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21947 Wijziging van de Luchtvaartwet (Regels
beveiliging luchtvaartterreinen)

B ADVIES RAAD VAN STATE NADER RAPPORT

Aan de Koningin Aan de Koningin

's-Gravenhage, 30 november 1990 's-Gravenhage, 3 december 1990

Bij Kabinetsmissive van 27
november 1990, nr. 90.023022,
heeft Uwe Majesteit, op voordracht
van de Minister van Justitie, mede
namens de Minister van Verkeer en
Waterstaat en de Staatssecretaris
van Financiën, bi] de Raad van State
ter overweging aanhangig gemaakt
een voorstel van wet met memorie
van toelichting tot wijziging van de
Luchtvaartwet (regels beveiliging
luchtvaartterreinen).

1. De memorie van toelichting
vermeldt op bladzijde 1 dat de lucht–
havenexploitant als eigenaar de
toegang dient te ontzeggen aan
personen die niet voldoen aan de
voorgeschreven vereisten en dat
personen die geen gehoor geven aan
de aanzegging het terrein te verlaten
het strafbaar feit als omschreven in
artikel 138 van het Wetboek van
Strafrecht (WvSr) plegen. Zo nodig,
aldus de toelichting, kan de luchtha–
venexploitant de voortduring van het
strafbaar feit doen beëindigen door
deze personen met behulp van de
sterke arm van het terrein te verwij–
deren.

De Raad van State merkt op dat
optreden tegen wetsovertreders is
voorbehouden aan de overheid en
dat eigenrichting is verboden. De
exploitant die het strafbaar feit van
artikel 138 WvSr constateert kan

Blijkens mededeling van de plaats–
vervangend directeur van Uw kabinet
van 27 november 1990, nr.
90.023022, machtigde Uwe
Majesteit de Raad van State, zijn
advies inzake het bovenvermeld
wetsvoorstel rechtstreeks aan mij te
doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 30 november 1990, bied
ik U hierbij aan.

1. Overeenkomstig het advies van
de Raad zijn het wetsvoorstel en de
memorie van toelichting aangepast.
Wij delen het oordeel van de Raad
dat de luchthavenexploitant in dezen
geen politionele taak toekomt.
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daarvan aangifte doen, doch niet zelf
tot verwijdering overgaan, ook niet
als hij daarover tevoren de aange–
wezen politie-autoriteit heeft
ingelicht, zoals in het zesde lid van
artikel 37b van het wetsvoorstel
wordt voorgeschreven.

Indien het de bedoelig is de
exploitant wèl met deze politionele
taak te belasten, acht de Raad dat
onaanvaardbaar. Optreden tegen
wetsovertredingen is een
overheidstaak die niet aan derden
kan worden overgedragen. In dit
verband verwijst de Raad mede naar
zijn eerder op 18 december 1986
onder nr. W09.86.0405 uitge–
brachte, hierbij gevoegde advies
inzake wetsvoorstel 20 306.

De redactie van artikel 37b, zesde
lid, en de memorie van toelichting
dienen derhalve op dit punt te
worden aangepast.

2. Het wetsvoorstel is ingegeven
doordat de Eerste Kamer der Staten–
Generaal in het bijzonder bezwaar
had tegen de overdracht van het
onderzoek aan kleding en reisbagage
door personeel van de luchthavenex–
ploitant.

Dat de controle wordt uitgevoerd
door bewakingspersoneel ware
derhalve uitdrukkelijk in artikel 37g
op te nemen.

3. De onderhavige heffing is naar
het oordeel van de Raad naar de
onderscheiding welke in artikel 104
van de Grondwet wordt gemaakt
tussen belastingen en andere
heffingen van het Rijk niet als een
belasting in de daar bedoelde zin aan
te merken, maar zij vertoont wel een
aantal kenmerken daarvan. Ook
verdient aandacht dat de heffing en
invordering zullen plaatsvinden met
behulp van het arsenaal van
middelen dat de belastingheffer ter
beschikking staat. De Raad is dan
ook van oordeel dat de vaststelling
van het tarief van de heffing niet bij
ministeriële regeling, maar ten
minste bij algemene maatregel van
bestuur dient te geschieden waarbij
eventueel de bijstelling aan de hand
van een prijsindex kan plaatsvinden.
De voorgestelde regeling, waarbij
eenmalig een tarief van f 6,50 in de
wet is bepaald en de verdere tarief–
stelling aan de minister wordt
overgelaten is naar 's Raads oordeel
niet voldoende.

4. Ter toelichting van het voorge–
stelde artikel 37j, vierde lid, tweede

2. Overeenkomstig het advies van
de Raad zijn in artikel 37g, eerste lid,
de woorden «door het bewakings–
personeel» toegevoegd.

