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MEMORIE VAN ANTWOORD

Ontvangen 17 december 1990
Met grote waardering hebben wij kennisgenomen van het voorlopig
verslag dat de commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken over
het onderhavige wetsvoorstel hebben uitgebracht. Het verheugt ons ten
zeerste dat de commissies in het algemeen zeer positief oordelen over
het voorstel.
Ingenomen zijn wij eveneens met het feit dat door leden van verschil–
lende fracties naar voren is gebracht dat een spoedige totstandkoming
van deze algemene wet gewenst is, en dat zij daaraan ook hun
medewerking willen geven. Ook van onze kant zullen wij zoveel mogelijk
bevorderen dat de parlementaire behandeling op vlotte en tegelijkertijd
zorgvuldige wijze kan verlopen.
In het onderstaande willen wij ingaan op de vele vragen en opmer–
kingen die zijn gemaakt. Wij volgen daarbij de indeling van het voorlopig
verslag. Gezien de grote omvang daarvan en de vele onderwerpen die
daarin aan de orde komen, hebben wij met het oog op de toeganke–
lijkheid van deze memorie gemeend er goed aan te doen wat betreft het
artikelsgewijze deel dezelfde handelwijze te volgen als gebruikelijk is bij
de opzet van het nader rapport dat aan de Koningin wordt uitgebracht bij
een advies van de Raad van State: beide documenten worden in
kolommen naast elkaar geplaatst, zodat ten eerste vraag en antwoord bij
elkaar staan en ten tweede de vraag niet herhaald hoeft te worden.
1. ALGEMEEN

I. Doelstellingen van de wet
Vele fracties hebben beschouwingen gewijd aan de doelstellingen van
de wet. Wij hebben deze uiteenzettingen met grote belangstelling
gelezen. Het verheugt ons dat de passages over dit onderwerp in de
memorie van toelichting van vele kanten worden onderschreven, en dat
daaraan tegelijkertijd interessante aanvullingen worden toegevoegd.
Zo wordt door de fractie van het C.D.A. met recht gewezen op de
belangrijke rol die de Tweede Kamer heeft gespeeld bij het aanvatten
van dit project, onder meer door in de motie Korte-van Hemel aan te
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dringen op een spoedige totstandbrenging van een Algemene wet
bestuursrecht.
Zoals door de fractie van de P.v.d.A. is opgemerkt zal een dergelijke
wet inderdaad ertoe kunnen bijdragen dat het bestuursrecht een
volwaardige plaats in ons rechtsstelsel verkrijgt; daaraan is inderdaad
grote behoefte nu de burger veel meer dan vroeger voor zijn maatschap–
pelijk functioneren afhankelijk is geworden van de overheid. In een
dergelijke situatie is het noodzakelijk dat het bestuursrecht overzichtelijk
en toegankelijk is. Wij menen dat de voorgestelde wet op die punten een
positieve invloed op de kwaliteit van de wetgeving zal hebben, en sluiten
ons graag aan bij de beschouwingen van de fractie van de V.V.D. over de
wijze waarop dat kan geschieden. Dat op verschillende punten een
aanzienlijke vereenvoudiging kan worden bereikt zal blijken uit het
wetsvoorstel voor de Aanpassingswet, dat binnenkort zal worden
ingediend
Met recht wees de fractie van D66 op het feit dat andere landen ons
reeds zijn voorgegaan bij het totstandbrengen van een codificatie op het
terrein van het bestuursrecht, hoewel toch Thorbecke reeds had gewezen
op de noodzaak ervan. Wij vertrouwen er echter op dat Nederland na
voltooiing van deze wet zal kunnen bogen op een bestuursrechtelijke
codificatie die niet ten achter staat bij de buitenlandse voorbeelden. Dit
kan mede doordat wij lering hebben kunnen trekken uit dat wat elders
reeds eerder tot stand is gebracht.
Het deed ons genoegen dat ook de fractie van Groen Links de
uitgangspunten van het wetsvoorstel in het algemeen kon onder–
schrijven. Op de verhouding met de Wabm - door hen aan de orde
gesteld - wordt verderop in deze memorie teruggekomen. Met
voldoening hebben wij ook kennis genomen van het feit dat de leden van
de S.G.P.-fractie zich bijzonder positief toonde over de overwegend
heldere formuleringen van de voorgestelde wetteksten, en grotendeels
kon instemmen met het wetsvoorstel. De leden van de G.P.V.-fractie
hechtten grote betekenis aan een poging meer eenheid en samenhang in
het zo verbrokkelde bestuursrecht te brengen, maar brachten in dat
verband ook de mogelijke beperkingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de
Wabm, ter sprake. Ook het lid van de fractie van de R.P.F. achtte het van
groot belang dat een begin wordt gemaakt met de codificatie van
algemene regels van bestuursrecht.
