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Met voldoening hebben wij ervan kennis genomen dat de leden van de 
fracties van de P.v.d.A. en het G.P.V. in het algemeen hun instemming 
hebben betuigd met het voorliggende wetsontwerp. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben zich naar aanleiding van 
de omstandigheid dat de tot het personeel van de buitenlandse dienst 
behorende personen met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht is gesloten, evenals de in Nederland bij de overheid werkzame 
arbeidscontractanten, buiten het bereik van de Ambtenarenwet 1929 
blijven, afgevraagd of de rechten en plichten van bij de buitenlandse dienst 
werkzame arbeidscontractanten overeenkomen met de rechten en plichten 
die gelden voor in Nederland bij de overheid werkzame arbeidscontractan-
ten. 

De rechtspositie van bij de buitenlandse dienst werkzame uitgezonden 
arbeidscontractanten is nagenoeg gelijk aan die van hier te lande werkzame 
arbeidscontractanten. In het Reglement van de Buitenlandse Dienst 1951 
(Stb. 1970, 74) is een aantal speciale regelingen neergelegd, die verband 
houden met de uitzending naar het buitenland van de arbeidscontractanten. 
Op de in het buitenland werkzame en ter plaatse aangetrokken arbeidscon-
tractanten is Nederlands recht van toepassing voor zover dwingende 
bepalingen van lokaal (arbeids)recht niet anders voorschrijven en voor 
zover werkgever en arbeidscontractant geen aanvullende bepalingen van 
lokaal (arbeids)recht en/of lokaal geldende gebruiken van toepassing 
verklaren. 

De leden van voornoemde fractie hebben zich naar aanleiding van de 
voorgestelde wijziging van artikel 1, eerste lid, Ambtenarenwet 1929 
afgevraagd, waarom in de algemene omschrijving van het begrip ambtenaar 
nog steeds gebruik wordt gemaakt van het mannelijk persoonlijk voornaam-
woord «hij», voorafgaand aan de bijvoeglijke bijzin, «die is aangesteld om 
in openbare dienst werkzaam te zijn». Zij geven de Regering in overweging 
bij gelegenheid van een wetsontwerp als het onderhavige het persoonlijk 
voornaamwoord «hij» te vervangen door «diegene». Zij zijn van oordeel 
dat van zo een terminologische gelijkstelling van man en vrouw een 
gunstige precedentwerking kan uitgaan. 

Wij zijn met voornoemde leden van oordeel dat het gebruik van geslachts-
neutrale terminologie in regelgeving zo veel mogelijk moet worden 
bevorderd. Daarom stellen wij voor om artikel 1 van de Ambtenarenwet 
1929, waarin in het algemeen is bepaald wat onder ambtenaar in de zin van 
deze wet al dan niet dient te worden verstaan, geslachtsneutraal te formu-
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leren. Ook wij verwachten dat van zo een wijziging een gunstige precedent-
werking zal kunnen uitgaan. Wij zijn overigens van mening dat de doelstelling 
van een terminologische gelijkstelling tussen man en vrouw om wetssyste-
matische en praktische redenen slechts werkelijk kan worden verwezenlijkt, 
indien de terminologie in de gehele wettelijke regeling wordt doorgevoerd. 
In het algemeen zal dit slechts mogelijk zijn, indien het gaat om een nieuwe 
of geheel herziene wet. Het aanbrengen van incidentele wijzigingen in een 
bestaande wet, zoals thans door voornoemde leden voorgesteld, zal een 
beperkt effect hebben, omdat de te wijzigen wet slechts zeer gedeeltelijk 
wordt geschoond. Een algehele herziening van de Ambtenarenwet 1929 
zou de grenzen van dit incidentele wijzigingsvoorstel ver te buiten gaan. 
Daarom menen wij met de voorgestelde wijziging van artikel 1 te moeten 
volstaan. Overigens is in de binnen afzienbare tijd vastte stellen nieuwe 
Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek een aanwijzing opgenomen, die 
ertoe strekt het gebruik van taal te voorkomen waarin zonder noodzaak 
onderscheid tussen geslachten wordt gemaakt. 

