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Wij hebben met voldoening ervan kennis genomen dat het wetsontwerp 
in de Eerste Kamer in het algemeen met instemming is ontvangen. 

De leden van de C.D.A.-fractie delen mee sympathie te hebben met het 
voorstel om de mogelijkheid van rechtspraak in twee instanties in ambte-
narenzaken onverkort door te voeren. Voordat zij hiermee hun instemming 
betuigen, zouden zij gaarne vernemen welke gevolgen het voorstel heeft 
voor de werklast van de Ambtenarengerechten en de Centrale Raad van 
Beroep en of de extra werklast binnen de huidige bezetting kan worden 
opgevangen. 

Naar aanleiding van deze vragen merken wij het volgende op. Het aantal 
zaken dat thans in eerste en enige aanleg bij de Centrale Raad aanhangig 
wordt gemaakt, bedraagt omstreeks 100 per jaar. Consequentie van het 
voorstel is dat deze zaken niet meer rechtstreeks bij de Centrale Raad 
komen en de 10 Ambtenarengerechten deze erbij krijgen. Indien wordt 
uitgegaan van een appelpercentage van 25%, krijgt de Centrale Raad 
omstreeks 25 appelzaken per jaar te behandelen. Tegenover enige werklast-
verzwaring bij de gerechten in eerste aanleg staat dus een verlichting bij de 
Centrale Raad van Beroep. De geringe werklastvermeerdering voor de 
Ambtenarengerechten zal binnen de huidige bezetting kunnen worden 
opgevangen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben geconstateerd dat in 
artikel II van het nader gewijzigd ontwerp van wet een kennelijke misstelling 
is ingeslopen. Zoals moge blijken uit de eerste nota van wijziging, het 
gewijzigd ontwerp van wet en de tweede nota van wijzging, die geen 
wijziging heeft gebracht in artikel II van het gewijzigd ontwerp van wet, 
dient niet artikel 185, tweede lid, maar artikel 185b, tweede lid, te vervallen. 
De eerste en tweede ondergetekende hebben inmiddels een wetsvoorstel 
vervaardigd, waarin de regeling, vervat in dit ontwerp, wederom in overeen-
stemming met de tekst van de eerste nota van wijziging wordt gebracht. 
Het ligt in de bedoeling te bevorderen dat het wijzigingsvoorstel met spoed 
aan de Staten-Generaal wordt aangeboden. Deze leden vragen zich verder 
af waarom artikel 185b gemeentewet niet overeenkomstig artikel 168 
Provinciewet is gewijzigd. De reden van het verschil is gelegen in de 
omstandigheid dat de artikelleden in de meer recente Provinciewet (Stb. 
1962, 17) wel zijn genummerd, maar in de veel oudere gemeentewet (Stb. 
1981, 85) niet. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden tenslotte vernemen waarom de in 
artikel 103, tweede lid, neergelegde termijn van beroep tegen het voornemen 
van een disciplinaire strafoplegging niet naar analogie van het voorgestelde 
artikel 60, vierde lid, is verlengd ten behoeve van ambtenaren die zich in 
dienstbetrekking buiten Nederland bevinden. 

Naar aanleiding hiervan merken wij op dat artikel 103 nauwelijks meer 
toepassing vindt. Wij zijn evenwel met voornoemde leden van mening dat 
het consequent zou zijn ook deze termijn voor de in het buitenland werkende 
ambtenaren te verlengen. Een verlenging tot vier maanden is nodig noch 
wenselijk. Wij zouden denken aan een verlenging tot 30 dagen. Afhankelijk 
van het resultaat van een nadere overweging van het bepaalde in artikel 103 
zal een dergelijke wijziging worden meegenomen met een komende wijziging 
van de Ambtenarenwet 1929. 

De leden van de V.V.D.-fractie merken op dat in het voorgestelde artikel 
58, eerste lid, in navolging van de extensieve interpretatie van de ambtena-
renrechter van de twee wettelijke beroeps- en toetsingsgronden onderscheid 
wordt gemaakt tussen algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur. Zij vragen zich af welke consequenties dit voorstel 
heeft voor de toetsing door andere administratieve rechters. Zij vragen zich 
af of uit de omstandigheid dat in artikel 5 van de Wet administratieve 
rechtspraak bedrijfsorganisatie, artikel 8 van de Wet administratieve 
rechtspraak overheidsbeschikkingen en artikel 27 van de Algemene wet 
inzake de rijksbelastingen geen melding wordt gemaakt van toetsing aan 
algemene rechtsbeginselen, a contrario moet worden afgeleid dat toetsing 
aan deze beginselen niet is toegelaten. Zij vragen zich verder af of aan de 
niet-vermelding van enige toetsingsgrond in de Beroepswet de conclusie 
kan worden verbonden dat de sociale verzekeringsrechter wel bevoegd is 
te toetsen aan algemene rechtsbeginselen en aan algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur. Voornoemde leden stellen verder de vraag of 
uitdrukkelijke vermelding van toetsing aan algemene rechtsbeginselen 
nodig is, indien zou moeten worden aangenomen dat niet-vermelding 
daarvan zo een toetsing niet uitsluit. Deze leden zouden gaarne meer in het 
algemeen vernemen waarom in een tijd waarin met recht wordt aangedrongen 
op eenmaking van administratief procesrecht, thans een nadere diversificatie 
wordt voorgesteld. Zou het - zo vragen deze leden zich af - niet veeleer in 
de rede liggen te streven naar uniforme en eenvoudige toetsingsgronden, 
bijvoorbeeld in de vorm van toetsing op strijd met het recht aangevuld met 
de verplichting voor de rechter om zijn wijze van toetsing uitdrukkelijk te 
verantwoorden? 

