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45sTE V E R G A D E R I N G 

VERGADERING VAN DINSDAG 15 MEI 1956 
(Bijeenroepingsuur 1.30 namiddag) 

Voorzitter: de heer Jonkman 

Tegenwoordig, met de Voorzitter, 41 leden, te weten: 
de heren Kolff, Tjalma, Wendelaar, Schipper, Louwes, De 

Vos van Steenwijk, Sassen, mevrouw Verwey-Jonker, de heren 
Kramer, Broeksz, Cammelbeeck, De Dreu, De Loor, In 't Veld, 
Kapteijn, Diepenhorst, Rip, Vixseboxse, Gerretson, De Zwaan, 
Verhey, Maenen, Kraaijvanger, Witteman, De Gou, Nijkamp, 
Van Lieshout, Roebroek, Beaufort, Derksen, Algra, Branden-
burg, Geugjes, Hellema, Anema, Molenaar, Reijers, Kropman, 
Mertens, Wibaut, 

en de heer Beel, Vice-Minister-President, Minister van Bin-
nenlandse Zaken, Minister van Overzeese Rijksdelen a.i., de 
heer Van Oven, Minister van Justitie, de heer Algera, Minister 
van Verkeer en Waterstaat, en de heer Van den Berge, Staats-
secretaris van Financiën. 

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: 
Naturalisatie van Josef Berger; Miklós Csinadi; Helene Foc-

kelmann; Franciscus Marie Geier; Hans Geiszler; Ozyasz 
Goldstoff; Margarete Klara Gertrud Haberhausen; Hendrik 
Hustermann; Laszlo Jozsef Jaszmann; Pal Zoltan Jaszmann; 

- Maria Helena Jochem; Joachim Max de Jonge; Johann Ber-
nard Lüken; Johanna Maria Leocardia Maas; Maria Selmeczi; 
Anastasios Sporidis; Paul Lothar Kalmann; Wladislaw Wasiuk 
en Gustav Bubcneck (4224); 

Naturalisatie van Yvonne Brees; Joseph Johannes Gra-
bowski; Wilhelmina Honken; Der!ard Vahe Kinébanian; Pawel 
Klapczuk; Bertha Erna Martha Kraft; Hermann Joseph Küp-
pers; Herman Philip Milikowski; Arie Nilsson; Maria Protes; 
Eduard Rybarczyk; Gerard Steffsns; Joseph Clemens Stein-
rötter; Joanncs Thyssen; Erzsébet Trattner; Lauro Leopoldo 
Welp; Filhip Jacob Zeleznik; Franc Zeleznik; Anna Bernardine 
Schutte en Franciscus Ludovicus van Tongelen (4272); 

Naturalisatie van Paul Otto Eichwald; Louisa Cornelia An-
driesse, van echt gescheiden van Otto Eichengrün; Julie An-
toinette Mélanie Ciipper, weduwe van Johann Joseph Frohn; 
Johann Friedrich Frentrop genaamd Dicks; Joannes Baptist 
Keersmaekers; Maria Schmidt, weduwe van Ludger Johann 
Wiek; Friedrich August Schneider; Ignatz Statucki; Egbert 
Veen; Yvonne Francoise Louise Vogel; Martha Katharina 
Walenciak; Carolus Franciscus Gerardus De Backer; Arie 
Besuijen; Eugeniusz Blaszczyk; Haije Geerd Bloem; Anna 
Maria Josephina Frenssen; Leonard Feliks Jedrzejczyk, met 
bepaling dat zijn geslachtsnaam en die van zijn minderjarige 
wettige nakomelingen wordt veranderd in „Jetzetsiek" en met 
last op de ambtenaren van de burgerlijke stand om in hun 
registers van de verandering melding te maken op de .kant der 
akten, waarin de geslachtsnaam in zijn oorspronkelijke vorm 
voorkomt; Hermann Löb; Eduard Ernst Schmidt en Jan 
Zolobajlo (4278); 

Naturalisatie van Alexander Alexeew; Siegesmund Behrendt; 
Wilhelm Peter Berger; Dieter Brüll; Sturla Gudlaugsson; Wo-
lodymyr Halajdenko; Maria Phüomina Hubertina Hermans; 
Berta Hohmann; Judith Maria Koppel; Theodora Elisabeth 
Meijer; Maria Johanna Margaretha Ruijs, weduwe van Hein-
rich Friedrich August Lichte; Berthilde Marie Salens; Jacob 
Schenk; Hermanus Richard Schmidt; Hermine Schorschitz; 
Tibor Schwalb; Franz Bernhard Sevenheck; Jan Kowalewski; 
Ludwig Kreutz; Theodor Jacob Cornelis Stickelbruck en Maria 
Peter Jozef Sevenheck (4284); 