De G.P.V.-fractie heeft zich afgevraagd waarom niet tegelijkertijd met de 
thans voorgestelde wijzigingen in de Ambtenarenwet 1929 is voorgesteld 
deze wet op een aantal punten aan te passen aan de in de praktijk gebleken 
behoeften. Zij heeft het oog op een aantal bepalingen uit de Beroepswet 
die ontbreken in de Ambtenarenwet 1929. Gedoeld wordt op de artikelen 
69, en 151 en 152 van de Beroepswet, waarin aan het college (raden van 
beroep en Centrale Raad van Beroep) een aantal bevoegdheden zijn 
toegekend ter vereenvoudiging van de procedure die de ambtenarenrechter 
mist. 

Het onderhavige wetsvoorstel heeft, zoals gezegd, een beperkte strekking. 
Het dient vooral te worden gezien samen en in verband met het wetsontwerp 
negatieve lijst (nr. 16 945), waaruit de uitbreiding van de werking van de 
Ambtenarenwet 1929 tot leden van de buitenlandse dienst voortvloeit. De 
andere voorgestelde wijzigingen hingen daarmee samen of konden binnen 
korte tijd worden meegenomen. Het heeft niet in de bedoeling gelegen alle 
procedurele wijzigingen die in de Ambtenarenwet 1929 zouden kunnen 
worden overwogen, thans in een wetsvoorstel op te nemen. Wij hebben er 
mede van afgezien om de aanpassingen waarop voornoemde fractie doelt, 
mee te nemen, omdat zulks de door ons gewenste spoedige indiening van 
de onderhavige wetsvoorstellen in de weg zou staan. Wanneer zich daartoe 
een goede gelegenheid voordoet, zullen wij voorstellen doen tot wijziging 
van de Ambtenarenwet 1929 die ertoe strekken de procedure voor de 
ambtenarenrechter verder te vereenvoudigen. 

De G.P.V.-fractie heeft zich afgevraagd of de beroepstermijn van 30 
dagen niet te kort zal zijn voor de ambtenaren die zijn aangesteld om 
buiten Nederland werkzaam te zijn. Zij vraagt zich af welk argument er-
tegen zou pleiten om voor deze categorie ambtenaren een regeling te 
treffen, die overeenkomt met artikel 6 van de Militaire Ambtenarenwet 
1931. 

In artikel 6 van deze wet is bepaald dat de beroepstermijn vier maanden 
bedraagt, indien de militaire ambtenaar zich in dienstbetrekking buiten 
Nederland bevindt. Deze bepaling is in het bijzonder met het oog op de 
militaire ambtenaren van de zeemacht opgenomen. Aan een bepaling als 
deze bestaat thans, gezien het bepaalde in artikel 60, derde en vierde lid, 
van de Ambtenarenwet 1929 en gezien de moderne communicatiemiddelen, 
minder behoefte. Niettemin kan een langere beroepstermijn dan de voor 
ambtenaren in het algemeen geldende termijn van 30 dagen in het belang 
zijn van ambtenaren die zijn aangesteld om buiten Nederland werkzaam te 
zijn dan wel voor de uitoefening van de dienst geruime tijd buitenslands 
verkeren. Gezien de aard van de aan de ambtenarenrechter voor te leggen 
geschillen en het ontbreken van derden-belanghebbenden zijn aan een 
voor deze categorie ambtenaren geldende beroepstermijn van vier 
maanden geen bezwaren verbonden. Vanwege de samenhang met de 
voorgestelde uitbreiding van de werking van de Ambtenarenwet 1929 
wordt bij nota van wijzigingen voorgesteld om het bepaalde in artikel 6 van 
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de Militaire Ambtenarenwet 1931 neer te leggen in een nieuw vierde lid 
van artikel 60 van de Ambtenarenwet 1929 (onderdeel J van het gewijzigde 
ontwerp). Dit voorstel leidt tevens tot aanpassing van artikel 101b, eerste 
lid (onderdeel M van het gewijzigde ontwerp). Wanneer het onderhavige 
wetsontwerp kracht van wet zal hebben, heeft artikel 6 van de Militaire 
Ambtenarenwet 1931 geen zelfstandige betekenis meer. Daarom zal te 
zijner tijd bij nota van wijzigingen van wetsontwerp 17 338 tot wijziging van 
de Militaire Ambtenarenwet 1931 en andere wetten in verband met de 
herziening onderscheidenlijk hernieuwde vaststelling van de rechtspositie 
van militaire ambtenaren en dienstplichtige militairen worden voorgesteld 
artikel 6 te doen vervallen. De voorgestelde wijziging van artikel 60 van de 
Ambtenarenwet 1929 vormt een goede gelegenheid om overeenkomstig 
vaste jurisprudentie op dit punt het bepaalde in dit artikel van overeenkom-
stige toepassing te doen verklaren op de regeling voor het instellen van 
hoger beroep. Daarom wordt bij nota van wijzigingen voorgesteld om 
artikel 106, eerste en tweede lid, van deze wet dienovereenkomstig te 
wijzigen (onderdeel P van het gewijzigd ontwerp). 