De leden van de fracties van het C.D.A. en van de P.v.d.A. sluiten zich bij 
deze vragen aan. 

Naar aanleiding hiervan brengen wij het volgende naar voren. 
In de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer zijn wij reeds 

uitvoerig ingegaan op de redenen die hebben geleid tot het voorstel tot 
opneming van strijd met een algemeen rechtsbeginsel als afzonderlijke 
beroepsgrond in de Ambtenarenwet 1929. Wij hebben er op gewezen dat 
de ambtenarenrechter bij gebreke aan een ruim wettelijk toetsingsinstru-
mentarium eerst algemene rechtsbeginselen en later ook algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur als buitenwettelijke toetsingsnormen 
heeft gehanteerd. Ook na de inburgering van de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur in het ambtenarenrecht is de ambenarenrechter blijven 
toetsen aan algemene rechtsbeginselen. In het voorgestelde artikel 58, 
eerste lid, is het streven tot harmonisatie én tot codificatie tot uitdrukking 
gebracht. Indien bij de wijziging van artikel 58, eerste lid, harmonisatie van 
administratief procesrecht primair uitgangspunt zou zijn, zou volstaan 
kunnen worden met opneming van het z.g. willekeurcriterium en strijd met 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het voorstel om daarnaast 
ook strijd met een algemeen rechtsbeginsel op te nemen is gedaan van de 
codificatie. Daarmee geeft de wetgever uitdrukkelijk te kennen dat hij 
beperking noch uitbreiding wil aanbrengen in de wijze waarop de ambtena-
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renrechter tot nog toe het optreden van de overheid jegens haar personeel 
op rechtmatigheid heeft getoetst. 

Uit de rechtspraak van de onderscheiden administratieve rechters kan 
worden afgeleid dat dezen met behulp van het hun toebemeten wettelijke 
toetsingsinstrumentarium dan wel ondanks de afwezigheid van wettelijke 
beroepsgronden (Beroepswet) in staat zijn het aan hen ter beoordeling 
voorgelegde overheidsoptreden in volle omvang op rechtmatigheid te 
toetsen. Het ontbreken van strijd met een algemeen rechtsbeginsel als 
afzonderlijke beroepsgrond staat er naar ons oordeel niet aan in de weg 
dat de administratieve rechter het overheidsoptreden zo nodig ook aan zo 
een beginsel toetst. Omdat toetsing aan algemene rechtsbeginselen op de 
terreinen waarop aan andere administratieve rechters rechtsmacht is 
verleend, vrijwel steeds zal kunnen opgaan in toetsing aan algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur, zal volstaan kunnen worden met 
uitdrukkelijke toetsing aan een of meer algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur. Ons voorstel beoogt niet en kan ook niet beogen enige wijziging te 
brengen in de wijze van toetsing door de andere administratieve rechters. 

Het zij de leden van de fracties van de V.V.D., het C.D.A. en de P.v.d.A. 
toegegeven dat het uit een oogpunt van harmonisatie ongetwijfeld fraaier 
zou zijn, wanneer in het administratieve procesrecht dezelfde beroepsgron-
den zouden bestaan. De gedachte van voornoemde leden gaat daarbij uit 
naar één beroepsgrond, waarin de bestaande verschillen geredigeerde 
beroepsgronden zouden kunnen opgaan. Zij noemen als voorbeeld strijd 
met recht. Zo een beroepsgrond heeft stellig de charme van de eenvoud. 
Hoewel de administratieve rechter met deze toetsingsgrond naar verwach-
ting in staat zal zijn tot een volledige rechtmatigheidstoetsing, past invoering 
daarvan toch minder goed in het administratieve recht, zoals dit zich in de 
bestuurspraktijk, de jurisprudentie en de doctrine heeft ontwikkeld. De vier 
beroepsgronden zijn ingeburgerd in het administratieve recht met het oog 
op zijn toetsing van overheidsoptreden. Zij strekken tevens de overheid tot 
richtsnoer bij haar handelen jegens de burger. In uitgeschreven vorm 
kunnen deze beroepsgronden hun richtinggevende en normerende functie 
naar ons oordeel beter vervullen. Daarom zijn wij van oordeel dat één 
enkele beroepsgrond de verdere ontwikkeling van het administratieve recht 
niet ten goede zal komen. 

Dat wij in het onderhavige wetsontwerp verder zijn gegaan dan strikte 
uniformering van de beroepsgronden vindt, zoals in het bovenstaande is 
uiteengezet, zijn goede grond in de wenselijkheid de rechtspraak van de 
ambtenarenrechter over zijn wijze van toetsing van optreden van de 
overheid jegens haar personeel wettelijke grondslag te verlenen. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals-Altes 

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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