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OORSPRONKELIJKE TEKST VAPü HET VOORSTEL VAN WET EN
DE MEMORIE VAN TOELICHTING, ZOALS VOORGELEGD AAN
DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER IMADIEN GEWIJZIGD

I. VOORSTEL VAIM WET

1. In artikel 37b, eerste lid, onder
a, is «de betrokken personen»
gekomen in de plaats van: zij.

Het zesde lid van dit artikel luidde:
«De exploitant draagt er zorg voor,
dat personen die niet voldoen aan
het derde lid, onder b en c, de
verdere toegang tot de in het eerste
lid bedoelde delen van het lucht–
vaartterrein wordt ontzegd en dat zij
zonodig, nadat de daartoe door Onze
Minister van Justitie aangewezen
politieautoriteit is ingelicht, onmid–
dellijk uit deze delen worden
verwijderd.»

2. In artikel 37g, eerste lid,
ontbraken de woorden: door het
bewakingspersoneel.

3. In artikel 37h, eerste lid, stond
«worden verhinderd» gekomen in de
plaats van: wordt verhinderd.

4. Artikel 37j, eerste lid, luidde:
1. Ter bestrijding van de kosten

die het Rijk maakt met het oog op de
uitoefening van de controle overeen–
komstig paragraaf 3, wordt een
beveiligingsheffing ingesteld.

4. Artikel 37k, tweede lid, luidde:
2. De heffing wordt geheven met

overeenkomstige toepassing van de
Algemene wet inzake rijksbe–
lastingen (Stb. 1959, 301), met dien

verstande dat van die wet buiten
toepassing blijven de artikelen 2,
vierde lid, 37 tot en met 40, 49, 49a,
53a, alsmede 68 tot en met 88.

5. Aan het slot van het tweede lid
van artikel 371 ontbrak de volzin:
Voorts blijven bij de toepassing van
artikel 66 van die wet, de artikelen
76, 80, 82, 84, 86 en 87 van de
Algemene wet inzake rijksbe–
lastingen buiten toepassing.

In het derde lid van dit artikel,
onder a, ontbrak artikel 11 van de
Invorderingswet 1990 in de
opsomming.

II. MEMORIE VAN
TOELICHTING

1. De laatste volzin van de eerste
alinea ontbrak.

2. In de tweede alinea ontbrak in
de twee na laatste volzin de passage:
terwijl evenzeer rekening wordt
gehouden met de intentie van de
Tweede Kamer en de regering, de
tekorten van de beveiliging bij de
belanghebbenden te leggen.

3. Aan het slot van de vijfde alinea
stond: «Zo nodig kan de luchthaven–
exploitant de voortduring van het
strafbaar feit doen beëindigen door
deze personen met behulp van de
sterke arm van het terrein te verwij–

deren.»

4. In de eifde alinea luidde de
twee volzin: «het is de bedoeling dat
Seceurop dit blijft doen, zolang niet
een ander beveiligingsbedrijf dit
werk even goed, doch goedkoper
kan verrïchten.»

5. In de veertiende alinea is
«gebaat bij» in de plaats gekomen
van: beneficieert bij.

6. De vijftiende alinea over de
verenigbaarheid van de heffing met
het Verdrag van Chicago inzake de
Internationale Burgerluchtvaart
ontbrak.

7. In de vierde alinea boven het
kopje deregulering luidden de twee
laatste volzinnen: Indien desondanks
de opbrengst van de heffing de
kosten die ingevolge de wet worden
gemaakt, niet dekt, kan bij ministe–
riële regeling het tarief worden
verhoogd. Aan de andere kant
noodzaakt de in het voorstel neerge–
legde bestemming van de opbrengst
ertoe, dat indien de kosten per
passagier, bij voorbeeld door
verhoging van de doelmatigheid
zouden dalen, een neerwaartse
bijstelling van het tarief plaatsvindt.

8. De laatste alinea's voor het
kopje «deregulering» luidden:

«Het wetsvoorstel kiest voor een
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heffing ten laste van de luchtvaart–
maatschappijen, te heffen en in te
vorderen door een door de Minister
van Justitie aangewezen functionaris
van de luchthavenexploitant. Deze
zal heffen en invorderen vanwege de
Minister van Justitie. De luchtvaart–
maatschappijen hebben een directe
contractuele relatie met de passa–
giers. Zij beschikken over de exacte
gegevens van de aantallen passa–
giers die in hun luchtvaartuigen aan
boord gaan. Zij kunnen de heffing
doorberekenen in het ticket, zodat
uiteindelijk de passagier, die immers
beneficieert van de beveiligings–
maatregelen, indirect de hetiing
betaalt.