Terecht is door de G.P.V.-fractie geconstateerd dat de onverkorte door-
voering van ambtenarenrechtspraak in twee instanties de mogelijkheid van 
een voorafgaande administratieve procedure onverlet laat. Inderdaad lenen 
in het bijzonder het terrein van de personeelsbeoordeling en dat van de 
functiewaardering zich voor een interne procedure met inschakeling van 
beroeps- en bezwarencommissies. Anderzijds zal op andere terreinen de 
behoefte aan een voorinstantie kunnen afnemen. Dit zal met name het 
geval zijn als die instantie - thans nog het Ambtenarengerecht vervangend -
een (vrijwel) louter juridisch toetsende functie heeft. Gedacht kan hier 
worden aan de zogenaamde Wachtgeldcommissie van artikel 21 van het 
Rijkswachtgeldbesluit 1959. Drie vergelijkbare beroepsinstanties lijken te 
veel van het goede. Als de onverkorte doorvoering van twee rechterlijke 
instanties al niet tot opheffing van evenbedoelde voorinstanties leidt, zal in 
ieder geval voorkomen moeten worden dat daarvoor (al te) zware procedu-
revoorschriften gelden. Niet alleen de, gezien het belang van de zaken, 
soms wat overdreven omvang van de rechtsbescherming van drie, ook alle 
feiten beoordelende instanties, maar ook de financiële aspecten, de 
problematiek van het beschikbaar hebben van voldoende geschikte 
commissieleden en de verlenging van de duur van de gehele procedure 
zijn argumenten voor een niet te zware vorm van administratieve voorin-
stanties. Daarmee wil niet gezegd zijn dat niet aan elementaire begin-
selen als dat van het horen van de belanghebbende en het op zorgvuldige 
wijze naleven van de vormvoorschriften, voldaan zou moeten worden. Het 
gaat ons inziens te ver, nu de administratieve instanties niet meer een 
ambtenarengerecht vervangen, te eisen dat in alle gevallen van administra-
tief beroep voldaan moet zijn aan alle voorschriften als vereist in de 
artikelen 85 tot en met 89 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
(ARAR). 

