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De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

I 

In artikel 33, tweede lid, wordt in plaats van «met een daarbij te bepalen 
termijn verlengen» gelezen: verlengen met een daarbij te bepalen, doch ten 
hoogste 5 maanden durende termijn. 

In artikel 33, derde lid, wordt in plaats van «met een daarbij te bepalen ter-
mijn verlengen» gelezen: verlengen met een daarbij te bepalen, doch ten 
hoogste 3 maanden durende termijn. 

Toelichting 

Het komt de ondergetekenden ongewenst voor, de bij Nota van Wijzigin-
gen aangebrachte mogelijkheid van verlenging van de termijn voor de totale 
procedure in de wet op te nemen, zonder dat deze verlenging aan een maxi-
mum is gebonden. Aan het bezwaar dat het aangeven van een maximum er-
toe zou kunnen leiden dat verlenging met de volle termijn regel in plaats van 
uitzondering zou worden (waartegenover staat, dat men zonder termijn-
grens ook geen enkele garantie heeft dat de kortst mogelijke verlenging 
door het bevoegd gezag wordt aangehouden), wordt tegemoet gekomen 
doordat de wettekst duidelijk laat uitkomen, dat met een kortere termijn dan 
het maximum kan worden verlengd. Ook de omstandigheid dat verlenging 
bij een met redenen omkleed besluit plaats moet vinden en alleen is toege-
staan bij een zeer ingewikkeld onderwerp respectievelijk aanmerkelijke af-
wijking van de ontwerp-beschikking, zal een te gemakkelijk gebruik van de 
verleningsmogelijkheid verhinderen. 

De maxima ten slotte zijn met opzet vrij kort gekozen, vanuit de opvatting 
dat ook in bijzondere gevallen verlenging van de procedure zo beperkt mo-
gelijk dient te blijven. 
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