Deel II Zitting 1955—1956 

Voorzitter 
Naturalisatie van Friedrich Baitz; Hendrikus Engelbertus 

Derksen; Jozef Funken; Aloysius Martinus Goertz; Franz 
Wilhelm Griesenbrock; Johannes Werner Höppner; Paul Heinz 
Hüttig; Jozef Jacek; Anton Jacob Jorissen; Gerhara Johann 
Friedrich Meijer; Leonhard Mrosek; Wübbo Hinrich Rade-
maker; Josef Max Reginek; Ernst Reichrath; Jan Frits Richter; 
Albert Saubert; Wilhelm Carl Siefert; Erwin Gustav Spratte; 
Karl Michael Wetzel en Margaretha Theodora Meijer (4292); 

Naturalisatie van Bernard Anton Albers; Paul Axeler; Jo-
hannes Arnoldus Baptist de Beer; Max Buchta; Johannes Ja-
cobus Friege; Abraham Abe Hof f man; Hans Günther Hoss-
feld; Stanislaus Kempinski; André Kokos; Charlotte Elisabeth 
Lang; Sloma Levental; Hedwig Johanna Pass; Hanns Heinz 
Schowe; Eduard Gustaf Schultz; Willem Jozef Speek; Walther 
Karl Alexander Heinrich von Wenz z.u Niederlahnstein; A1-
phonse Martin Fréderic Hellstern; Jozef Kopala; Peter Hans 
Creutzberg en Antonia Anna Kempinski (4296); 

Naturalisatie van Angelo Agosti; Irén Veronika Bankó; 
Abram Bergerfraint; Robert Gehring; Cila Hauser, weduwe 
van Kopel Birenhak; Sandor Jonas; Moszek Boruch Kotek; 
Johan de Peterson; Walerjan Piotr Sarnecki; Wilhelm Albert 
Sippekamp; Hedwig Sonneborn, weduwe van David Hess; 
Rudolf Weis; Ernst Heinrich Westphal; Kasimir Zimny; Hen-
ricus Johannes Hermanus Kroeze; Aloysius Van der Poorten; 
Waclaw Tomaszewicz; Cornelis Frederik Vlekke; Erich Fer-
dinand Witowski en Johannes Gehring (4301); 

Naturalisatie van Kurt Robert Blokesch; Peter Ernst Grafen; 
Michael Hechelhammer; Paul Johannes Helbing; Johan Theo-
door Hesseling; Friedrich Franz Keiler; Norbert Jakobus 
Koch; Karl Otto Kötz; Konrad Bernard Milek; Helmar Franz 
Philipp Mitzka; Heinrich Niedcrmaier; Hermann Nuding; Jo-
seph Plum; Hendrik Rombach; Leonhard Rütten; Albert Karl 
Heinrich Schmitt; Eduard Skotarczak; Hermann Wesselink; 
Frans Zimmermann; Friedrich Wilhelm Kallmeyer, met be-
paling, dat zijn geslachtsnaam en die van zijn minderjarige 
wettige nakomelingen wordt veranderd in' „van Veenhuyzen" 
en met last op de ambtenaren van de burgerlijke stand om 
van deze naamsverandering melding te maken op de kant van 
de akten, waarin de oorspronkelijke geslachtsnaam is vermeld; 
Anna Elisabeth Hechelhammer; Elisabeth Hechelhammer; 
Norbert Longirus Johannes Koch; Martin Jacob Skotarczak 
en Maximiliaan Skotarczak (4323); 

Naturalisatie van Luigi Bisutti; Josef Leonard Borgans; 
Adrianus Ludovicus Van Deuren; Jozef Drenovec; Hugo Ehrn-
reich; Mathias Ferfers; Paulina Catharina van Galmart, van 
echt gescheiden van Herlof Amandus Pettersen; Ashot Gas-
parian; Daniel Laub; Horst Paul Erich Laub; Theodorus Fran-
ciscus Lensing; Christine Maubach; Willem Joseph Hubert 
Mengels; Friederike Samson; Frantisek Xaverius Volf; Wla-
dyslaw Wojewoda; Johan Zwartscholten; Johann Peter Hubert 
Engelen; Frans Jozef Krimpmann en Johan Joseph Pöschkens 
(4324). 

Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder be-
raadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De vergadering wordt te 4.55 uur namiddag geschorst tot 
des avonds 7.15 uur. 

A V O N D V E R G A D E R I N G 
(Bijeenroepingsuur 7.15 namiddag) 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp Nieuwe 
regeling in zake belastingrcchtspraak (Wet administratieve 
rechtspraak belastingzaken) (3704). 

De beraadslaging wordt geopend. 
EERSTE KAMER 
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De heer HcIIema: Mijnheer de Voorzitter! Mijn bezwaren 
tegen dit wetsontwerp zal ik zo beknopt mogelijk voordragen. 
Ik stel voorop, dat het eenstemmig wenselijk wordt geacht 
de rechtspraak in belastingzaken aan beroepsrechters op te 
dragen. De gronden, die tot dit eenstemmig oordeel hebben 
geleid, zal ik niet naar voren brengen. Ik meen ze als bekend 
te mogen veronderstellen. 