Naast bovenvermelde argumenten is het feit dat de voorinstanties op 
zoveel verschillende terreinen en op zo verschillende niveaus zowel bij de 
rijksoverheid als bij de lagere overheden functioneren, een reden om niet 
over te gaan tot het formuleren van uniforme procedureregels. Vrees voor 
onzorgvuldigheid behoeft er niet te zijn, nu ook in administratief beroep 
genomen besluiten door de rechter - voortaan steeds in twee instanties -
getoetst worden op onder meer de zorgvuldigheid die is betracht bij de 
totstandkoming van het besluit. Omdat een administratief orgaan geen 
invloed heeft op de wijze van totstandkoming van besluiten van commissies 
waaraan met uitsluiting van administratieve organen de beslissing is 
opgedragen, achten wij bovenvermelde procedurevoorschriften van het 
ARAR hier nog wel zinvol. Ingevolge het voorgestelde artikel 125, eerste 
lid, aanhef en onder j , juncto het tweede lid van de Ambtenarenwet 1929 
dienen ten aanzien van de in artikel 58, zesde lid (nieuw), bedoelde admini-
stratieve instanties - dus zowel de administratieve beroepsinstanties als de 
commissies waaraan met uitsluiting van administratieve organen de 
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beslissing is opgedragen - voorschriften te worden vastgesteld bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur dan wel door het bevoegd 
gezag, voor zover daarin niet reeds bij of krachtens de wet is voorzien. In 
verband met de omstandigheid dat het niet steeds nodig is dat voor 
procedures voor administratieve beroepsinstanties zware procedurevoor-
schriften gelden, wordt thans voorgesteld dat slechts ten aanzien van de 
instelling en de werkwijze van commissies waaraan de beslissing met 
uitsluiting van administratieve organen is opgedragen, voorschriften op de 
voet van artikel 125 worden vastgesteld (onderdeel R van het gewijzigd 
ontwerp). Dit voorstel leidt ertoe dat in artikel 3 duidelijkheidshalve naar 
artikel 125, eerste lid, onder j , wordt verwezen. 

In de memorie van toelichting (blz. 9) is reeds uiteengezet dat blijkens 
vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep het rechtsgevolg van 
artikel 58, zesde lid (nieuw) - beroep op de ambtenarenrechter is niet-ont-
vankelijk, indien geen gebruik is gemaakt van een opengesteld administratief 
beroep dan wel indien geen uitspraak is uitgelokt van een ter zake optredende 
commissie - slechts kan intreden, indien deze administratieve instanties 
zijn ingesteld door of tenminste krachtens uitdrukkelijke opdracht van het 
orgaan dat ingevolge artikel 125, eerste of tweede lid, van de Ambtenarenwet 
1929 bevoegd is tot het vaststellen van de rechtspositie. De in het onderha-
vige wetsontwerp voorgestelde wijziging van artikel 125, eerste lid, onder j , 
beoogde mede door het leggen van een rechtstreeks verband met artikel 
58, zesde lid (nieuw), deze voor het intreden van voornoemd rechtsgevolg 
door de ambtenarenrechter gestelde voorwaarde uitdrukkelijk in de wet 
vast te leggen. Mede als gevolg van de thans voorgestelde wijziging van 
artikel 125, eerste lid, onder j , wordt voorgesteld om in artikel 58, zesde lid, 
uitdrukkelijk te bepalen dat het om administratief beroep gaat dat openstaat 
of heeft opengestaan bij of krachtens de wet of algemene maatregel van 
bestuur dan wel bij of krachtens een door het in artikel 125, tweede lid, 
bedoeld gezag vastgesteld voorschrift en voorts dat het gaat om commissies, 
als bedoeld in artikel 125, eerste lid, onder j . Bovendien wordt nog voorge-
steld om hierin uitdrukkelijk te bepalen dat niet-ontvankelijkheid ook 
intreedt, wanneer een besluit van een commissie kan worden uitgelokt. In 
de thans voorgestelde wijzigingen van artikel 58, zesde lid, en artikel 125, 
eerste lid, onder j , is aldus zowel met het belang van een goede rechtsbe-
scherming van de ambtenaar als met het belang van een goede uitoefening 
van de overheidsdienst rekening gehouden. In de bijlage bij deze memorie 
is vergelijkenderwijs weergegeven hoe de met elkaar samenhangende 
bepalingen van artikel 3, artikel 58, zesde lid en artikel 125, eerste lid, 
aanhef en onder j , thans luiden, in het oorspronkelijke wetsontwerp luiden 
en hoe deze nader worden voorgesteld. 

Als gevolg van de voorgestelde wijzigingen van artikel 3 en artikel 125, 
eerste lid, onder j , moest artikel 25 worden aangepast (zie onderdeel E van 
het gewijzigd ontwerp). 

