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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)

NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 12 november 1993

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel I, onderdeel A, artikel 229b, tweede lid, komt te luiden:
2. Onder de in het eerste lid bedoelde lasten worden mede verstaan

bijdragen aan bestemmingsreserves en voorzieningen voor noodzakelijke
vervanging van de betrokken activa.

B. Na artikel III, onderdeel B, worden de volgende nieuwe onderdelen
ingevoegd, die luiden:

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

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

C. Na artikel III, onderdeel D, worden de volgende nieuwe onderdelen
ingevoegd, die luiden:

Da. 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.

Db. 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 éèn
aanslagbiljet te verenigen.

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

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

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

D. Artikel III, onderdeel G, komt te luiden:

G. 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.

E. Artikel III, onderdeel H, komt te luiden:

H. Na artikel 300b wordt een nieuw artikel 300c ingevoegd, dat komt
te luiden:

Artikel 300c

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.

F. In artikel IV, onderdeel D, wordt «artikel 299a, derde tot en met vijfde
lid, van de Gemeentewet» vervangen door: de artikelen XlVa, derde tot
en met vijfde lid, van de Invoeringswet van de wet materiële belastingbe–
palmgen Gemeentewet.

G. Artikel XII komt te luiden:

ARTIKELXII

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.

H. In artikel XIV, onderdeel A, wordt «krachtens bijzondere wetten»
vervangen door: krachtens andere wetten dan de Gemeentewet.
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I. Na artikel XIV worden vier nieuwe artikelen ingevoegd, die luiden:

ARTIKEL XIVA 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 overeenstemming 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 het 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 inwerkingtreding 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 belastingver–
ordening is gesteld.

ARTIKEL XlVb

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

2. Met betrekking tot de besluiten, bedoeld in artikel XlVa, 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
XlVa blijven van toepassing op de heffing ter zake van belastbare feiten
die zich hebben voorgedaan vóór het tijdstip waarop de voorschriften zijn
vervallen.

ARTIKEL XIVc

1. Als besluit inzake de baatbelasting als bedoeld in artikel 228a,
tweede lid, kan worden aangemerkt een besluit dat in verband met het
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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
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 Ba en Bb van artikel III van deze wet alsnog te worden
bekendgemaakt overeenkomstig artikel 140 van de Gemeentewet.

ARTIKEL XlVd

1. Met betrekking tot de besluiten, bedoeld in artikel XlVa, 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 XlVa, vierde lid,
blijven titel VI van de tweede afdeling, eerste en tweede hoofdstuk, van
de gemeentewet, alsmede de op die hoofdstukken berustende uitvoe–
ringsvoorschriften van kracht gedurende de in dat artikellid bedoelde
termijn.

J. Artikel XVIII komt te luiden:

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 Ba en Bb 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 Da, Dc en Dd
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 Wet aanpassing administratieve verplichtingen in
werking treedt.

4. Indien deze wet op hetzelfde tijdstip in werking treedt als de
Gemeentewet, treden artikel III, onderdelen Ba en Bb, artikel XlVa, derde
lid, artikel XIVc, tweede lid, en artikel XlVd, van deze wet niet in werking.
Indien deze wet niet op hetzelfde tijdstip in werking treedt als de
Gemeentewet, treedt artikel III, onderdeel G, en artikel XlVb, eerste lid,
van deze wet niet in werking.
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