Verschil van mening bestaat slechts over de vraag, of het 
het meest wenselijk ware geweest zelfstandige belastinghoven 
in te voeren dan wel speciale belastingkamers aan een aantal 
rechtbanken toe te voegen of, zoals bij dit wetsontwerp ge-
schiedt, belastingkamers aan de hoven te verbinden. 

Voor dit laatste zijn in hoofdzaak twee argumenten naar 
voren gebracht: in de eerste plaats, dat, wilde men over vol-
doende bekwame krachten kunnen beschikken, het noodzake-
lijk zou zijn aan de beroepsrechters in belastingzaken de status 
en de honorering van raadsheren te verzekeren; in de tweede 
plaats, dat het verband met de bestaande gerechtshoven een 
vruchtdragende wisselwerking tussen de civiele-, de straf- en 
de fiscale Kamers ten gevolge zou hebben. 

In het Voorlopig Verslag hebben wij gesteld, dat wij het 
onbillijk achtten, dat aan deze rechters in eerste instantie de 
status en honorering van raadsheer werd gegeven. Wij achtten 
de berechting van civiele zaken en strafrechtzaken in eerste 
instantie niet minder belangrijk dan de berechting van de 
fiscale zaken en de openlijke erkenning, dat de status en de 
honorering van een rechter onvoldoende is om de positie van 
fiscaal rechter voldoende attractief te maken, ten einde de 
nodige fiscale deskundigen tot sollicitatie te bewegen, is een 
vrij pijnlijke erkenning van de onvoldoende honorering van 
onze rechters in eerste instantie. 

Nu weet ik wel, dat hieraan door de geachte bewindslieden, 
die dit wetsontwerp hebben ondertekend, is toegevoegd, dat de 
promotiekansen voor de rechters in eerste instantie aanmerke-
lijk gunstiger liggen dan voor de fiscale rechters. Men moet 
echter in de eerste plaats deze promotiekansen niet overdrij-
ven. Er zijn maar 5 gerechtshoven en lang niet alle rechters 
zullen, zoals de ervaring trouwens leert, het tot raadsheer 
brengen. Wanneer men de fiscale rechters had ondergebracht 
in speciale belastingkamers van de rechtbanken, zou de nor-
male roulering tussen de verschillende kamers zeer veel ge-
makkelijker gemaakt worden en zouden ook de fiscale rech-
ters, voor zover zij juristen zijn — en het is toch de bedoeling, 
dat op de duur alle fiscale rechters jurist zullen zijn —, de 
gewone promotiekansen bij de andere rechterlijke colleges krij-
gen. Het spreekt vanzelf, dat men niet bij alle rechtbanken 
een fiscale kamer zal behoeven in te stellen; men zou zich 
kunnen beperken tot voorlopig een vijftal. 

Van de wisselwerking bij de hoven zal naar mijn mening 
uiterst weinig terechtkomen. Om te beginnen, heeft men te 
maken met het feit, dat de fiscale hoven recht spreken in eerste 
instantie, terwijl tot nu toe de gerechtshoven zich uitsluitend 
bezighouden met rechtspraak in appel. De fiscale kamers van 
de gerechtshoven zullen dus bij de hoven wezensvreemde aan-
hangsels vormen en het is dan ook niet te verwonderen, dat de 
presidenten van de gerechtshoven in hun bezwaren volkomen 
eenstemmig zijn. De uitzonderingspositie, die men voor de 
fiscale rechters in eerste instantie schept door hun de status en 
de honorering van raadsheer te geven, acht ik dan ook een 
grote onbillijkheid tegenover de andere rechters in eerste in-
stantie, wier taak zeker niet minder veelomvattend is. Ook 
andere gespecialiseerde rechters als de economische rechter, 
de kinderrechter e.d., gaat men niet een speciale status en ho-
norering toekennen. De samenvoeging van de fiscale hoven 
met de bestaande gerechtshoven acht ik een samenvoeging van 
zo uiteenlopende elementen, dat ik er op die grond ernstig be-
zwaar tegen heb. Naar mijn mening zou het instellen van 
aparte belastinghoven, zoals wij ook in tal van andere landen 
kennen, dan ook bepaald de voorkeur verdienen. 

In de tweede plaats zou ik nog enkele opmerkingen willen 
maken over artikel 25 van het wetsontwerp. Dit artikel be-
paalt o.m.: 

„Indien de beslissing van de hoofdzaak afhangt van 
feiten, welke bij de vroegere behandeling niet zijn komen 
vast te staan, verwijst de Hoge Raad, tenzij het punten 
van ondergeschikte aard betreft, het geding naar het Ge-
rechtshof, welks uitspraak is vernietigd, dan wel naar een 
ander Gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing 
van de zaak in Meervoudige Kamer met inachtneming 
van het arrest van de Hoge Raad.". 