De opmerkingen die in het voorlopig verslag over de doelstellingen van
de wet zijn gemaakt zullen wij per doelstelling beantwoorden.
a. Eenheid van wetgeving
Deze doelstelling wordt algemeen onderschreven. Het is inderdaad in
het belang van alle betrokkenen bij het rechtsverkeer dat de wetgeving
eenvoudig is, en dat nodeloze verschillen in regelgeving worden
vermeden. Verscheidenheid in wetgeving leidt onherroepelijk tot meer
fouten van burgers, maatschappelijke instellingen, bedrijven en bestuurs–
organen, en tot een groter beroep op rechterlijke instanties.
Naar aanleiding van de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie over
de term algemene regels kan het volgende worden opgemerkt. De
bedoeling van deze in de Grondwet gebruikte term is dat regels met een
algemeen geldingsbereik gegeven moeten worden, dus regels die niet
beperkt zijn tot een enkel beleidsgebied of enkele bestuursorganen. In
een aantal gevallen zal dit betekenen dat gedetailleerde regels vermeden
moeten worden, omdat een uitwerking tot in details per gebied
verschillend zou moeten zijn. Maar bij andere onderwerpen is een betrek–
kelijk gedetailleerde regeling voor het gehele bestuursrecht mogelijk en
ook gewenst om nodeloze procedures te vermijden en geen verschil in
jurisprudentie over de afzonderlijke wetten te doen ontstaan. Zo kan men
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de regeling van de beroepstermijn als betrekkelijk gedetailleerd
beschouwen; de Awb regelt deze problematiek in beginsel nauwkeurig
en uitputtend. Deze bepalingen moeten echter zeker tot de algemene
regels, bedoeld in de Grondwet, worden gerekend, nu zij een zeer ruim
geldingsbereik hebben.
Voor wat betreft de bevoegdheid van lagere wetgevers zoals
gemeenten en provincies om aanvullende regels te stellen, geldt dat dit
is toegestaan zolang deze regels niet in strijd komen met de hogere
voorschriften in de Awb. De Awb heeft uitdrukkelijk niet de strekking een
exclusieve regeling van het algemene bestuursrecht te geven. Voor zover
er derhalve behoefte aan nadere regelgeving bestaat, is dat mogelijk
zolang men niet met de Awb in strijd komt. In een enkel geval geeft de
Awb zelf aan dat regelgeving door andere wetgevers gewenst kan zijn,
zoals in artikel 4.1.3.1: voor de lengte van de termijn waarbinnen op een
aanvraag moet worden beslist geldt primair het voorschrift van de
betrokken bijzondere wetgever, zoals een verordening, terwijl alleen bij
gebreke van een dergelijke regel de Awb nadere voorschriften stelt. Voor
een nadere aanduiding van de aanvullende bevoegdheid van lagere
wetgevers zij verwezen naar het gestelde in hoofdstuk IV hierna.
Gevraagd naar de mogelijkheid en wenselijkheid om op basis van dit
wetsvoorstel provincies en gemeenten de uitoefening van medebewind
op te dragen, antwoorden wij dat die mogelijkheid - zoals bij iedere wet
- inderdaad bestaat. De behoefte daaraan heeft zich bij de nu opgestelde
bepalingen evenwel niet voorgedaan.
De leden van de V.V.D.-fractie onderschreven de eerste doelstelling
van de Awb geheel overeenkomstig het adagium dat eenheid van
wetgeving de kenbaarheid van het recht vergroot. Het wetsvoorstel
waarin de aanpassingswetgeving is opgenomen en waarnaar deze leden
met belangstelling uitkeken, is begin september aan de Raad van State
aangeboden, en kan naar verwachting op korte termijn worden
ingediend.
De harmonisatie van regels wordt begrensd door de noodzaak de
wetten voldoende af te stemmen op de bijzondere eisen van de verschil–
lende deelterreinen. De leden van diverse fracties stelden in dit verband
vragen over de afstemming tussen de Awb en de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne (Wabm). Wij willen daarover het volgende
opmerken.
