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16955 Wijziging van de Ambtenarenwet 1929 en de Wet 
rechtstoestand dienstplichtigen 

NADER RAPPORT 

Blijkens de mededeling van de Di-
recteur van Uw Kabinet van 23 juni 
1981, nr. 102, machtigde Uwe Majes-
teit de Raad van State, zijn advies be-
treffende het bovenvermelde ontwerp 
rechtstreeks aan mij te doen toeko-
men. Dit advies, gedateerd 26 juni 
1981, nr. 810624/9, moge ik U hierbij 
aanbieden. 

Over het advies van de Raad van 
State moge ik, mede namens mijn 
ambtgenoten van Binnenlandse Zaken, 
van Buitenlandse Zaken a.i. en van De-
fensie, het volgende opmerken. 

1. De Raad van State kan zich met 
de strekking van het wetsontwerp ver-
enigen. Het ontwerp geeft het college 
slechts aanleiding tot de hierna te be-
spreken opmerkingen. 

2. De Raad is van oordeel dat artikel 
58, eerste lid, van de Ambtenarenwet 
1929 met goede reden in overeen-
stemming is gebracht met overeen-
komstige bepalingen in nieuwere wet-
ten. Hij wijst erop dat in deze wetten -
de Wet administratieve rechtspraak 
bedrijfsorganisatie en de Wet admini-
stratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen - eveneens is 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 wense-
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lijk, dat een dergelijke bepaling ook in 
artikel 58 van de Ambtenarenwet 
wordt opgenomen. Daarbij wijst de 
Raad ook op het materieel belang van 
de aanwijzingsplicht, en op het voor-
deel uit het oogpunt van begrijpelijk-
heid van de rechtspraak. 

Aan de suggestie van de Raad heb-
ben mijn ambtgenoten en ik gaarne 
gevolg gegeven. In het nieuwe tweede 
lid van artikel 59 is, naar het voorbeeld 
van artikel 63, eerste lid onder b, van 
de Wet administratieve rechtspraak 
bedrijfsorganisatie en artikel 8, tweede 
lid, van de Wet administratieve recht-
spraak overheidsbeschikkingen, een 
bepaling opgenomen volgens welke 
het geschonden algemene rechtsbe-
ginsel of algemeen beginsel van be-
hoorlijk bestuur in de uitspraak moet 
worden aangewezen. Deze bepaling 
sluit overigens aan bij de bestaande 
praktijk in de ambtenarenrechtspraak. 

De Raad is voorts van oordeel dat 
nader zou moeten worden toegelicht 
waarom in het ontwerp wordt gespro-
ken van algemeen rechtsbeginsel of 
algemeen beginsel van behoorlijk be-
stuur, waarbij hij in het bijzonder het 
naast elkaar stellen van deze twee be-
grippen op het oog heeft. Deze opmer-
king van de Raad heeft ons aanleiding 
gegeven tot een aanvulling van onder-
deel C van het algemeen deel der me-
morie van toelichting. 

3. De Raad is van oordeel dat ten 
aanzien van de in artikel 3 bedoelde 
commissies het vereiste dient te wor-

den opgenomen dat zij optreden 
krachtens algemeen verbindende re-
gels. Dit sluit, aldus de Raad, aan bij de 
thans geldende tekst van artikel 3, der-
de lid, waaraan de nieuwe bepaling is 
ontleend. 

Aan deze suggestie van de Raad me-
nen wij geen gevolg te kunnen geven. 
In het huidige derde lid van artikel 3 
was het vereiste dat het optreden van 
de commissies op algemeen verbin-
dende regels moet berusten, van bete-
kenis omdat hieraan het rechtsgevolg 
was verbonden dat de Centrale Raad 
van Beroep in eerste en enige aanleg 
over de besluiten van deze commis-
sies oordeelt. Dit rechtsgevolg zal in-
gevolge de in het wetsontwerp neer-
gelegde wijziging van artikel 3 niet lan-
ger aan het optreden van zulke com-
missies verbonden zijn. De vraag of 
het optreden van een commissie als 
bedoeld in artikel 3 al dan niet op alge-
meen verbindende regels berust, blijft 
wèl van belang voor de toepassing 
van artikel 58, zesde (thans nog vijfde) 
lid. Hierop zijn wij in de artikelsgewijze 
toelichting bij artikel 58 ingegaan. Wij 
hebben er daar op gewezen dat blij-
kens vaste jurisprudentie van de Cen-
trale Raad van Beroep krachtens arti-
kel 125, eerste lid, onder j , alle hier be-
doelde, aan het beroep op de rechter 
voorafgaande instanties - dus zowel 
administratieve beroepsinstanties als 
commissies als bedoeld in artikel 3 -
tot stand moeten zijn gebracht (of al-
thans uitdrukkelijk gewild) door het 
gezag dat ingevolge artikel 125 be-
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voegd is tot het vaststellen van de rechts-
positieregeling. Een nadere bepaling 
omtrent de grondslag van het optre-
den van administratieve instanties, als 
bedoeld in artikel 58, zesde l id, is der-
halve naast artikel 125, eerste lid, on-
der j , overbodig. 

In onderdeel A, vijfde alinea, eerste 
volzin, van het algemeen deel der me-
morie van toelichting is nog een kleine 
wijziging aangebracht in verband met 
de omstandigheid dat inmiddels bij 
Uw boodschap van 22 juni 1981 het 
ontwerp van wet houdende wijziging 
van de Wet administratieve recht-
spraak overheidsbeschikkingen, vast-
stelling van een nieuwe bijlage als be-
doeld in artikel 8 van die wet en wijzi-
ging van de onteigeningswet inzake 
het horen van de Raad van State 
(16945) bij de Tweede Kamer is inge-
diend. 

Ik veroorloof mi j U, mede namens 
mijn genoemde ambtgenoten, in over-
weging te geven het hierbij gevoegde 
gewijzigde ontwerp van wet en de 
daarmee in overeenstemming ge-
brachte, overeenkomstig het voren-
staande, gewijzigde memorie van toe-
lichting met bijlagen aan de Tweede 
Kamer der Staten-Genraal te zenden. 

De Minister van Justitie, 
J. de Ruiter 


