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EINDVERSLAG 
Vastgesteld 13 maart 1980 

De openbare behandel ing van dit wetsontwerp zal naar de mening van de 
bijzondere commissie1 voor de grondwetsherziening vo ldoende zijn voor-
bereid met de beantwoord ing door de Regering van onderstaande vragen 
en opmerk ingen, afkomst ig uit twee fracties. 

De leden van de C.D.A.-fractie w i lden delegatie bij belast ingheff ing, hoe-
zeer ook daar onvermi jdel i jk, toch op bijzondere wijze benaderen, zulks te 
meer waar de Regering zelf ook erkent dat grote terughoudendheid geboden 
is. Dit blijkt uit de bi jzondere tradit ie bij delegatie ten aanzien van belastin-
gen en uit de aard, historie en strekking van de grondwetsbepal ing inzake 
belastingen. 

Erkennen de bewindsl ieden - zo vroegen genoemde leden - dat zij hun 
voorkeur voor de voorgestelde tekst uitslui tend baseren op het formele ar-
gument niet af te wi jken van de overal elders in de herziene grondwet ge-
volgde terminologie voor het toekennen van de bevoegdheid tot delegatie? 

Hoezeer ook bij de term «uit kracht van de wet» delegatie niet geheel is uit-
gesloten, geeft handhaving van deze term het duideli jkst aan dat op dit punt 
geen wi jz iging word t beoogd. Het was genoemde leden niet duideli jk hoe 
het hanteren van de term «uit kracht van de wet» tot verwarr ing en onduide-
li jkheid zou leiden indien duidel i jk word t aangegeven in de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag dat juist met het oog op het uitzonderl i jke karakter 
van de delegatie bij belastingen de bestaande grondwettel i jke term word t 
gehandhaafd. Een duideli jke passage in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag over de reden van de bewust gekozen afwi jk ing zou deze uitzon-
dering kunnen rechtvaardigen zodat het gevaar van een extra ru ime delega-
tie op andere terreinen dan niet aanwezig is. 

Hoewel er enig verschil is tussen de uitleg van de staatscommissie en de 
Raad van State van de term «uit kracht van een wet», meenden deze leden 
toch dat dit verschil niet groot is. Immers de staatscommissie is van mening 
dat het ongewenst is dat bij het belastbaar feit een delegatie plaatsvindt, ter-
wi j l de Raad van State stelt dat delegatie daarbij niet mogel i jk zou zijn. Ge-
meenschappeli jk is echter dat in feite delegatie een zeer grote uitzondering 
dient te zijn. Ook de Regering erkent dit doordat zij in de memor ie van toe-
l ichting vermeldt dat de kring van belast ingpl icht igen, de belastbare feiten 
en het tarief in de wet zelf vermeld dienen te worden. Is dan het formele ar-
gument wel zo dwingend dat de bestaande terminologie niet gehandhaafd 
zou mogen bl i jven, waar de Raad van State èn de Grondwetscommissie plei-
ten voor handhaving van de bestaande term? 

Tweede Kamer,zi t t ing 1979-1980,15 575, n r .8 1 



De leden van de V.V.D.-fractie hadden, ook na bestudering van de memo-
rie van antwoord, hun twijfeld ten aanzien van het voorstel om in plaats van 
de term «uit kracht van de wet» in de toekomst de term «bij wet» te hanteren. 
Hoewel zij begrip hadden voor de door de Regering voorgestane systema-
tiek in het woordgebruik in de nieuwe Grondwet en de daarnaast aangevoer-
de argumenten, achtten deze leden de argumentatie zoals van C.D.A.-zijde in 
het voorlopig verslag verwoord, onvoldoende weerlegd. 

De voorzitter van de commissie, 
VanThijn 

De griffier van de commissie. 
De Beaufort 
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