Op de onderlinge afstemming tussen de Awb en de Wabm is bij het
wetsvoorstel tot wijziging van de Wabm inzake het onderdeel Vergun–
ningen en algemene regels (VAR) niet ingegaan, omdat dat wetsvoorstel
een wijziging van de milieuvergunningsprocedure betreft die naar
verwachting in werking treedt voordat de Awb van kracht wordt. Dat over
de onderlinge afstemming ook geen mededelingen zijn gedaan in de
toelichting bij de Awb hangt daarmee samen dat beslissingen daarover
worden genomen in het kader van de aanpassingswetgeving, zoals ook
het geval is bij de aanpassing van alle andere wetten. Binnenkort kan
nader zicht worden geboden op de wijze van onderlinge afstemming
tussen beide wetten; daarbij zijn wijzigingen in beide kaders denkbaar.
Zoals terecht wordt opmerkt, brengt de doelstelling van de Awb met
zich mee dat waar de Awb en een andere wet met elkaar in strijd zijn, de
andere wet zoveel mogelijk moet terugtreden. Specifieke omstandig–
heden kunnen evenwel nopen tot een afwijking van dit uitgangspunt.
De procedure van de Wabm heeft zijn waarde bewezen. Deze
procedure waarborgt dat een brede meningsvorming plaatsvindt en een
zorgvuldige besluitvorming. Het ligt dan ook niet in de bedoeling de
Wabm-procedure eenvoudigweg te vervangen door de procedure van
afdeling 3.4 van de Awb. Een aantal aspecten van de huidige
Wabm-procedure biedt meer waarborgen dan de Awb-procedure en zal
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naar inhoud en strekking dan ook niet gemist kunnen worden. Zoals
hierboven al werd aangegeven wordt bezien op welke wijze de voorberei–
dingsprocedure inzake milieubeschikkingen het beste kan worden
geregeld. Onderzocht wordt de mogelijkheid om eventueel een
algemene, uitgebreide procedure in de Awb op te nemen, die bij
bijzondere wet - ook buiten het terrein van het milieurecht - van
toepassing kan worden verklaard.
In het bijzonder wordt ons oordeel gevraagd over het feit dat in het
wetsvoorstel VAR bepalingen zijn opgenomen die de aanvang van
termijnen markeren, welke in afdeling 3.4 van de Awb ontbreken. De
genoemde aspecten zijn in de Awb inderdaad niet geregeld, deels omdat
het een onderwerp betreft dat de Awb over de hele linie overlaat aan de
bijzondere wetgever (de beslistermijn), deels omdat in de thans aan de
orde zijnde bepalingen van de Awb niet alles is geregeld wat geregeld
kan worden. Een en ander betekent - welke wijze en plaats ook wordt
gekozen voor vastlegging van de zorgvuldige voorbereiding van de hier
bedoelde besluiten - dat de termijnbepalingen in principe gehandhaafd
zullen kunnen worden, zodat niet gevreesd hoeft te worden voor vermin–
dering van de rechtszekerheid.
Met de leden van de G.P.V.-fractie zijn wij van mening dat er grenzen
zijn aan de mogelijkheid van harmonisatie van termijnen voor proce–
dures. Gezien het grote verschil in casusposities hebben wij er dan ook geheel in de lijn van het betoog van deze leden - van afgezien een
uniforme termijn voor te schrijven voor het afdoen van aanvragen. De
bijzondere wetgever kan de termijn bepalen; alleen indien hij dit
achterwege laat geeft afdeling 4.1.3 terwille van de rechtszekerheid een
subsidiaire voorzienmg
b. Systematiseren en vereenvoudigen
Voor de leden van de fracties van C.D.A. en V.V.D. was het tot ons
genoegen evident dat het wetsvoorstel aan het bereiken van deze
doelstelling zal bijdragen. Het voorstel voor de Aanpassingswet geeft
inderdaad inzicht in de mate van vereenvoudiging die op het niveau van
de formele wetgeving kan worden bereikt. In de toelichting op dat
voorstel wordt tevens een algemene uiteenzetting gegeven over de wijze
waarop de aanpassingsarbeid is aangepakt. Reeds nu zij vermeld dat
vele honderden bepalingen kunnen vervallen, juist die welke vaak
herhaald worden, zoals bepalingen inzake de motivering van beschik–
kingen (meer dan 200), inzake de bekendmaking van beschikkingen en
andere besluiten (meer dan 300), geheimhoudingsbepalingen (omstreeks
100), formele vereisten voor het aanvragen van beschikkingen en het
indienen van bezwaar– en beroepschriften (enkele honderden), termijnbe–
palingen voor bezwaar en beroep (meer dan 100) en dergelijke.