In het Voorlopig Verslag hebben wij opgemerkt, dat de be-
antwoording van de vraag, of een punt van ondergeschikte aard 
is, geheel afhankelijk is van subjectieve waardering. Ik zal 
mijn opmerking verduidelijken met een onder juristen niet 
onbekend grapje omtrent de chicane. Wat is een chicane? Een 
chicane is een juridisch verweer, dat niet opgaat, want als het 
op gaat, is het geen chicane. Naar analogie zou ik de vraag 
willen stellen: Wat is een punt van ondergeschikte aard? Een 
punt, dat voor de procedure niet van betekenis is, want is het 
voor de procedure van betekenis, dan is het niet van onder-
geschikte aard. 

In de Memorie van Antwoord wordt erop gewezen, dat dit 
onderdeel van artikel 25 is opgenomen op voorstel van de 
Hoge Raad. De geachte bewindslieden bevinden zich derhalve 
in achtbaar, zelfs hoogedelachtbaar, gezelschap. Toch ben ik 
door deze opmerking niet overtuigd. De Hoge Raad heeft na-
melijk opgemerkt: 

„Overeenkomstige bepalingen als zijn neergelegd in de 
artikelen 421 en 423 onder ten derde van het ontwerp van 
wet tot wijziging van de regelen met betrekking tot het 
geding in cassatie, zullen ook in dit ontwerp moeten voor-
komen. Zij betreffen het beslissen door de Hoge Raad 
van feitelijke punten van ondergeschikte aard op grond 
van de stukken van het geding en het verwijzen naar een 
ander Hof dan dat welks uitspraak wordt vernietigd.". 

Vergelijken wij nu het wetsontwerp tot wijziging van de re-
gelen met betrekking tot het geding in cassatie, ingediend op 
8 februari 1951, zitting 1950/1951, no. 2079, waarop nog altijd 
de Memorie van Antwoord niet is verschenen, met het huidige 
wetsontwerp, dan blijken niet onbelangrijke verschillen. Om te 
beginnen bepaalt artikel 419: 

„De Hoge Raad is gebonden aan hetgeen in de be-
streden uitspraak omtrent de feiten is vastgesteld.". 

Deze belangrijke bepaling ontbreekt in het wetsontwerp Ad-
ministratieve rechtspraak belastingzaken en artikel 421 van 
het eerdergenoemde wetsontwerp bepaalt: 

„Indien na de vernietiging dient te worden beslist over 
feiten, waaromtrent nog geen uitspraak is gedaan, verwijst 
de Hoge Raad het geding, tenzij het een punt van onder-
geschikte aard betreft, waarover de Hoge Raad op grond 
van de stukken van het geding een beslissing kan geven.". 

De woorden „waarover de Hoge Raad op grond van de 
stukken van het geding een beslissing kan geven" ontbreken 
in het wetsontwerp Administratieve rechtspraak belastingzaken. 
Het is dus niet juist, dat het wetsontwerp is geformuleerd in 
overeenstemming met de wensen van de Hoge Raad. 

Vandaar dan ook onze vraag in het Voorlopig Verslag, hoe 
een pleitbezorger in cassatie kan weten of hij al dan niet naast 
de geschillen over de juiste toepassing of de schending van de 
wet nu ook moet pleiten over de feiten. Hij loopt dan welis-
waar het risico door de president van de Belastingkamer tot 
de orde te worden geroepen, omdat hij bezig is te pleiten 
over belangrijke feiten, terwijl hij alleen mag pleiten over feiten 
van ondergeschikte aard. 

Deel Iï Zitting 1955—1956 EERSTE KAMER 
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Hellema e. a. 
Verder hebben wij gevraagd op welke wijze de Hoge Raad 

aan de juiste kennis van de feiten kan komen, indien de bc-
langhebbende niet over de feiten heeft doen spreken in de 
verwachting, dat een verwijzing zal volgen. 

In de Memorie van Antwoord is gesteld: 
„Het gaat hier om punten, waarover het gerechtshof 

weliswaar niet uitdrukkelijk heeft beslist, doch waarom-
trent de stukken toch geen twijfel overlaten.". 

Mijnheer de Voorzitter! Overmatig duidelijk is mij dit niet. 
Wanneer de stukken geen twijfel laten, dan is mijns inziens 
impliciet of expliciet beslist. De Hoge Raad weet zich, naar 
de praktijk leert, dan wel te helpen door te overwegen, dat hij 
meent de beslissing van de Raad van Beroep aldus te mogen 
lezen waarna dan de feiten worden vastgelegd. Voor deze 
gevallen is waarlijk geen wetswijziging nodig, al overschrijdt 
de Hoge Raad wellicht bij aanlegging van een heel strikte 
maatstaf zijn bevoegdheid. 

