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I

Artikel 37k, vijfde lid, wordt vervangen door:
5. De heffing wordt geheven bij wege van aanslag. Zij wordt geheven

over een bij ministeriële regeling van Onze Minister van Justitie te
bepalen tijdvak.

In artikel 371, tweede lid, worden de woorden «artikel 59 en artikel
60» vervangen door: de artikelen 9, 59 en 60.

Voor de tekst van Artikel II wordt het cijfer 2 geplaatst. Daaraan
voorafgaand wordt een onderdeel ingevoegd dat luidt:

1. Het tarief van de heffing, bedoeld in artikel 37j, eerste lid, in Artikel
I, bedraagt voor het resterende deel van 1991 zes gulden vijftig per
passagier.

Toelichting

De wijzigingen van de onderdelen I en II houden verband met een
technische wijziging van het systeem van de heffing. Na overleg met de
meest betrokken luchthavenexploitant is gebleken dat een systeem van
heffing bij wege van aanslag (beter dan voldoening op aangifte) aansluit
bij het systeem, dat thans reeds wordt gevolgd door de luchthavenex–
ploitant voor het uit andere hoofde periodiek in rekening brengen van
bepaalde bedragen aan de luchtvaartmaatschappijen.

Voorts is in artikel 371, tweede lid, artikel 9 van de Invorderingswet
1990 buiten toepassing verklaard, zodat ook op dat punt in de ministe–
riële regeling kan worden aangesloten bij de in de praktijk gehanteerde
betalingstermijnen voor de verstuurde rekeningen.

Onderdeel III treft een regeling ervan uitgaande dat amendement 14
van mevrouw Doelman-Pel c.s. wordt aangenomen. Alsdan vervalt
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immers de gelding van het tarief voor 1991. Evenmin bestaat er de
bevoegdheid bij ministeriële regeling een tarief vast te stellen daar er
geen sprake is van een vaststelling van het tarief bij het begin van het
kalenderjaar, noch van een tussentijdse wijziging. De wijziging strekt
ertoe eenmalig buiten de regeling van de Luchtvaartwet het tarief vast te
stellen.

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