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Het heeft ons veel voldoening gegeven dat de fractie van het G.P.V. in het 
algemeen waardering heeft betoond voor de uiteenzettingen in de memorie 
van antwoord en voor de in het onderhavige wetsontwerp aangebrachte 
wijzigingen. 

De G.P.V.-fractie is niet overtuigd door de door ons aangevoerde bezwaren 
tegen het gelijktijdig wijzigen van de artikelen 45 en 110 van de Ambtena-
renwet 1929 naar analogie van de artikelen 69 respectievelijk 151 en 152 
van de Beroepswet. Deze wijzigingen lijken naar haar oordeel niet van 
principiële aard te zijn, gezien het feit dat deze reeds voorkomen in de 
Beroepswet en door de ambtenarenrechter naar analogie worden toegepast. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie, die tot hun genoegen geconstateerd 
hebben dat de door hen gemaakte opmerking ten aanzien van artikel 1 is 
gehonoreerd, sluiten zich aan bij bovenstaande opmerkingen. 

Naar aanleiding daarvan hebben wij ons opnieuw beraden over de vraag 
of de wijzigingen waarop voornoemde fracties doelen, alsnog in het 
onderhavige wetsontwerp kunnen worden opgenomen. 

Bij nader inzien zijn wij tot de conclusie gekomen dat spoedige invoering 
van deze wijzigingen gewenst is. Het verdient daarom aanbeveling deze 
wijzigingen alsnog in het onderhavige wetsontwerp op te nemen. 

De artikelen 69, 151 en 152 Beroepswet verschaffen de raden van beroep 
en de Centrale Raad van Beroep een aantal bevoegdheden waarvan de 
uitoefening leidt tot vereenvoudiging van de procedure. 

Ingevolge artikel 69 Beroepswet kan de uitspraak zich beperken tot het 
punt van geschil. Dit geeft de rechter de vrijheid om punten die niet in 
geschil zijn, buiten beschouwing te laten, wanneer zulks voor de beoordeling 
van de hem voorgelegde zaak niet nodig is. De Ambtenarenwet 1929 kent 
die mogelijkheid niet. De ambtenarenrechter, die artikel 69 Beroepswet niet 
analoog toepast, is dus gehouden iedere zaak in volle omvang te beoordelen. 
Deze verplichting is niet doelmatig. Daarom wordt voorgesteld om ook aan 
de ambtenarenrechter de bevoegdheid toe te kennen de beoordeling van 
een zaak te beperken tot de punten van geschil. Dit leidt tot wijziging van 
de artikelen 45, 61 en 106 (zie de onderdelen F, L en R van het nader 
gewijzigd ontwerp). 

Artikel 151 Beroepswet geeft de Centrale Raad van Beroep de bevoegdheid 
om de zaak zonder terugwijzing zelf af te doen in gevallen waarin de raad 
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van beroep het beroep ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard, mits 
de zaak naar het oordeel van de raad geen nadere behandeling behoeft en 
geen der partijen terugwijzing verlangt. Artikel 152 geeft de Centrale Raad 
van Beroep de mogelijkheid om een uitspraak van een onbevoegde raad 
van beroep in stand te laten, mits geen der partijen verwijzing naar de 
bevoegde raad van beroep verlangt. De Centrale Raad van Beroep past 
deze bepalingen terwille van de proceseconomie reeds analoog toe in 
ambtenarenzaken. Voorgesteld wordt om deze bevoegdheden neer te 
leggen in de nieuwe artikelen 110a en 110b (zie onderdeel T van het nader 
gewijzigd ontwerp). Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om artikel 110 
Ambtenarenwet 1929 aan te passen aan artikel 150 Beroepswet (zie 
onderdeel S van het nader gewijzigd ontwerp). 

Een voorbeeld van een besliscommissie op rijksniveau die onder de 
werking van het gewijzigde artikel 125 zal vallen - dit ten antwoord aan de 
fractie van het G.P.V.-, is de spaarraad als bedoeld in artikel 17 van de 
Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (Stb. 263). 

Ten slotte wordt voorgesteld de in artikel VI neergelegde specifieke 
overgangsbepaling te wijzigen in een algemene overgangsbepaling. De 
thans voorgestelde bepaling strekt ertoe niet alleen onzekerheid over de 
competentie van de ambtenarenrechter te voorkomen maar ook buiten 
twijfel te laten dat het procesrecht dat gold ten tijde van het instellen van 
(administratief) beroep respectievelijk ten tijde van het uitlokken van een 
advies of uitspraak als bedoeld in de artikelen 3 en 58, geëerbiedigd wordt. 
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