De thans voorgestelde wijziging van artikel 57, eerste lid, houdende 
schrapping van de woorden «beroep of», vloeit voort uit het in artikel 3 
neergelegde voorstel om rechtspraak in twee instanties in ambtenarenzaken 
onverkort door te voeren (zie onderdeel G van het gewijzigd ontwerp). 

De fractie van het G.P.V. acht het juist dat de regeling van de beroeps-
gronden in artikel 58, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929 wordt 
aangepast aan vergelijkbare regelingen in andere wetten op het gebied van 
de administratieve rechtspraak, waardoor een reeds jaren bestaande 
praktijk in feite wordt vastgelegd. Zij constateert dat voor het eerst wordt 
voorgesteld om strijd met een algemeen rechtsbeginsel als afzonderlijke 
beroepsgrond in de wet op te nemen. Zij vindt de toelichting op dit voorstel 
evenwel te summier, nu de hantering van deze beroepsgrond door de 
ambtenarenrechter in de literatuur niet onomstreden is. De fractie ziet 
gaarne een nadere motivering van dit voorstel en een uiteenzetting over 
het onderscheid tussen algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur. Zij vraagt zich voorts af of niet het gevaar bestaat 
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dat door uitbreiding van de beroepsgronden het ongeschreven recht 
geleidelijk meer de plaats gaat innemen van het geschreven recht en ten 
slotte of het mogelijk is dat de rechter aan het ongeschreven recht de 
voorrang zal geven boven het geschreven recht. 

De overheid neemt besluiten en verricht handelingen ten aanzien van 
ambtenaren (of weigert zulke besluiten te nemen of handelingen te 
verrichten) - kortweg overheidsoptreden genoemd - t e r uitvoering van een 
geheel van rechtspositievoorschriften. Deze toepasselijke algemeen 
verbindende voorschriften binden het overheidsoptreden enerzijds aan 
strakke normen. Anderzijds geven zij aan de administratie grote vrijheid 
van handelen, wanneer de beoordeling van de vraag of aan een bepaald 
criterium is voldaan aan de administratie is voorbehouden, deze in het 
voorschrift vervatte vage normen bij de toepassing van dat voorschrift 
dient te interpreteren dan wel aan haar de bevoegdheid is toegekend om 
na waardering van de betrokken belangen al dan niet op te treden. De 
ambtenarenrechter is geroepen het aan hem ter beoordeling voorgelegde 
overheidsoptreden ten aanzien van ambtenaren te toetsen op rechtmatig-
heid. Uit een oogpunt van rechtsbescherming van de ambtenaar dient het 
gehele overheidsoptreden te zijnen aanzien ter toets te kunnen komen voor 
zover het gaat om de vraag of de regels van geschreven en ongeschreven 
recht zijn nageleefd. De ambtenarenrechter toetst daarom dit optreden aan 
normen van geschreven recht (rechtspositievoorschriften) en aan normen 
van ongeschreven recht (algemene rechtsbeginselen en algemene beginse-
len van behoorlijk bestuur). Hij is daarmee bewust verder gegaan dan de 
mogelijkheden van toetsing waarin de in artikel 58, eerste lid, van de 
Ambtenarenwet 1929 neergelegde beroepsgronden naar de letter thans 
voorzien. De ontwikkeling van de door hem gehanteerde ruime toetsings-
normen naast de wettelijke beroepsgronden hangt ten nauwste samen met 
de ontwikkeling van het administratieve recht in het algemeen en het 
ambtenarenrecht in het bijzonder. Door de wijze waarop de ambtenaren-
rechter de ruime toetsingsgronden hanteert worden het belang van een 
goede en doelmatige uitoefening van de overheidsdienst en het belang van 
een goede bescherming van de rechtspositie van de ambtenaar op even-
wichtige wijze gediend. Uit de jurisprudentie van de ambtenarenrechter 
blijkt dat hij geschreven en ongeschreven rechtsregels in de juiste dosering 
toepast. Hij toetst het aan hem ter beoordeling voorgelegde optreden 
(mede) aan regels van ongeschreven recht, wanneer zulks wenselijk is. Er 
bestaat naar onze mening dan ook geen gevaar dat door opneming van de 
door de ambtenarenrechter reeds gehanteerde beroepsgronden in de wet 
het ongeschreven recht geleidelijk aan de plaats van het geschreven recht 
zal gaan innemen en de rechter aan het ongeschreven recht de voorrang 
zal geven. 