Daarnaast kunnen veel bepalingen die hetzelfde onderwerp regelen maar
steeds verschillend zijn geredigeerd, geuniformeerd worden en kan de
gehanteerde terminologie onderling geharmoniseerd worden.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen in te gaan op de rol van de
departementen bij de voorbereiding van deze wetgeving. Uiteraard is er
nauw met de verschillende departementen samengewerkt. Bij de voorbe–
reiding van de Awb zelf is in de Interdepartementale Commissie voor de
Harmonisatie van Wetgeving regelmatig over de ontwerpen gesproken,
zowel voordat het voorontwerp werd gepubliceerd als daarna. De
aanpassingswetgeving is steeds voorbereid in samenwerking met het
departement waarvan een bepaalde wet afkomstig is, terwijl de gehele
opzet en de gekozen benadering eveneens in de ICHW aan de orde is
geweest. De ICHW spant zich ook in om te bereiken dat de uniforme
bepalingen van de Awb, nadat zij zijn vastgesteld, ook bij nieuwe
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wetgeving tot uitgangspunt worden genomen. Bij de voorbereiding van
de herziene versie van de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek
wordt aan de positie van de Awb aandacht geschonken.
De coördinatie van de werkzaamheden ligt bij ons beiden. Wij zullen
ook het proces van inwerkingtreden voor zover nodig begeleiden;
verwezen zij naar hetgeen daarover onder punt IX zal worden gezegd.
c. Codificeren van jurisprudentie
Hoewel men zich in deze doelstelling goed kon vinden, werd van
verschillende kanten de vraag gesteld hoe deze doelstelling zich
verhoudt tot de verdergaande en soms snelle ontwikkeling van de juris–
prudentie.
De Awb zal een verdere ontwikkeling van de jurisprudentie niet tegen–
houden, en beoogt dat ook niet te doen. Wel is het de bedoeling dat de
resultaten van die ontwikkeling tot nu toe, in de wet worden neergelegd.
De wetgever heeft daarbij betere mogelijkheden tot een duidelijk en
systematisch samenstel van regels te komen, en kan ook - een niet
onbelangrijk punt - de jurisprudentie toetsen, herijken en eventueel eigen
keuzes maken. Gezien het feit dat de jurisprudentie van de vele rechters
niet altijd overeenstemt, bestaat daaraan behoefte. Het misstaat in een
democratische rechtsstaat ook niet dat de door de rechter vormgegeven
rechtsontwikkeling een democratische legitimatie krijgt door de
verwerking ervan in wettelijke regels.
Op zichzelf bestaat er tegen deze achtergrond ook geen noodzaak in
het wetsvoorstel terughoudend te zijn op punten waar de jurisprudentie
nog in ontwikkeling is; wij kunnen dat met de leden van de S.G.P.-fractie
eens zijn. Op een aantal punten brengt het wetsvoorstel dan ook vernieu–
wingen of doet het keuzes die niet parallel lopen met de rechtspraak van
(alle) rechters. De reden voor de door deze leden in een aantal gevallen
geconstateerde terughoudendheid van de regering op punten waar de
jurisprudentie nog niet is uitgekristalliseerd, heeft dan ook te maken met
het feit dat op die punten nog niet goed een beeld gevormd kan worden
van de consequenties van een algemene regel. Wanneer de rechter over
vele zaken op uiteenlopende terreinen uitspraak heeft gedaan, en daarbij
een algemene regel heeft ontwikkeld, is die algemeenheid over een
breed terrein beproefd. Het kan echter ook zijn dat de rechter nog niet
tot een benadering is gekomen die een generaal karakter heeft en die
tevens aan de bijzonderheden van uiteenlopende situaties recht doet.
De mate waarin de jurisprudentie op dit moment mogelijkheden geeft
tot betrekkelijk nauwkeurige regels, dan wel leidt tot enigszins vaag
geformuleerde bepalingen verschilt per onderdeel van de wet. De bij de
leden van de C.D.A.-fractie wellicht levende gedachte dat codificatie
steeds in algemene en vage formuleringen moet uitmonden, vindt in het
voorstel geen bevestiging. Zo geven de bepalingen over de bezwaar–
schriftprocedure, die voor een belangrijk deel op jurisprudentie berusten,
een betrekkelijk uitgewerkte regeling voor die procedure.
