overgangsregeling niet geheel
overeen met onze bedoelingen daarmee. De gebruikelijke procedure van
vele jaarlijkse wijzigingen van belastingverordeningen heeft daar
inderdaad een rol bij gespeeld. In de bijgevoegde nota van wijziging
hebben wij het overgangsrecht dan ook aangepast, waardoor ons
uitgangspunt dat gemeenten twee jaar de tijd moeten krijgen om de
belastingverordeningen aan te passen aan de nieuwe materiële belas–
tingbepalingen, geheel tot zijn recht komt. Tevens hebben wij de
gelegenheid te baat genomen om ook een aantal andere punten te
verduidelijken dan wel recht te zetten. Voor een nadere toelichting op het
punt van het overgangsrecht verwijzen wij naar de toelichting op de
bijgevoegde nota van wijziging (onderdeel I).

Nota van wijziging

Naast het overgangsrecht betreffen de overige wijzigingen die wij in
de nota van wijziging hebben opgenomen in hoofdlijnen de volgende.

Het artikel dat de huidige werktuigenvrijstelling in de Gemeentewet
opneemt (artikel 300c) is verduidelijkt om buiten twijfel te stellen dat de
werktuigenvrijstelling ook toepassing vindt indien de gecorrigeerde
vervangingswaarde van de onroerende zaak wordt berekend. Een aantal
artikelen is alsnog aangepast aan terminologische wijzigingen van de
Gemeentewet.

Voor de zogenoemde bekostigingsbesluiten in het kader van de
baatbelasting en de bouwgrondbelasting is een aanvullende overgangs–
regeling opgenomen.

Voorts is een tweetal artikelen opgenomen teneinde twee omissies in
artikelen van de Gemeentewet te herstellen. Deze artikelen dienen zo
spoedig mogelijk in werking te treden. Het betreft het alsnog opnemen
van het bekendmakingsvereiste van het zogenoemde bekostigingsbesluit
van de baat– en de bouwgrondbelasting en de aanpassingen aan het
wetsvoorstel aanpassing van administratieve verplichtingen (Kamer–
stukken I, 1993, nr. 21 287) aan de nieuwe Gemeentewet. Omdat deze
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artikelen zo snel mogelijk in werking dienen te treden, is in verband
hiermee ook het inwerkingtredingsartikel gewijzigd en is een afzonder–
lijke overgangsmaatregel opgenomen.

Stand van zaken wetsvoorstel wijziging werktuigenvrijstelling

Alle aan het woord zijnde leden informeerden naar de stand van zaken
van het wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet met betrekking
tot de werktuigenvrijstelling in de onroerende-zaakbelastingen. Wij
merken daarover op dat de Raad van State inmiddels heeft geadviseerd
over het wetsvoorstel. Wij zijn nog bezig met de verwerking van het
advies van de Raad. Wij streven er naar het wetsvoorstel zo spoedig
mogelijk bij de Tweede Kamer in te dienen. Het niet gelijktijdig in
werking treden van een nieuwe regeling met betrekking tot de werktui–
genvrijstelling met de nieuwe materiële belastingbepalingen betekent dat
de thans geldende regeling van de werktuigenvrijstelling blijft gelden.
Het voorliggende wetsvoorstel (toevoeging van artikel 300c van de
Gemeentewet) voorziet hierin. Naar onze mening leidt dit niet tot onover–
komelijke bezwaren.

Praktische uitvoerbaarheid nieuwe regelgeving

Tenslotte vroegen de leden van de PvdA-fractie of de voorgestelde
voorschriften ook zijn beoordeeld op hun praktische uitvoerbaarheid,
mede gezien het grote aantal geschillen op dit terrein dat voor de rechter
komt. Daarbij noemden deze leden het Midwoud-arrest en het Veendam–
arrest. Ook de leden van de VVD-fractie vroegen naar de uitvoerbaarheid
van de regelgeving en zij vroegen of wij geen problemen verwachten
naar aanleiding van het Veendam-arrest.