3. Naar aanleiding van de
opmerking van de Raad dat de
verdere tariefstelling bij ministeriële
regeling niet voldoende is, merken
wij het volgende op. Zoals de Raad
zelf aangeeft, heeft de heffing niet
het karakter van een belasting. Dit
brengt met zich dat de vereisten
welke artikel 104 van de Grondwet
aan de vormgeving stelt bij deze
heffing minder stringent zijn.
Niettemin hebben wij vanuit het
oogpunt van rechtszekerheid de
essentialia van die heffing in de wet
in formele zin vastgelegd. Dit is ook
het geval voor de wijziging van het
tarief bij het begin van een kalen–
derjaar, onderscheidenlijk in de loop
van een jaar. Het kader voor de
wijziging is immers zodanig in de
wet bepaald dat daarmee duidelijk
de grenzen zijn aangegeven
waarbinnen het feitelijke tarief bij
ministeriële regeling kan worden
vastgesteld.

4. De toelichting is bijgesteld in
die zin dat een overweging is
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volzin en vijfde lid, wordt in de
memorie van toelichting opgemerkt
dat, indien de opbrengst van de
heffing de kosten niet dekt, het tarief
bij ministeriële regeling kan worden
aangepast. Dit wekt de indruk dat de
hierbedoelde bevoegdheden slechts
zullen worden gehanteerd, indien
een opwaartse bijstelling van het
tarief noodzakelijk is. De Raad is van
oordeel dat de betrokken bewinds–
lieden er op bedacht dienen te zijn
het tarief, zo dit nog mogelijk is, ook
in neerwaartse richting bij te stellen.

5. Het overgrote deel van de
invorderingswerkzaamheden, zoals
ook de heffingswerkzaamheden, zal
geschieden door de aangewezen
functionaris van de luchthavenex–
ploitant. Daartoe behoort de
toepassing van belangrijke bevoegd–
heden, zoals het uitvaardigen van
dwangbevelen, het verlenen van
uitstel, het nemen van inzage van
boeken en de kwijtschelding van
heffing, werkzaamheden welke een
zekere specialistische kennis vragen.
In verband hiermede ware in de
memorie van toelichting in te gaan
op de vraag of binnen het personeel
van de luchthavenexploitant de
daarvoor noodzakelijke deskun–
digheid aanwezig is en zo neen, of
daarin op zo korte termijn als voort–
vloeit uit het beoogde tijdstip van
inwerkingtreding van dit voorstel zal
kunnen worden voorzien.

6. De Raad vraagt zich af waarom
de in artikel 371, derde lid, tweede
volzin, voorkomende opsomming van
artikelen niet mede artikel 11 van de
Invorderingswet 1990 omvat. Het
verzenden van aanmaningen is, naar
het voorkomt, niet minder dan het
uïtvaardigen van dwangbevelen een
bevoegdheid welke in de gekozen
opzet aan de meergenoemde
functionaris zou dienen toe te
komen.

7. De Raad heeft in de toelichting
de uitdrukkelijke mededeling gemist
dat wetsvoorstel 20 306 zal worden
ingetrokken; er wordt gesteld dat het
thans voorliggende wetsvoorstel
naar zijn uiterlijke vorm een alter–
natief is op het wetsvoorstel 20 306,
doch naar zijn aard daarop een
novelle. De Raad acht deze
kenschetsing weinig gelukkig; aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal,
die wetsvoorstel 20 306 heeft
aanvaard, kan geen alternatief
worden voorgelegd, terwijl in

opgenornen omtrent de in het
voorstel neergelegde bestemming
van de opbrengst welke ertoe
noodzaakt, dat indien de kosten per
passagier zouden dalen, bij
voorbeeld door verhoging van de
doelmatigheid, een neerwaartse
bijstelling van het tarief dient plaats
te vinden.

5. Aan het advies van de Raad is
gevolg gegeven door aanvulling van
de twee na laatste alinea voor het
kopje deregulering.

6. Artikel 11 is alsnog
opgenomen. Het ontbreken ervan
was een omissie.

7. In de memorie van toelichting is
in de eerste almea de aankondiging
opgenomen dat het wetsvoorstel
20 306 zo spoedig mogelijk na
aanvaarding door de Tweede Kamer
zal worden ingetrokken.
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formele zin niet sprake is van een
novelle. Overiges is bij de Raad de
meer principiële vraag gerezen of het
voorstel van wet aan de Tweede
Kamer kan worden aangeboden
alvorens wetsvoorstel 20 306 is
ingetrokken. Immers, bij een
zodanige procedure wordt de
Tweede Kamer gevraagd een
wetsvoorstel te aanvaarden dat op
wezenlijke punten afwijkt van een
wetsvoorstel dat inmiddels door de
Tweede Kamer is aanvaard en dat
nog deel uitmaakt van het proces
van parlementaire behandeling.
Hieraan dient tenminste in de
memorie van toelichting aandacht te
worden besteed

8. Onder verwijzing naar hetgeen
onder punt 7 is opgemerkt kan het
onderhavige voorstel van wet, anders
dan thans blijkens het slot van de
tweede alinea van de memorie van
toelichting het geval is, een volledige
toelichting niet ontberen. Hierin ware
te voorzien.