Bij dergelijke, vrij precieze regels behoeft men minder verstrekkende
nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak te verwachten dan bij vagere
artikelen. Zo veronderstellen wij dat de regels voor de bezwaarschriftpro–
cedure in hoofdstuk 7 het stramien van die procedure voor de toekomst
in belangrijke mate zullen bepalen. De jurisprudentie zal daaraan nadere
interpretaties en verfijningen toevoegen, maar zal - zo mag men
verwachten - geen grote vernieuwingen meer brengen.
Dat ligt anders bij de bepalingen van afdeling 3.2, waar een aantal
beginselen van behoorlijk bestuur in algemene bewoordingen is
neergelegd. Op basis daarvan valt een verdere ontwikkeling in de juris–
prudentie te voorzien. Het kan aantrekkelijk zijn - zo antwoorden wij op
een vraag van de leden van de V.V.D.-fractie - om te zijner tijd die
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vernieuwingen te vertalen in regels van de Awb. In onderdeel IX van het
algemeen deel van deze memorie zullen wij ingaan op de behoefte aan
evaluatie van deze wet; wordt daartoe besloten dan kan de wenselijkheid
tot het later codificeren van toekomstige jurisprudentie daarbij worden
betrokken.
De leden van de G.P.V.-fractie vroegen welke gevolgen de codificatie
van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft voor de plaats
van deze beginselen in de rechtspraak, waarbij zij met name dachten aan
hetgeen zij noemden «rechtspraak contra legem». De vertaling van de
beginselen in wetsartikelen zal tot gevolg hebben dat de rechter in de
toekomst niet meer aan die beginselen toetst, maar aari het wetsartikel
dat daarvan de neerslag is. Een eventuele vernietiging van een besluit op
grond van die toetsing zal dan geschieden wegens strijd met een
wettelijk voorschrift. Strijdt de uitkomst van deze toetsing met de
uitkomst van toetsing aan een andere wetsbepaling, dan zal de rechter
moeten beslissen welke wetsbepaling voorrang moet krijgen. Men zal
dan inderdaad niet meer kunnen spreken van een toetsing contra legem,
maar van het toepassing geven aan die wetsbepaling, die overeen–
komstig de daarvoor geldende regels de voorrang moet krijgen.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen nog of niet het risico bestaat
dat de verschillende rechters hun eigen «criterium-keuze» zullen prefe–
reren boven de algemene regel. Er bestaat naar onze mening geen grond
voor de veronderstelling dat de bestaande rechtscolleges hun jurispru–
dentie zouden willen doorzetten, daar waar de Awb een andere keuze
heeft gemaakt. De commentaren van de kant van de rechterlijke macht
wijzen ook geenszins in die richting. Men kan eerder het tegendeel
afleiden uit het feit dat het wetsvoorstel ook nu al met enige regelmaat
tot uitgangspunt in de jurisprudentie wordt gekozen. Het voorgaande
neemt overigens niet weg dat divergentie in de uitspraken van verschil–
lende rechters bij de interpretatie van dezelfde wetsartikelen niet geheel
valt te vermijden. Met het oog daarop hechten wij dan ook grote waarde
aan de herziening van de rechterlijke organisatie, die mede tot doel heeft
de eenheid in de jurisprudentie te verzekeren.
d. Treffen van algemene voorzieningen
De leden van de fracties van C.D.A. en V.V.D. merkten in verband met
deze doelstelling - die zij onderschreven - op dat zij de naam van de wet
aanvaardbaar vonden. Naar aanleiding van het feit dat het bestuurspro–
cesrecht mede onder het bestuursrecht in de naam van de wet wordt
begrepen, vroegen eerstgenoemde leden nog hoe de stand van zaken is
bij de voorbereiding van dat procesrecht. Wij streven er overeenkomstig
ons eerdere voornemen naar ook het nieuwe bestuursprocesrecht op 1
januari 1993 in te voeren. Een ontwerp daarvoor is inmiddels om advies
naar verschillende organisaties gezonden; naar verwachting kan het
binnenkort, na behandeling in de ministerraad, naar de Raad van State
worden gezonden. In het voorjaar kan dan de indiening bij de Tweede
Kamer volgen.