Maar nu gaat men veel verder. Immers, de opmerking, te 
vinden in de Memorie van Antwoord aan deze Kamer, dat de 
punten van ondergeschikte aard terug te vinden moeten zijn 
in de stukken van het geding, vindt geen feitelijke grondslag, 
om nu eens in cassatietermen te spreken, in het wetsontwerp. 
Het feit, dat in artikel 421 van het wetsontwerp 2079 wel uit-
drukkelijk is bepaald, dat de Hoge Raad op grond van de stuk-
ken van het geding een beslissing moet kunnen geven over het 
punt van ondergeschikte aard, terwijl deze woorden ontbreken 
in het thans aan de orde zijnde wetsontwerp, kon weleens aan-
leiding geven tot de redenering a contrario, dat artikel 25 toe-
laat ook omtrent punten van ondergeschikte aard te beslissen, 
wanneer deze niet voorkomen in de stukken van het geding, 
maar bij voorbeeld in een pleitnota in eerste instantie, die naar 
vaste jurisprudentie niet behoort tot de stukken, waarop de 
Hoge Raad tot nu toe acht slaat. 

Nu het blijkens de Memorie van Antwoord de bedoeling van 
de geachte bewindslieden is geweest, dat ook in de toekomst 
de Hoge Raad alleen zal letten op de stukken van het geding, 
zulks dan opgevat in de enge betekenis, die de jurisprudentie 
hieraan toekent, komt met te meer klem de vraag naar voren, 
waarom men in artikel 25 van dit wetsontwerp een andere 
redactie heeft gevolgd dan in artikel 421 van wetsontwerp 
2079 en waarom hetgeen in artikel 419 van dat wetsontwerp 
is bepaald, namelijk „De Hoge Raad is gebonden aan hetgeen 
in de bestreden uitspraak omtrent de feiten is vastgesteld", in 
dit wetsontwerp niet is opgenomen. 

Alvorens onze stem omtrent dit wetsontwerp te bepalen, zien 
wij gaarne het antwoord van de bewindslieden op onze opmer-
kingen tegemoet. 

De heer Van Oven, Minister van Justitie: Mijnheer de Voor-
zitter! Laat ik beginnen met mijn verheugenis erover uit te 
spreken, dat de enige spreker van deze avond zich in beginsel 
bij- het wetsontwerp neerlegt, dat hij er zelfs mee instemt. Het-
zelfde heb ik gelukkig ook in de Tweede Kamer kunnen con-
stateren. Het verheugt mij, dat deze Vergadering de zaak op 
deze wijze bekijkt. 

Wat de opmerkingen van de geachte afgevaardigde betreft, 
zal ik trachten kort te zijn. 

Vooreerst wil ik er nogeens op wijzen, dat op fiscaal gebied 
deskundige juristen niet voldoende animo zouden hebben om 
naar een functie in de rechterlijke macht te solliciteren, wan-
neer de belastingrechtspraak uitsluitend aan de rechtbanken 
was overgelaten. 

De geachte afgevaardigde heeft opgemerkt: niet alle rechters 
zijn zo gelukkig promotie te maken, maar men moet dat ook 
naar de andere kant niet overdrijven. Bekwame rechters en 
rechters, die dat wensen, maken over het algemeen wel degelijk 
promotie. Zij worden vice-president, president, zij komen in de 
hoven en soms zelfs in de Hoge Raad. Ik geloof, dat, wanneer 
wij een statistiek zouden maken van de promotiekansen van 
werkelijk bekwame en ijverige rechters en die van cijfers zou-

Minister Van Oven e. a. 
den voorzien, er vrij aanzienlijke cijfers voor de dag zouden 
komen. Ik geloof dus, dat het argument, waar het op aankomt, 
dat wij de fine fleur, de crème van de fiscale juristen willen 
aantrekken voor de belastingrechtspraak, wel degelijk opgaat 
en dat wij ons doel niet zouden bereiken, wanneer wij het 
voorstel in het amendement van de heer Van Rijckevorsel 
hadden gevolgd en de belastingrechtspraak hadden opgedragen 
aan de arrondissementsrechtbanken. Dan zou, zoals in de 
Tweede Kamer is geconstateerd, voor de Regering de charme 
van het ontwerp voor een groot deel verloren zijn gegaan. 

Vervolgens de opmerking van de geachte afgevaardigde, dat 
er van de wisselwerking in de hoven niet veel zal terechtkomen. 
Hij heeft mij daarmede allerminst overtuigd. Ik geloof, dat dit 
volkomen onjuist is en dat, wanneer het ons gelukt fiscale 
juristen, als ik hen zo mag noemen, aan te trekken voor de 
hoven en zij in de sfeer van de hoven terechtkomen, de wissel-
werking tussen de verschillende Kamers een realiteit zal worden. 

