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16 955 Wijziging van de Ambtenarenwet 1929 en de Wet 
rechtstoestand dienstplichtigen 

B 

Bij kabinetsmissive van 23 juni 1981, 
no. 101, heeft Uwe Majesteit, op voor-
dracht van de Minister van Justitie, 
mede namens de Ministers van Bin-
nenlandse Zaken, van Buitenlandse 
Zaken a.i. en van Defensie, bij de Raad 
van State ter overweging aanhangig 
gemaakt een wetsontwerp met memo-
rie van toelichting, houdende wijziging 
van de Ambtenarenwet 1929 en de 
Wet rechtstoestand dienstplichten. 

1. Met de strekking van het wets-
ontwerp kan de Raad van State zich 
verenigen. Het geeft het college 
slechts aanleiding tot de volgende op-
merkingen. 

2. Het voorgestelde nieuwe eerste 
lid van artikel 58 van de Ambtenaren-
wet 1929 is, naar het oordeel van het 
college, met goede reden in overeen-
stemming gebracht met overeenkom-
stige bepalingen in nieuwere wetten. 
In deze wetten - de Wet administratie-
ve rechtspraak bedrijfsorganisatie en 
de Wet Arob - is eveneens voorzien 
dat de rechter bij gehele of gedeelte-
lijke vernietiging op grond van schen-
ding van een in het algemeen rechts-
bewustzijn levend beginsel van be-
hoorlijk bestuur het in de desbetreffen-
de zaak geschonden beginsel aanwijst. 
De Raad acht het uit een oogpunt van 
harmonisatie van wetgeving wenselijk 
dat een dergelijke bepaling ook in arti-
kel 58 van de Ambtenarenwet 1929 
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wordt opgenomen. Materieel is de 
aanwijzingsplicht ook van belang. Uit-
werking van de algemene rechtsbegin-
selen doet recht aan de arbeidsrechte-
lijke aspecten die aan het Ambtenaren-
recht verbonden zijn. Meer in het alge-
meen kan de aanwijzingsplicht ook bij-
dragen tot beter begrip van de recht-
spraak. 

Overigens zou nader moeten wor-
den toegelicht waarom in het onderha-
vige wetsontwerp wordt gesproken 
van algemeen rechtsbeginsel of alge-
meen beginsel van behoorlijk bestuur. 
In het bijzonder ware daarbij aandacht 
te schenken aan het naast elkaar stel-
len van deze twee begrippen. 

3. Ten aanzien van de commissies 
die in artikel 3 genoemd zijn, te weten 
scheidsgerechten en commissies van 
beroep, dient het vereiste opgenomen 
te worden dat zij optreden krachtens 
algemeen verbindende regels. Dit sluit 
aan bij de thans geldende tekst van ar-
tikel 3, derde l id, waaraan de nieuwe 
bepaling is ontleend. 

De Raad van State geeft U in over-
weging het wetsontwerp te zenden 
aan de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal, nadat met het vorenstaande re-
kening zal zijn gehouden. 

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