Wij stemmen geheel in met hetgeen de leden van de D66-fractie
opmerken over het belang van evaluatie. De Algemene wet bestuursrecht
bevat bepalingen die naar hun aard constant worden toegepast en
waarvan dan ook constant kan worden bezien of zij in de praktijk
voldoen. Niet alleen de wetgever maar juist ook de bestuursorganen en
de verschillende organen, belast met de behandeling van bezwaar en
beroep, kunnen voortdurend nagaan of de doelstellingen van de wet ook
daadwerkelijk worden bereikt.
Afgezien van deze constante evaluatie zien wij ook het belang in van
een meer gestructureerde periodieke evaluatie. Zoals ook uiteengezet zal
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worden in hoofdstuk IX, achten wij het een goede zaak vast te leggen dat
de wet periodiek wordt geëvalueerd. Bij nota van wijziging is een
bepaling terzake ingevoegd.
De leden van de S.G.P.-fractie achtten in de memorie van toelichting
onvoldoende aandacht geschonken aan de afweging tussen enerzijds de
doelstellingen van de wet en anderzijds de slagvaardigheid van het
bestuur, de autonomie van de decentrale overheden en een recht–
vaardige bestuurslastenverdeling. Naar ons oordeel maken deze drie
genoemde aspecten in zekere zin nu juist deel uit van de doelstellingen
van de wet: de doelstelling is niet louter de zorgvuldigheid ten opzichte
van de burger, maar ook afgewogen tegen een efficiënte en effectieve
inrichting van het bestuur (uitzonderingen op de hoorplicht), tegen de
waarde van autonomie van decentrale overheden (de Awb beperkt die
autonomie geenszins) en een rechtvaardige bestuurslastenverdeling
(verdeling van rechten en plichten tussen bestuur en belanghebbende).
II. Algemene benadering van de rechtsbetrekking bestuur
–burger
De leden van de C.D.A.-fractie toonden zich enigszins verrast door de
constatering in de memorie van toelichting, dat het wetsvoorstel niet een
belangrijke verandering in het bestaande recht beoogt aan te brengen,
maar in hoofdzaak het geldende recht eenvoudiger en beter toegankelijk
wil maken door harmonisatie en codificatie. Brengt het wetsvoorstel, zo
vroegen zij, toch niet enkele ingrijpende wijzigingen?
Deze leden hebben gelijk wanneer zij wijzen op een aantal ontwikke–
lingen die het wetsvoorstel ten opzichte van het bestaande recht inhoudt.
Zij noemden in dit verband onder meer de standaardisering van de
termijnen en de problematiek van belanghebbenden, en gingen
vervolgens ook in op de verplichte bezwaarschriftprocedure.
Inderdaad zijn dit gewichtige punten. De reden waarom zij in het
wetsvoorstel zijn opgenomen is echter in de eerste plaats dat zij op de
verschillende terreinen van het bestuursrecht een uiteenlopende regeling
vinden. De verbrokkeldheid en ontoegankelijkheid van het bestuursrecht
komt juist voort uit het feit dat dezelfde onderwerpen in de wetgeving
steeds weer op andere wijze zijn geregeld. In wezen kunnen er twee
verschillende verklaringen bestaan voor een uiteenlopende regeling van
hetzelfde onderwerp. In de eerste plaats is het mogelijk dat de
verschillen tussen de beleidsterreinen tot het uiteenlopen van de
wetgeving nopen: op het ene terein is een andere regeling gewenst dan
op het andere. In de tweede plaats kan het zijn dat de wetgever bij de
vaststelling van een bijzondere wet een eigen oplossing voor de proble–
matiek heeft bedacht zonder zich rekenschap te geven van het feit dat
daarmee wordt afgeweken van regelingen op een ander terrein.
In het eerste geval zal niet tot harmonisatie worden besloten indien de
voordelen van uiteenlopende regelingen zwaarder wegen dan het nadeel
van de daaruit voortvloeiende grotere diversiteit van het recht. In het
tweede geval zal een eenvormige regeling de voorkeur verdienen. Dit
soort gevallen doet zich in het bestuursrecht veelvuldig voor. Het tot
stand brengen van eenheid in het recht heeft dan als onvermijdelijke
consequentie dat wijzigingen ten opzichte van de bestaande regels
worden aangebracht op al die terreinen, waar door de harmonisatie iets
anders gaat gelden dan vroeger.