Er is gelukkig in de laatste jaren een sterke neiging bij de 
civielrechtelijke en ook bij de strafrechtelijke juristen om zich 
op de hoogte te stellen van belastingrechtelijke vragen. Sinds de 
belastingrechtswetenschap in de laatste drie decennia zich zo 
enorm heeft ontwikkeld, sinds — ik zou bijna zeggen — zij 
bezig is haar achterstand van 2000 jaar in te halen en wij allen 
het besef hebben, dat ook de belastingheffing moet geschieden 
naar regelen van recht, naar wetenschappelijk uitgedokterde 
regelen van recht, is er een sterke toenadering gekomen tussen 
de juristen, die bij voorkeur burgerlijk recht, en die in het bij-
zonder het fiscale recht bestuderen. Ik geloof, dat het wets-
ontwerp, dat wij hier op de tafel hebben gelegd, die ontwikke-
ling in hoge mate zal stimuleren. Daarom juist is het, dat wij 
niet afzonderlijke belastinghoven hebben, dat wij ook niet 
hebben belastingrechters in de arrondissementsrechtbanken, 
maar dat wij op een hoog peil staande belastingrechters in de 
hoven willen krijgen, met het volle aanzien, dat het lidmaat-
schap van een gerechtshof in Nederland gelukkig nog mede-
brengt. 

Nu de kwestie van artikel 25. De geachte afgevaardigde valt 
mij hiermede enigszins op het lijf, ofschoon ik weet, dat bij de 
schriftelijke voorbereiding naar het éne straks genoemde punt 
wordt verwezen. 

Dat er niet een volledige concordantie bestaat tussen het in-
gediende wetsontwerp op de verandering van de cassatie en 
het onderhavige wetsontwerp, kan zeer goed waar zijn, maar er 
is nog alle gelegenheid om, indien eenmaal het Voorlopig Ver-
slag en de verdere parlementaire behandeling van het cassatie-
ontwerp voor de dag komen, die concordantie zo goed mogelijk 
tot stand te brengen, overigens met behoud van de eigen aard 
van elke van de regelingen. 

Dan vraagt de geachte afgevaardigde: wat zijn punten van 
ondergeschikte aard? Dat is nu een van die termen, zoals ze in 
onze wetgeving noodzakelijk zijn en ze steeds meer daarin 
voorkomen. Dat zijn van die elastieke termen, die hun waarde 
krijgen door de jurisprudentie. Gelukkig is dit overgelaten aan 
de Hoge Raad en wij kunnen het vertrouwen hebben, dat de 
Hoge Raad — met inachtneming overigens van de wetsge-
schiedenis, die immers weinig twijfel overlaat — op redelijke 
en vruchtbare wijze aan die ruime en vage term inhoud zal 
geven. 

De heer Van den Berge, Staatssecretaris van Financiën: 
Mijnheer de Voorzitter! Slechts een enkel woord. In de eerste 
plaats naar aanleiding van artikel 25. De geachte afgevaardigde 
vreest voor een argumentum a contrario. Ik heb altijd geleerd, 
dat een argumentum a contrario in negen van de tien gevallen 
fout is. Een enkele maal is het goed, maar het is zeker niet 
juist zo'n argumentum a contrario te gebruiken, indien van de 
aanvang af een aanwijzing in de parlementaire stukken staat, 
die daarmede in strijd is. In de Memorie van Toelichting lezen 
wij ten aanzien van de artikelen 20—25: 

„Voorgesteld wordt de mogelijkheid te openen van ver-
wijzing naar een ander gerechtshof dan dat, welks uit-
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Staatssecretaris Van den Berge e. a. 
spraak werd vernietigd, alsmede feitelijke punten van on-
dergeschikte aard op grond van de stukken van het geding 
door de Hoge Raad zelf te laten beslissen.". 

Van de aanvang af is dus — weliswaar niet in de tekst, maar 
toch in de Memorie van Toelichting — vastgelegd, dat deze 
punten van ondergeschikte aard terug te vinden moeten zijn 
in de stukken van het geding. Hoe zou het ook anders kunnen, 
de Hoge Raad kan het bezwaarlijk elders dan uit de stukken 
opdiepen, daargelaten nu hoe de Hoge Raad dat woord „stuk-
ken" verstaat. De geachte afgevaardigde heeft erop gewezen, 
dat de pleitnota niet tot de stukken behoort. Wij moeten aan 
de Hoge Raad overlaten, wat onder „stukken" wordt verstaan. 
Het is natuurlijk mogelijk, dat deze ter zake tot een andere 
opvatting komt. Ik meen dus, dat de niet volmaakte redactio-
nele overeenstemming tussen de artikelen, die de geachte afge-
vaardigde citeerde, en de eenvoudiger tekst van het wetsont-
werp op grond van de geschiedenis bepaald niet dwingt tot 
een andere uitleg en dat hier op grond van de gewisselde stuk-
ken uitlegging in dezelfde richting voor de hand ligt. 