De ambtenarenrechter heeft bij gebreke aan een ruim wettelijk toetsings-
instrumentarium eerst algemene rechtsbeginselen en later ook algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur als buitenwettelijke toetsingsnormen 
gehanteerd. Het is zinvol om onderscheid te maken tussen algemene 
rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur en voorts 
tussen de onderscheiden beginselen. Het maken van dit onderscheid dient 
de rechts- en bestuurspraktijk en de rechtsontwikkeling. Bij het maken van 
onderscheid moet evenwel worden bedacht dat de begrippen enigszins in 
elkaar overlopen. Algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur zijn beide rechtsbeginselen. Beide werken door in het 
positieve recht. Algemene rechtsbeginselen strekken de rechtsgenoten in 
het algemeen, algemene beginselen van behoorlijk bestuur meer in het 
bijzonder de overheden tot richtsnoer bij hun handelen. Ook na de inburge-
ring van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het ambtena-
renrecht is de ambtenarenrechter blijven toetsen aan algemene rechtsbe-
ginselen: aan het rechtsbeginsel dat de gevolgen van een nietig verklaard 
ontslag zoveel mogelijk ongedaan gemaakt behoren te worden, aan het 
rechtsbeginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald kan worden terugge-
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vorderd en aan het beginsel dat ook in het ambtelijk verkeer zorgvuldigheid 
moet worden betracht ten aanzien van een anders persoon en goed. Bij de 
beoordeling van disciplinaire straffen toetst de ambtenarenrechter aan de 
algemene rechtsbeginselen dat niemand twee maal ter zake van hetzelfde 
feit vervolgd mag worden (ne bis in idem) en dat geen straf zonder schuld 
mag worden opgelegd. Voor toetsing aan een algemeen rechtsbeginsel 
kan aanleiding zijn, wanneer de te toetsen norm ook voor de rechtsgenoten 
in het algemeen gelding heeft dan wel wanneer de rechtskracht van een 
wettelijk voorschrift ter toets komt. Daarbij kan in dit verband worden 
opgemerkt dat de ambtenarenrechter rekening zal dienen te houden met 
de arbeidsrechtelijke aspecten aan het hem ter beslissing voorgelegde 
geschil. (Vgl. J. H. van der Meide, Ontwikkeling van toetsingsnormen in de 
ambtenarenrechtspraak, NJB 1980, blz. 1056 en B. J. van der Net, een 
belangrijke wijziging van de Ambtenarenwet op komst, T.v.O. jrg. 7, blz. 
360). 

In de literatuur is wel bezwaar gemaakt tegen de (wijze van) hantering 
door de ambtenarenrechter van de thans voorgestelde vijfde beroepsgrond 
(zie J. in 't Veld, Beginselen van behoorlijk bestuur, blz. 24-29): er bestaat 
geen wettelijk aanknopingspunt voor de hantering van een algemeen 
rechtsbeginsel; het is onjuist om algemene rechtsbeginselen onder te 
brengen bij de algemeen verbindende voorschriften; er is geen behoefte aan 
een vijfde beroepsgrond, omdat beroep kan worden gedaan op als algemeen 
verbindende voorschriften aan te merken regels van ongeschreven recht. 

Naar aanleiding van deze bezwaren merken wij op dat in de praktijk 
behoefte heeft bestaan en nog steeds bestaat aan toetsing aan algemene 
rechtsbeginselen. Door opneming van deze grond in de wet geeft de 
wetgever uitdrukkelijk te kennen dat hij de ambtenarenrechter niet wil 
beperken in diens tot nog toe verrichte toetsing van overheidsoptreden op 
rechtmatigheid. 