Wat betreft de thans nieuw
voorgestelde bepalingen inzake de
heffing, wijzen wij op het volgende.
Artikel 104 van de Grondet schrijft
voor dat heffingen worden geregeld
bij de wet. Dit betekent dat het
orgaan dat de heffing vaststelt, de
kring van heffingsplichtigen, alsmede
de heffingsgrondslag worden
neergelegd in de wet in formele zin.
Daarenboven is verder de
bestemming van de heffing in de wet
vastgelegd.

De kosten blijken nu ongeveer
neer te komen op zes gulden en
vijftig cent gulden per vertrekkende
passagier. De rekening van
Seceurop, werkzaam op Schiphol,
bedraagt thans 35 miljoen per jaar,
terwijl van deze luchthaven
gedurende dit tijdvak ongeveer 5,5
miljoen passagiers aan boord gaan.
Indien het aantal vertrekkende
passagiers per jaar toeneemt, zullen
navenant de inkomsten uit de heffing
stijgen. Daar de controle per
passagier wordt uitgeoefend, is voor
deze heffingsgrondslag gekozen.
Indien desondanks de opbrengst van
de heffing de kosten die ingevolge
de wet worden gemaakt, niet dekt,
kan bij ministeriële regeling het tarief
worden aangepast. Het gaat om
passagiers die vanaf een luchtvaart–
terrein aan boord gaan van een
luchtvaartuig. Passagiers op doorreis
tellen niet mee bij de bepaling van
de heffing. Deze zijn immers naar
alle waarschijnlijkheid al elders ook
aan een onderzoek onderworpen en
het zou niet billijk zijn hen meer dan
één keer hiervoor te belasten

De Minister van Justitie is aange–
wezen als heffende en invorderende
instantie. De terminologie dat
vanwege hem kan worden geheven
en ingevorderd, laat de mogelijkheid
van delegatie van deze bevoegdheid

open. Deze bevoegdheid zal worden
gedelegeerd aan een nader door de
Minister van Justitie aan te wijzen
functionaris van de luchthavenex–
ploitant. De dwanginvordering is
echter opgedragen aan het hierin
gespecialiseerde orgaan, te weten de
fiscus. Deze verzendt dwangbevelen.
De bepalingen van de fiscale
wetgeving die nodig zijn om de
heffing te effectueren, zijn van
overeenkomstige toepassing
verklaard.

9. De toelichting op de artikelen
37k tot en met 37m luidde:
«Bepalingen uit de fiscale wetgeving
zijn voor zover nodig van overeen–
komstige toepassing verklaard om de
heffing en de invordering te effec–
tueren.»

10. De toelichting op artikel 37,
voorafgaand aan de alinea over de
strafrechtelijke bepalingen luidde:

«De invordering geschiedt onder
de verantwoordelijkheid van de
Minister van Justitie. De dwangin–
vordering is opgedragen aan het
daarvoor gespecialiseerde orgaan,
dat ervaring heeft met de toepassing
van de daartoe wettelijk gegeven
middelen.

In het tweede lid zijn de artikelen
59 en 60, die betrekking hebben op
de plicht inzage te verstrekken bij
invordering ten aanzien van derden,
buiten toepassing verklaard, daar
deze situatie zich bij de in dit
wetsvoorstel voorziene heffing niet
voordoet.

De overige leden zijn gebruikelijke
bepalingen bij de regeling van de
invordering van bijzondere heffingen,
zoals deze in verschillende wetten
zijn aangepast ter gelegenheid van
de inwerkingtreding van de Invorde–
ringswet 1990. Zie Stb. 1990, 222.

De heffing vanwege de Minister
van Justitie maakt het mogelijk de
heffing op te dragen aan de luchtha–
venexploitant.»

11. De laatste alinea van de
toelichting op artikel 37m luidde:
«Artikel 37m verplicht tot het aante–
kening houden van het aantal passa–
giers overeenkomstig regels te
stellen bij ministeriële regeling. Op
overtreding van deze regels staat
geen sanctie, doch niet-naleving zal
van invloed zijn op de bewijs–
lastverdeling in een eventuele
rechterlijke procedure over een
naheffing die uitgaat van een ander
aantal passagiers dan de luchthaven
heeft vastgesteld.»
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