Met betrekking tot dit onderwerp merken wij op dat een groot deel van
de nieuwe materiële belastingbepalingen juist is geschreven om
gemeenten meer autonome vrijheden te geven en om ontstane
knelpunten op te lossen. Bij de inwerkingtreding van de nieuwe materiële
belastingbepalingen terzake van de onroerende-zaakbelastingen, het
terrein waarop de voorbeelden van de aan het woord zijnde leden
betrekking hebben, zal het Midwoud-arrest geen betekenis meer hebben.
Het Midwoud-arrest ziet op de uitleg van het begrip 'redelijke
verhouding' tussen de waarde in het economische verkeer en de gecorri–
geerde vervangingswaarde. In concreto houdt dit arrest in dat onder de
huidige wettelijke regeling van de onroerende-zaakbelastingen de gecor–
rigeerde vervangingswaarde dient te worden toegepast indien de waarde
in het economische verkeer van een onroerende zaak minder dan 50
percent is van die vervangingswaarde.

In de voorgestelde regeling is het 'redelijke verhouding'-criterium niet
opgenomen. De nieuwe regeling voorziet er in dat de heffingsmaatstaf
'waarde in het economische verkeer' voor de onroerende-zaakbelas–
tingen wordt berekend op de hoogste uitkomst van de twee genoemde
waarderingsmethoden. Daar de vergelijking van de twee waarden onder
de huidige wetgeving ook dient plaats te vinden, is er naar onze mening
geen sprake van extra druk op de uitvoering van de taxatievoorschriften.
Met andere woorden, de taxatie-deskundigen worden niet voor wezenlijk
andere toetsingen geplaatst.

Het Veendam-arrest zal hierin evenmin wezenlijke veranderingen
brengen. In dit arrest geeft de Hoge Raad een nadere interpretatie van
het begrip gecorrigeerde vervangingswaarde. De Hoge Raad stelt dat de
wetgever door het invoeren van de gecorrigeerde vervangingswaarde de
waarde die de onroerende zaak voor de eigenaar zelf heeft, als waarde–
bepalende factor in aanmerking heeft willen nemen. Het gevolg van het
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Veendam-arrest is dat incourante zaken dienen te worden gewaardeerd
op de waarde die die zaken hebben voor de eigenaar zelf. Dit kan
inhouden dat onder omstandigheden van economische aard de econo–
mische en functionele verouderingsfactor zodanig moet worden vastge–
steld dat op de bedrijfswaarde of indirecte opbrengstwaarde wordt
uitgekomen. Wij verwachten geen problemen naar aanleiding van deze
jurisprudentie. Onze inschatting is dat door het arrest de gecorrigeerde
vervangingswaarde dichter zal komen te liggen bij de waarde in het
economische verkeer. Voor een uitgebreidere beschouwing over het
Veendam-arrest verwijzen wij naar de antwoorden die wij op 25 mei
1993 hebben gegeven op de vragen die over dit arrest zijn gesteld door
de Tweede-Kamerleden Schoots en De Cloe (Aanhangsel Handelingen
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, nr. 589).

TOELICHTING OP DE NOTA VAN WIJZIGING

Onderdeel A

De in dit onderdeel opgenomen wijziging houdt in een terminologische
aanpassing aan de nieuwe Gemeentewet en de daarop gebaseerde
comptabiliteitsvoorschriften. Het begrip 'reserves' is gewijzigd in:
bestemmingsreserves en voorzieningen. Voorts is in verband daarmee
het gehanteerde begrip 'voorziening' gewijzigd in activa. Het gaat hier
om activa die worden ingezet bij het verlenen van gemeentelijke diensten
als bedoeld in artikel 229, eerste lid, onder a en b.

Onderdeel B

In de huidige bepalingen van de baat– en de bouwgrondbelasting op
grond van de gemeentewet is gesteld dat het bekostigingsbesluit dient te
worden bekendgemaakt «op de gebruikelijke wijze». Een soortgelijke
bepaling is abusievelijk niet opgenomen in de nieuwe Gemeentewet.
Daar het bekostigingsbesluit niet als algemeen verbindend voorschrift is
te kwalificeren, wordt de bekendmaking van het bekostigingsbesluit niet
geregeerd door artikel 140 Gemeentewet. Daar het niet zeker is dat de
materiële belastingbepalingen tegelijkertijd met de nieuwe Gemeentewet
in werking kunnen treden, hebben wij deze nota van wijziging aange–
grepen om voor die situatie een reparatie-maatregel op te nemen. Door
de afzonderlijke inwerkingtredingsbepaling voor dit onderdeel wordt
bewerkstelligd dat dit onderdeel zo snel mogelijk in de Gemeentewet
wordt opgenomen. Tezamen met het bij het overgangsrecht toege–
voegde artikel XIVc, tweede lid, en de wijziging van artikel XVIII dat de
inwerkingtreding regelt, ontstaat dan het volgende beeld.