Nog een enkele opmerking over hetgeen de geachte afge-
vaardigde over de promotiekansen van de rechters zeide. Hij 
heeft gezegd: Op de duur zijn het in de colleges voor de be-
lastingrechtspraak allemaal belastingjuristen-meesters in de 
rechten. Zij kunnen in de gewone promotie van de leden van 
de rechterlijke macht deel hebben. Dat zal te zijner tijd inder-
daad mogelijk zijn, maar dan komt in het bijzonder het gevaar 
naar voren, waarvoor ik de aandacht van de geachte afge-
vaardigde wil vragen, dat juist de belastingjuristen, die in de 
belastingkamer van de rechtbank zitten, proberen weg te ko-
men, en dat willen wij juist niet. Zij zullen weg willen naar de 
civiele en strafkamers van de rechtbanken om vandaar gemak-
kelijke toegang te hebben tot de hoven, waar immers geen be-
lastingkamers zijn. Wij krijgen dan bij de rechtbanken de si-
tuatie, dat de gewone rechters het geplaatst zijn in een belas-
tingkamer als een dood slop zien, omdat dit de promotie naar 
een hof bemoeilijkt — immers, in de hoven vraagt men naar 
civiele ervaring of strafervaring —, en dat ook de speciale be-
lastingjuristen zo gauw mogelijk uit de belastingkamers trachten 
weg te komen. Dit facet van de zaak, nl. dat wij op deze wijze 
een redelijke belastinguitspraak missen, is ook een argument om 
niet de oplossing te kiezen, die in de Tweede Kamer was be-
lichaamd in het amendement-Van Rijckevorsel. 

De heer Hellcma: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal niet op-
nieuw ingaan op de vraag, welke de meest wenselijke vorm 
geweest zou zijn, of het beter geweest zou zijn afzonderlijke 
gerechtshoven in te stellen dan wel belastingkamers bij de 
gerechtshoven. Het wetsontwerp ligt er nu eenmaal. In ieder 
geval is het feit, dat wij nu beroepsrechters krijgen, een be-
langrijke verbetering ten aanzien van de situatie, die wij nu 
kennen. Overigens heeft het antwoord, dat ik van de beide 
bewindslieden heb gekregen over de kwestie van artikel 25, 
mij teleurgesteld. 

In de eerste plaats heeft de Minister van Justitie gezegd, 
dat hij min of meer overrompeld was door de kwestie van 
artikel 25. Dat ligt dan waarlijk niet aan mij, want de kwestie 
is in het Voorlopig Verslag naar voren gebracht en de heren 
konden er dus op rekenen, dat dit punt ook vanavond bij de 
discussie aan de orde zou worden gesteld. 

Nu heeft de Minister van Justitie gezegd, dat hij erkende, 
dat er inderdaad niet een volkomen congruentie tussen de 
beide wetsontwerpen was, maar dat er alle gelegenheid was 
om het civiele cassatie-ontwerp aan te passen aan dit wets-
ontwerp. Dat zou ik bepaald geen verbetering achten, want ik 
acht dat civiele cassatie-ontwerp veel juister en scherper ge-
formuleerd dan dit wetsontwerp. Nu is het toch wel een uit-
zonderlijke figuur, dat, wanneer de Hoge Raad onder ver-
wijzing naar een aanhangig wetsontwerp vraagt naar een 
zelfde regeling, wij nu plotseling een andere en veel minder 
scherpe formulering krijgen. 