Wij menen op deze gronden dat de thans voorgestelde opneming in de 
wet van de door de ambtenarenrechter gehanteerde beroepsgronden, de 
aparte vermelding van een algemeen rechtsbeginsel en de voorgestelde 
verplichting om bij geconstateerde schending van een algemeen rechtsbe-
ginsel of een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur het geschonden 
beginsel in de uitspraak aan te wijzen, een wettelijk fundament geven aan 
een wijze van toetsing, die reeds jaren door de ambtenarenrechter wordt 
gevolgd. Deze toetsing heeft bewezen een goed en betrouwbaar richtsnoer 
te zijn bij de rechtsbescherming van de ambtenaar tegen de overheid. 

De wijziging van artikel 3 maakt aanpassing noodzakelijk van enkele 
bepalingen in andere wetten waarin thans nog gesproken wordt van 
besluiten, uitspraken en adviezen van commissies als bedoeld in artikel 3, 
tweede lid sub b, en derde lid, van de Ambtenarenwet 1929. Zo bepalen het 
tweede lid van artikel 185b van de gemeentewet en het tweede lid van 
artikel 168 van de Provinciewet thans dat met een uitspraak van een 
rechter, als bedoeld in het eerste lid van deze artikelen, worden gelijkgesteld 
de bindende besluiten, uitspraken en adviezen van deze commissies. Deze 
gelijkstelling heeft tot gevolg dat het schorsings- en vernietigingsrecht van 
de Kroon niet kan steunen op de rechtsgronden, welke in strijd zijn met die, 
waarop de bindende besluiten, uitspraken en adviezen van genoemde 
commissies steunen. 

Nu het onderhavige wetsontwerp deze besluiten, uitspraken en adviezen 
niet langer gelijkstelt met rechtspraak in eerste aanleg komt aan artikel 185b, 
tweede lid, van de gemeentewet en artikel 168, tweede lid, van de Provin-
ciewet de ratio te ontvallen. Bij nota van wijzigingen stellen wij derhalve 
voor deze bepalingen te laten vervallen (artikelen II en III van het gewijzigd 
ontwerp). Om dezelfde reden kan eveneens het negende lid van artikel 3 
van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de burgerlijke 
openbare dienst (Stb. 1980, 384) vervallen (artikel V van het gewijzigd 
ontwerp). 
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Evenvermelde wijzigingen vormen aanleiding bij nota van wijzigingen 
het intitulé van het onderhavige wetsontwerp te wijzigen. 

De Minister van Justitie a.i., 
J. G. Rietkerk 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. G. Rietkerk 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
H. van den Broek 

De Staatssecretaris van Defensie, 
W. K. Hoekzema 
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BIJLAGE 

Ambtenarenwet 1929 Wetsontwerp 16955, nr. 2 Gewijzigd ontwerp van wet nr. 9 

Art. 3. 1. Over de besluiten, 
handelingen en weigeringen (om te 
besluiten of te handelen) ten aanzien 
van ambtenaren als zodanig, hun 
nagelaten betrekkingen en rechtverkrij-
genden door een administratief 
orgaan genomen, verricht of uitge-
sproken, oordelen in eerste aanleg de 
Ambtenarengerechten en in hoger 
beroep de Centrale Raad van Beroep 
te Utrecht. 

2. De Centrale Raad van Beroep te 
Utrecht oordeelt evenwel in eersten 
en eenigen aanleg: 

a. over besluiten in administratief 
beroep genomen; 

b. over besluiten door administratie-
ve organen genomen, nadat krachtens 
algemeen verbindende regels optre-
dende commissiën in de zaak een 
advies of een uitspraak hebben 
gegeven. 

3. Onder in administratief beroep 
genomen besluiten zijn besluiten van 
krachtens algemeen verbindende 
regels optredende commissiën, 
waaraan de beslissing met uitsluiting 
van de administratieve organen is 
opgedragen, begrepen. 

Art. 58.5 

Artikel 3. Over de besluiten, 
handelingen en weigeringen (om te 
besluiten of te handelen) ten aanzien 
van ambtenaren als zodanig, hun 
nagelaten betrekkingen en rechtverkrij-
genden door een administratief 
orgaan genomen, verricht of uitge-
sproken, alsmede over zodanige 
besluiten genomen door een commis-
sie waaraan de beslissing met 
uitsluiting van administratieve 
organen is opgedragen oordelen in 
eerste aanleg de Ambtenarengerech-
ten en in hoger beroep de Centrale 
Raad van Beroep te Utrecht. 