De primaire invalshoek van het ontwerp is geweest dat daar waar
onvoldoende argumenten op grond van verschillen in beleidsterreinen
aanwezig waren om diversiteit van regelgeving te handhaven, tot eenheid
in de wetgeving moet worden besloten. Er is daarbij gekozen voor een
aanpak waarbij niet slechts ondergeschikte punten maar ook belangrijke
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onderwerpen in de beschouwing zijn betrokken. Juist bij een belangrijk
onderwerp zullen de voordelen van eenvoud en toegankelijkheid immers
zwaar wegen. Het gevolg daarvan is dat ook bij dergelijke onderwerpen
wijzigingen ten opzichte van het bestaande recht zijn aangebracht, die
als ingrijpend zijn aan te merken. De genoemde standaardisatie van
bezwaar– en beroepstermijnen is daarvan een goed voorbeeld. Ook de
invoering van de verplichte bezwaarschriftprocedure kan als een
uitvloeisel van deze gedachte worden beschouwd. Op belangrijke
terreinen bestaat de verplichte bezwaarschriftprocedure reeds - zoals in
belastingzaken, bijstandszaken en Arobzaken buiten de centrale overheid
- en op andere terreinen niet, zonder dat goede argumenten voor dit
onderscheid zijn te geven. Ontwikkelingen zijn inmiddels in gang gezet
om dit onderscheid geleidelijk weg te nemen.
Het voorgaande neemt niet weg dat het bestaan van een algemene
wet als de Awb tot gevolg kan hebben dat deze de beste plaats is om
ingrijpende vernieuwingen in het bestuursrecht vorm te geven. Wij
menen dat dergelijke vernieuwingen in beginsel inderdaad in het kader
van de Awb moeten plaatsvinden, om te voorkomen dat onnodige
verbrokkeling optreedt. Daarom is het ons voornemen de bevoegdheid
van de nieuwe administratieve kamers bij de rechtbanken, alsmede de
regeling van het uniforme bestuursprocesrecht neer te leggen in de Awb.
Dit zal geschieden in het kader van het wetsvoorstel dat de eerste fase
van de herziening van de rechterlijke organisatie inhoudt.
Wij namen met instemming kennis van de beschouwingen van de
leden van de C.D.A.-fractie over de bezwaren van verbrokkelde regel–
geving. Dit geldt evenzeer voor hetgeen zij opmerkten over de
verhouding tussen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ten
aanzien waarvan de rechter ook na codificatie in de Awb steeds een
zekere rechtsvormende taak zal behouden, en de uitwerking daarvan in
meer specifieke artikelen. Op de vragen die zij stelden over de gevolgen
voor de werkdruk en de werklast voor bestuursorganen in verband met
de handhaving van de Awb, komen wij terug in paragraaf IX van dit deel
van de memorie van antwoord.
Met genoegen lazen wij dat de leden van de P.v.d.A.-fractie instemden
met de passages op bladzijde 12 van de memorie van toelichting over de
relatie tussen burger en overheid. Met de leden van die fractie menen
ook wij dat de Awb niet zozeer door het toevoegen van nieuwe rechten,
als wel door het toegankelijker en doorzichtiger maken van procedures
moet leiden tot zorgvuldige effectuering van rechten en plichten.
Het deed ons goed dat de leden van de fracties van V.V.D. en D66 zich
eveneens konden vinden in de wijze waarop in het wetsvoorstel aan de
rechtsbetrekkingen tussen bestuur en burger vorm wordt gegeven. De
leden van laatstgenoemde fractie vroegen in dit verband nog naar de
nadere opvatting van de regering over de regeling van de verhouding
tussen bestuursorganen, die naar hun mening een plaats dient te vinden
in de codificatie van het bestuursrecht. Wij delen die mening, zoals reeds
tot uitdrukking is gebracht in paragraaf VII van de memorie van
toelichting. Ook bij de behandeling van de nieuwe Gemeentewet heeft de
regering blijk gegeven van een positieve houding ten opzichte van de
mogelijkheid bepalingen over de verhouding tussen bestuursorganen in
de Awb op te nemen. De eerste stap die in die richting zal worden gezet,
is de regeling van het goedkeurings– en het (spontane) vernietigings–
recht. Naar verwachting zal het voorontwerp voor de derde tranche, dat
in het komende voorjaar zal verschijnen, bepalingen daarover bevatten.