Indien het onderhavige wetsvoorstel niet meer in 1993 in het
Staatsblad wordt geplaatst, doch in de loop van 1994, treden de nieuwe
materiële belastingbepalingen eerst in werking op 1 januari 1995. In dat
geval treden de hier aan de orde zijnde onderdelen Ba en Bb in werking
op de dag na die van de plaatsing van deze wet in het Staatsblad. De
bekostigingsbesluiten die zijn genomen na de inwerkingtreding van de
nieuwe Gemeentewet, doch voor de inwerkingtreding van de materiële
belastingbepalingen, zullen - voor zover dat nog niet is gebeurd - op
grond van de overgangsregeling alsnog dienen te worden gepubliceerd.
Daarmee wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan het rechtszekerheids–
beginsel dat ten grondslag ligt aan de invoering van het bekostigingsbe–
sluit. Indien het onderhavige wetsvoorstel nog in 1993 in het Staatsblad
wordt geplaatst, treden de nieuwe materiële belastingbepalingen in
werking op 1 januari 1994. In dat geval treden de onderdelen Ba en Bb
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en de overgangsbepaling, opgenomen in artikel XIVc, tweede lid, niet in
werking.

Onderdeel C (onderdelen Da, Dc en Dd)

De in dit onderdeel opgenomen wijzigingen van artikel 235 en 248 en
de toevoeging van artikel 242a Gemeentewet hebben eveneens
betrekking op reparatie van een omissie. Bij wetsvoorstel 21 287,
houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen tot
aanpassing van de administratieve verplichtingen ten dienste van de
belastingheffing en in verband daarmee wijziging van enige andere
wetten (aanpassing van administratieve verplichtingen) is weliswaar
bepaald dat bij inwerkingtreding van dat wetsvoorstel de huidige
gemeentewet zal worden aangepast, doch is nagelaten de overeenkom–
stige bepalingen in de nieuwe Gemeentewet aan te passen. Dit
onderdeel voorziet er in dat de onderhavige bepalingen in de nieuwe
Gemeentewet in overeenstemming worden gebracht met het ter zake
bepaalde in wetsvoorstel 21 287. Ook van deze artikelen is het van
belang dat deze zo snel mogelijk in werking kunnen treden. In artikel
XVIII is de inwerkingtreding van de aanpassingen van de nieuwe admini–
stratieve verplichtingen aan de nieuwe Gemeentewet uitgezonderd van
de algemene inwerkingtreding op 1 januari van het jaar volgende op die
waarin de onderhavige wet wordt gepubliceerd. De inwerkingtreding van
deze aanpassing is gesteld op de eerste dag na de publicatie in het
Staatsblad van de onderhavige wet, doch niet eerder dan nadat het
wetsvoorstel aanpassing van administratieve verplichtingen in werking is
getreden.

Onderdeel C (onderdeel Db)

Om de mogelijkheid te scheppen dat aanslagen van gemeentelijke
belastingen met een tijdstipkarakter (zoals de onroerende-zaakbelas–
tingen) kunnen worden gecombineerd met aanslagen van gemeentelijke
belastingen met een tijdvakkarakter, hebben wij artikel 238 aangepast. In
dit artikel hebben wij de eis, dat het combineren van aanslagen
uitsluitend kan geschieden voor belastingaanslagen die worden opgelegd
voor hetzelfde tijdvak, laten vervallen.

Het tweede lid van artikel 238 hebben wij opgenomen om buiten
twijfel te stellen dat het mogelijk is meerdere gevorderde bedragen op
één kennisgeving van het gevorderde bedrag te verenigen,

Onderdeel D

Onderdeel D van deze nota van wijziging houdt in een wijziging van
artikel III, onderdeel G. De oorspronkelijk in dit onderdeel G opgenomen
overgangsbepalingen zijn van plaats veranderd. In plaats van het
overgangsrecht op te nemen bij wijziging van de artikelen 299a en 299b
van de Gemeentewet hebben wij er voor gekozen om de overgangsbepa–
lingen van de nieuwe materiële belastingbepalingen een zelfstandige
plaats te geven in het onderhavige wetsvoorstel. Voor een nadere
toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij onderdeel I van deze nota
van wijziging.