Hellcma e. a. 
Nu heeft de geachte heer Staatssecretaris gezegd, dat ook 

in de Memorie van Toelichting wordt gesproken over de 
ondergeschikte punten, waarvan de Hoge Raad kennis neemt 
op grond van de stukken van het geding, maar daarover gaat 
het nu precies, want de term „op grond van de stukken van 
het geding" is onduidelijk, want men moet dan vragen: wor-
den hier nu bedoeld de stukken van het geding in cassatie-
technische zin — en dan weten wij, waarover wij het heb-
ben — of moet men hier denken aan het gehele dossier, dat 
wordt overgelegd, want het is natuurlijk duidelijk, dat de Hoge 
Raad zijn kennis alleen kan ontlenen aan het dossier. De 
terminologie „op grond van de stukken in het geding" is dus 
voor tweeërlei uitleg vatbaar. Wij zijn het er over eens, dat 
de Hoge Raad zijn kennis alleen kan ontlenen aan de stukken 
van het geding. Maar in tegenstelling met het cassatie-ontwerp, 
waar wel degelijk blijkt, dat de Hoge Raad gebonden is aan 
de feitelijke vaststelling in de stukken — en dan kennelijk de 
stukken, waarover de Hoge Raad oordeelt —, wordt er nu 
gezegd: voor zover er ondergeschikte punten zijn, kan de Hoge 
Raad daarover decideren. Nu men vorenbedoelde toevoeging 
heeft weggelaten, wordt de redactie aanmerkelijk onduidelijker. 
Het is toch niet zo voor de hand liggend, dat, als men twee 
wetsontwerpen heeft, welke beide de cassatie regelen, doch 
die verschillend geredigeerd zijn, men dan moet veronder-
stellen, dat de wetgever slechts slordig is geweest en de twee 
verschillende wetsteksten niettemin hetzelfde bedoelen. Het is 
mij dan ook niet duidelijk, waarom wij in dit wetsontwerp niet 
dezelfde redactie als die van het cassatie-ontwerp hebben ge-
kregen. Uit het antwoord van de geachte heer Staatssecretaris 
blijkt niet, wat het motief is geweest om hier niet het andere 
wetsontwerp te volgen, hetgeen te meer bevreemdt, nu de 
Hoge Raad in zijn advies om een zelfde regeling heeft ge-
vraagd. Men mag toch veronderstellen, dat er dan een bepaald 
motief is geweest, waarom men niet aan het verzoek van de 
Hoge Raad heeft voldaan. 

De heer Van Oven, Minister van Justitie: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik zou willen volstaan met het spreken van een kort 
woord, slechts om aan te duiden, dat ik met mijn opmerking, 
dat wij hierdoor zijn overrompeld, geenszins heb bedoeld een 
verwijt aan het adres van de geachte afgevaardigde te maken. 
Natuurlijk wisten wij zeer goed, dat een punt betreffende ar-
tikel 25 ter sprake zou kunnen worden gebracht. Maar de mi-
nitieuze wijze, waarop het nu is geschied, maakt het mij op 
dit ogenblik onmogelijk er even gedetailleerd op in te gaan. 

De heer Van den Berge, Staatssecretaris van Financiën: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou nog willen opmerken, dat, wan-
neer de Hoge Raad vraagt naar „een gelijke regeling", het nog 
niet betekent, dat de Hoge Raad een letterlijk overeenstem-
mende regeling vraagt. Dat kan ook niet, omdat de wijze, waar-
op de belastingprocedure in de wet geregeld is, minder formeel 
is, dan de wijze, waarop nu een keer de civielrechtelijke proce-
dure is geformuleerd. De redactie van het andere wetsontwerp 
op het stuk van het civiele recht is dus niet overgenomen in de 
strikt letterlijke zin, omdat de thans gekozen formulering beter 
passend is in de belastingprocedure, die een vrijere approach 
beoogt dan de sterk formeel gebonden civielrechtelijke proce-
dure. Wanneer nu de geachte afgevaardigde zegt: Welke stuk-
ken bedoelt de Memorie van Antwoord, dan antwoord ik: Niet 
alleen de stukken, die in cassatie geproduceerd zijn, maar even-
zeer de stukken, die voor het Hof geproduceerd zijn, dus alle 
processtukken, zowel in de feitelijke instantie als bij het cas-
satieberoep. 

De heer Hellcma: Mag ik u erop wijzen, Mijnheer de Staats-
secretaris, dat de Hoge Raad in zijn advies nadrukkelijk het 
verzoek heeft gedaan om overeenkomstige bepalingen als zijn 
neergelegd in de artikelen 421 en 423, onder 3e van het ont-
werp tot wijziging van de regelen met betrekking tot het ge-
ding in cassatie ook in dit ontwerp op te nemen? 
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De heer Van den Berge, Staatssecretaris van Financiën: 
De gedachte, die in die artikelen belichaamd is, nl. dat de 
cassatierechter bij uitzondering zich van het terrein van de ver-
keerde toepassing of schending van de wet zal begeven op het 
terrein van de feiten, moet ook in dit wetsontwerp voorkomen. 
Dit is hier ook gebeurd, niet met dezelfde wetsredactie — en 
dat wordt ook met „overeenkomstige bepalingen" niet geëist —, 
maar met hetzelfde doel, nl. dat de cassatierechter zich — ook 
wat het fiscale recht betreft — bezig zou kunnen houden met 
feitelijke punten van ondergeschikte aard. Die in dit wetsont-
werp gekozen formulering is meer in overeenstemming met 
de aard van de procedure in belastingzaken, een procedure, die 

wat vrijer is uitgevallen dan in civiele zaken. Ik kan bij alle 
goede wil geen slordigheid in de formulering zien, zoals de 
geachte afgevaardigde meende te bespeuren. Ik kan mij voor-
stellen, dat de geachte afgevaardigde het anders zou hebben ge-
redigeerd, maar persoonlijk vind ik het zo bevredigend ge-
regeld. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aange-
nomen. 
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