9. In de memorie van toelichting
(bladzijde 2) wordt gesteld: «Het is
de bedoeling dat Seceurop dit blijft
doen, zolang niet een ander beveili–
gingsbedrijf dit werk even goed,
doch goedkoper kan verrichten.»
Afgezien van de vraag of deze
mededeling een functie vervult in het
kader van dit wetsvoorstel, merkt de
Raad op dat het echter maatschap–
pehjk zeer wel denkbaar is dat de
overheid op andere gronden dan
prijs en kwaliteit van het produkt een
bestaand contract niet zal verlengen.
Deze passage ware in ieder geval
aan te passen.

10. In de toelichting op artikel
37m wordt medegedeeld dat geen
sanctie staat op overtreding van de
verplichting tot het aantekening
houden van het aantal passagiers,
overeenkomstig regels te stellen bij
ministeriële regeling, maar dat

8. De door de Raad gewraakte
volzin luidt: «Daarom kon ook de
toelichting summier worden
gehouden.» De toelichting is naar
ons oordeel, hoewel summier, wel
volledig. Ware er meer tijd geweest,
dan zou een uitvoeriger toelichting
alleen al op formele gronden stellig
wenselijk zijn geweest, waarin ook
elementen van de uitvoerige schrifte–
lijke en mondelinge gedachtenwis–
seling met het parlement zouden
moeten zijn verwerkt. Onder de
gegeven omstandigheden is volstaan
met deze toelichting, waarbij de
nadruk is komen te vallen op die
onderdelen van het wetsvoorstel die
nieuw zijn ten opzichte van het
vorige. Wij menen dat daarmee aan
de mogelijkheid een goed oordeel te
vormen over het wetsvoorstel, geen
afbreuk wordt gedaan.

9. De gewraakte volzin is
geschrapt. Met de Raad zijn wij het
eens dat alle mogelijkheden dienen
open te blijven om op welke grond
dan ook het bestaande contract niet
te verlengen. Het wetsvoorstel
beoogt niet op enigerlei wijze
Seceurop een bevoorrechte positie
te geven boven andere mogelijke
kandidaten voor de uitoefening van
de bewakingsfunctie.

10. De toelichting op artikel 37m
is naar aanleiding van de opmerking
van de Raad aangepast.
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niet-naleving van invloed zal zijn op
de bewijslastverdeling bij een
eventuele naheffing - die uitgaat van
een ander aantal passagiers dan de
luchthaven heeft vastgesteld. De
Raad wijst erop dat krachtens artikel
37j, tweede lid, heffing niet wordt
geheven van de luchthaven maar van
de rechtspersoon die als eigenaar of
houder van een burgerluchtvaartuig
dit te zijner beschikking heeft en dit
onder zijn verantwoordelijkheid laat
deelnemen aan het luchtverkeer. Op
de luchthaven rust derhalve geen
verplichting ter zake. Aangezien bij
gebreke van registratie door
overheid en luchthaven voorts de
mogelijkheid tot naheffing nagenoeg
verwaarloosbaar moet worden
geacht, vraagt de Raad zich
overigens af of opneming van deze
passage voldoende zin heeft.

11. Voor een redactionele kantte–
kening moge het college verwijzen
naar de bij het advies behorende
bijlage.

De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet te
zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, nadat met het
vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

Redactionele kanttekening,
behorende bij het advies nr.
W09.90.0592 van de Raad van
State van 30 november 1990

- In de tweede volledige alinea
van bladzijde 3 van de memorie van
toelichting ware «beneficieert van»
te wijzigen in: gebaat is bij.

11. De redactionele kanttekening
van de Raad is verwerkt.

Van de gelegenheid is voorts
gebruik gemaakt een enkele
wetstechnische tekortkoming recht
te zetten.

Ik moge U, mede namens mijn
ambtgenote van Verkeer en Water–
staat en de Staatssecretaris van
Financiën, verzoeken het hierbij
gevoegde gewijzigde voorstel van
wet en de memorie van toelichting
aan de Tweede Kamer der Staten–
Generaal te zenden.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch-Ballin
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