Onderdeel E

In dit onderdeel is de wijziging van artikel 300c geregeld. Bij de
tweede nota van wijziging bij de Invoeringswet Gemeentewet zijn na
artikel 300 twee artikelen ingevoegd, te weten artikel 300a en 300b. Het
in de onderhavige wetsvoorstel opgenomen 300a is derhalve verletterd
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tot 300c. Tevens is de tekst van de bepaling, welke het handhaven van
de huidige bepaling inzake de werktuigenvrijstelling inhoudt, enigszins
aangescherpt. Met de gewijzigde tekst moet voldoende duidelijk zijn dat
de huidige werktuigenvrijstelling wordt gecontinueerd onder de nieuwe
materiële belastingbepalingen en dat dit moet worden toegepast bij het
vaststellen van de heffingsmaatstaf. Dat houdt dat de werktuigenvrij–
stelling ook moet worden toegepast bij de berekening van de gecorri–
geerde vervangingswaarde.

Onderdeel F

De vernummering in dit artikel houdt verband met de verplaatsing van
het overgangsrecht naar deze wet (zie toelichting op onderdeel J).

Onderdeel G

In artikel 4, tweede lid, van de Natuurschoonwet 1928 was abusievelijk
een verkeerde verwijzing opgenomen. Dit is hiermee aangepast.

Onderdeel H

In artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen was abusie–
velijk nog de terminologie van de (oude) gemeentewet gehandhaafd. Dit
is hiermee aangepast.

Onderdeel I

In dit onderdeel worden vier artikelen inzake het overgangsrecht
toegevoegd aan het onderhavige wetsvoorstel. Grotendeels zijn deze
gelijk aan de bepalingen die oorspronkelijk waren opgenomen in artikel
III, onderdeel G (wijziging van de artikelen 299a en 299b Gemeentewet).
Mede in het licht van een mogelijk latere inwerkingtreding van dit
wetsvoorstel dan de nieuwe Gemeentewet achten wij het beter om het
overgangsrecht van de nieuwe materiële belastingbepalingen niet te
redigeren als wijziging van de Gemeentewet, maar als afzonderlijke
overgangsbepalingen. De overgangsbepalingen hebben door deze
wijziging een zelfstandige bestaansgrond gekregen buiten de Gemeen–
tewet. Daardoor wordt vermeden dat er een ongewenste vorm van
samenloop zou kunnen ontstaan dan wel dat de ene regeling inbreuk zou
maken op de andere regeling. In de inwerkingtredingsbepalingen hebben
wij hiervoor een voorziening getroffen (zie artikel XVIII).

Artikel XlVa geeft regels omtrent het vervallen van belastingverorde–
ningen die (gedeeltelijk) strijdig zijn met de nieuwe materiële belasting–
bepalingen. De regeling in het eerste lid komt er op neer dat belasting–
verordeningen die strijdig zijn met de nieuwe materiële belastingbepa–
lingen nog gedurende twee jaar kunnen worden gehanteerd. In deze
periode van twee jaar kunnen de belastingverordeningen worden
aangepast. Deze hoofdregel is als overgangsbepaling dermate ruim
geformuleerd dat de aanpassing van een op meerdere punten met deze
wet strijdige belastingverordening desgewenst gefaseerd kan plaats–
vinden. Het maakt daarbij niet uit of er een geheel nieuwe belastingver–
ordening wordt vastgesteld, waarin ook de niet gewijzigde strijdige
bepalingen zijn opgenomen, dan wel dat er uitsluitend een wijzigingsver–
ordening wordt vastgesteld, waarin een of meer strijdige bepalingen
worden aangepast.

Bij de onroerende-zaakbelastingen zal de belastingverordening zonder
aanpassing bij inwerkingtreding van deze wet meerdere strijdige
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bepalingen bevatten. Gedacht kan worden aan de objectafbakenings–
regels, de regeling inzake de belastingplichtigen, de waarderingsvoor–
schriften en de tariefseenheden van f 5000. Deze behoeven gezien de
ruime overgangsregeling niet ineens te worden aangepast aan de nieuwe
regelgeving. De aanpassing van de belastingverordening kan bijvoor–
beeld worden afgestemd op factoren met betrekking tot periodieke
herwaardering, samenwerking met andere belastingheffende publiek–
rechtelijke organen of wijziging van heffingssystemen. Bij het verstrijken
van deze overgangsperiode van twee jaar vervallen inhoudelijk strijdige
bepalingen van rechtswege. Foute verwijzingen in artikelnummers zijn
naar onze mening niet inhoudelijk strijdig met de nieuwe wet. Deze
fouten dienen naar onze mening geen gevolgen te hebben voor de
verbindendheid en de toepassing van de belastingverordening.