Artikel 3 
Over de besluiten, handelingen en 

weigeringen (om te besluiten of te 
handelen) ten aanzien van ambtenaren 
als zodanig, hun nagelaten betrekkin-
gen en rechtverkrijgenden door een 
administratief orgaan genomen, 
verricht of uitgesproken, alsmede 
over zodanige besluiten genomen 
door een commissie waaraan ingevol-
ge artikel 125, eerste lid, onder j , de 
beslissing met uitsluiting van admini-
stratieve organen is opgedragen, 
oordelen in eerste aanleg de Ambte-
narengerechten en in hoger beroep 
de Centrale Raad van Beroep te 
Utrecht. 

Artikel 58.6 Artikel 58.6 

5. Niet-ontvankelijk is het beroep, 
gericht tegen besluiten, handelingen 
of weigeringen, tegen welke admini-
stratief beroep openstaat of heeft 
opengestaan. Eveneens is niet 
ontvankelijk het beroep, gericht tegen 
besluiten, handelingen of weigeringen, 
ten aanzien waarvan een advies of 
uitspraak, als bedoeld in artikel 3, 
tweede lid onder b, door dengene, die 
beroep instelt, had kunnen worden 
uitgelokt. 

Art. 125. 1. Voor zover deze 
onderwerpen niet reeds bij of krach-
tens de wet zijn geregeld, worden 
voor de ambtenaren door of vanwege 
het Rijk aangesteld, bij of krachtens 
algemeenen maatregel van bestuur 
voorschriften vastgesteld betreffende: 

j . administratieve instanties, als 
bedoeld in het tweede en derde lid 
van artikel 3, voor zoover deze 
worden mogelijk gemaakt. 

Niet-ontvankelijk is het beroep, 
gericht tegen besluiten, handelingen 
of weigeringen, tegen welke admini-
stratief beroep openstaat of heeft 
opengestaan. Eveneens is niet 
ontvankelijk het beroep, gericht tegen 
besluiten, handelingen of weigeringen, 
ten aanzien waarvan door degene die 
beroep instelt, een besluit van een 
commissie als bedoeld in artikel 3 had 
kunnen worden uitgelokt. 

Art. 125. 1. Voor zover deze 
onderwerpen niet reeds bij of krach-
tens de wet zijn geregeld, worden 
voor de ambtenaren, door of vanwege 
het Rijk aangesteld, bij of krachtens 
algemeenen maatregel van bestuur 
voorschriften vastgesteld betreffende: 

j . administratieve instanties, als 
bedoeld in het zesde lid van artikel 58, 
voor zover deze worden mogelijk 
gemaakt. 

Niet-ontvankelijk is het beroep, 
gericht tegen besluiten, handelingen 
of weigeringen, waartegen bij of 
krachtens de wet of algemene 
maatregel van bestuur dan wel bij of 
krachtens een door het in artikel 125, 
tweede l id, bedoelde bevoegd gezag 
vastgesteld voorschrift administratief 
beroep openstaat of heeft openge-
staan. Eveneens is niet-ontvankelijk 
het beroep, gericht tegen besluiten, 
handelingen of weigeringen, ten 
aanzien waarvan door degene die 
beroep instelt, een besluit van een 
commissie als bedoeld in artikel 125, 
eerste lid, onder j , kan of had kunnen 
worden uitgelokt. 

Art. 125. 1. Voor zover deze 
onderwerpen niet reeds bij of krach-
tens de wet zijn geregeld, worden 
voor de ambtenaren, door of vanwege 
het Rijk aangesteld, bij of krachtens 
algemeenen maatregel van bestuur 
voorschriften vastgesteld betreffende: 

j . de instelling en werkwijze van 
commissies waaraan de beslissing 
met uitsluiting van administratieve 
organen is opgedragen, voor zover 
deze worden mogelijk gemaakt. 
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