In de volgende leden van artikel XlVa zijn de uitzonderingen op deze
hoofdregel geformuleerd. Deze waren ook opgenomen en toegelicht in
het oorspronkelijke voorstel, zodat wij ze uitsluitend globaal noemen.

Verordeningen onroerende-zaakbelastingen, welke naar de oppervlak–
tegrondslag worden geheven, vervallen - indien ze niet eerder zijn
ingetrokken - eerst vijf jaar na inwerkingtreding van deze wet.

Verordeningen baat– en bouwgrondbelasting, die zijn vastgesteld op
grond van de wet van 1970, de oude gemeentewet of de nieuwe
Gemeentewet, vervallen ook niet na twee jaar, maar bij het verstrijken
van de termijn waarvoor de belasting is ingesteld. Dat kan derhalve
maximaal dertig jaar zijn.

Artikel XlVb geeft duidelijkheid over het in de overgangssituaties van
toepassing zijnde recht. Dit artikel bepaalt in hoofdzaak dat het oude
recht van toepassing blijft op de strijdige besluiten die nog niet van
rechtswege zijn vervallen. Dit artikel wijkt qua inhoud niet wezenlijk af
van de oorspronkelijke voorstellen. Afzonderlijk noemen wij hier de
verordeningen onroerende-zaakbelastingen die worden geheven naar de
grondslag oppervlakte. Ook deze verordeningen vallen onder de bepaling
dat het oude recht - artikel 273 van de gemeentewet en als belangrijkste
het Besluit gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen - van toepassing
blijft voor een termijn van vijf jaar.

Artikel XIVc geeft een geheel nieuwe regeling voor de zogenoemde
bekostigingsbesluiten (zie ook onderdeel C van de nota van wijziging).
Dat zijn besluiten die in het kader van de baatbelasting en de
bouwgrondbelasting dienen te worden genomen om belastingplichtigen
in kennis te stellen van voorgenomen invoering van deze belastingen. In
het eerste lid is een regeling opgenomen om buiten twijfel te stellen dat
bekostigingsbesluiten die zijn genomen onder de oude wet de basis
kunnen vormen voor belastingverordeningen onder de nieuwe materiële
belastingbepalingen. Het is derhalve niet bezwaarlijk dat in een bekosti–
gingsbesluit wordt gesproken van een bouwgrondbelasting, terwijl op
grond van de nieuwe materiële belastingbepalingen uitsluitend een
baatbelasting kan worden ingevoerd.

Het tweede lid is opgenomen voor de situatie dat de bekendma–
kingseis in de nieuwe Gemeentewet eerder in werking treedt dan de
overige wijzigingen van deze wet. Wij verwijzen daarvoor naar de
toelichting van onderdeel B op de nota van wijziging.

Artikel XlVd geeft een tweetal specifieke overgangsregelen voor het
geval dat de nieuwe materiële belastingbepalingen later in werking
treden dan de nieuwe Gemeentewet. Deze bepalingen treden niet in
werking als de inwerkingtreding van beide wetten samenvalt op 1 januari
1994.
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Onderdeel J

De wijziging van de inwerkingtredingsbepaling houdt verband met de
eerdere inwerkingtreding van een aantal onderdelen van deze Invoe–
ringswet in de Gemeentewet. Wij verwijzen daarvoor naar de toelichting
op onderdeel B en C van de nota van wijziging.

Indien het onderhavige wetsvoorstel tegelijkertijd met de nieuwe
Gemeentewet in werking treedt, is een groot gedeelte van het
overgangsrecht dat thans in de Invoeringswet Gemeentewet is
opgenomen, overbodig. In de gewijzigde inwerkingtredingsbepalingen
zullen deze in die situatie niet in werking treden. Indien het onderhavige
voorstel onverhoopt later in werking treedt, dan is het overgangsrecht
van de oude gemeentewet naar de Gemeentewet wel noodzakelijk. In het
onderhavige voorstel is in artikel XVIII, vierde lid, de inwerkingtreding
van de desbetreffende bepalingen in de verschillende situaties van inwer–
kingtreding geregeld.
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