De leden van de G.P.V.-fractie meenden dat de beschouwingen in de
memorie van toelichting onvoldoende recht deden aan de wijze waarop
het bestuur vroeger met de zienswijze van de burger rekening hield. Wij
zijn het graag met deze leden eens dat de werkzaamheden van het
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bestuur vroeger minder dan in latere tijden gericht waren op het
beïnvloeden van maatschappelijke verhoudingen, waardoor indertijd
gemakkelijker kon worden aangesloten bij betrekkelijk algemeen levende
opvattingen. Dat neemt niet weg dat in het denken over de verhouding
tussen overheid en burger en bij het juridisch vormgeven van die
verhouding minder ruimte werd ingeruimd voor de zienswijze van de
individuele burger dan thans het geval is.
De door de leden van de G.P.V.-fractie ter sprake gebrachte passage,
waaruit blijkt dat de mate waarin met de zienswijze van burgers rekening
kan worden gehouden mede afhangt van de regels van de wetgever op
het desbetreffende terrein en van de resultaten van politieke besluit–
vorming, lijkt ons in overeenstemming met ons staatsrechtelijk systeem.
Het is immers juist de taak van de wetgever en van de politiek om
richting te geven aan de taakuitvoering door het bestuur. Als gevolg
daarvan zijn de mogelijkheden voor het naar voren brengen van ziens–
wijzen op het ene beleidsterrein, zoals de ruimtelijke ordening en de
milieuhygiëne, groter dan op andere terreinen. Met deze gedachtengang
wordt geenszins afbreuk gedaan aan de rol van de rechter bij het bieden
van rechtsbescherming.
Het lid van de R.P.F.-fractie kon zich tot ons genoegen goed vinden in
de benadering van het wetsvoorstel ten aanzien van het toekennen van
een centrale plaats aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Wel vroeg
hij zich af of het besluitvormingsproces bij de overheid niet bemoeilijkt
wordt door de eisen die de Awb stelt, met als gevolg een grotere
traagheid in een tijd waarin snelheid geboden is. Voor een algemene
uiteenzetting op het punt van bestuurslasten zij verwezen naar paragraaf
IX van dit deel van deze memorie. Wij voegen hieraan nog toe, dat het
wetsvoorstel juist ook voorzieningen bevat die tot een snellere besluit–
vorming moeten leiden. Men denke aan de regeling van de beslistermijn
in afdeling 4.1.3.
De vraag naar de wijze van aanpassing van andere wetgeving zal haar
beantwoording vinden in het wetsvoorstel voor de Aanpassingswet, dat
op korte termijn zal worden ingediend.
Wat de lengte van de overgangstermijn betreft is in de memorie van
toelichting gesteld (bladzijde 161) dat het gewenst is de wet een jaar na
publikatie in het Staatsblad in werking te doen treden, zodat de lagere
wetgevers en de bestuurspraktijk de gelegenheid hebben zich op het
nieuwe recht in te stellen. Met het oog daarop willen wij zoveel mogelijk
bevorderen dat de wet in 1991 tot stand komt, zodat de invoering
daadwerkelijk kan plaatsvinden op de in het vooruitzicht gestelde datum
van 1 januari 1993.
III. Opzet en indeling; aanbouwwetgeving
De leden van de fracties van C.D.A. (gedeeltelijk in hoofdstuk I) en
S.G.P. wezen op de inhoudelijke samenhang en de samenhang in de tijd
tussen deze eerste tranche van de Awb en andere relevante projecten,
met name de herziening van de rechterlijke organisatie en - als
onderdeel daarvan - de uniformering van het bestuursprocesrecht. Ook
de leden van de V.V.D.-fractie noemden (in hoofdstuk I) het bestuurspro–
cesrecht. Ter beantwoording van het samenstel van vragen en overigens
als reactie op de gemaakte opmerkingen merken wij het volgende op.
De inwerkingtreding van deze eerste tranche - en van de daarmee
samenhangende aanpassingswetgeving - dient samen te vallen met de
(voltooiing van de) eerste fase van de herziening van de rechterlijke
organisatie per 1 januari 1993. Het wetgevingsproces is daarop
nauwkeurig afgestemd. Die eerste fase omvat onder meer de integratie
van de raden van beroep/Ambtenarengerechten, de invoering van
Arob-rechtspraak in twee instanties, het treffen van definitieve voorzie–
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ningen in kroongeschillen en de invoering van een uniform bestuurspro–
cesrecht, toe te passen door de nieuwe administratieve kamers van de
rechtbanken, de nieuwe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State en de Centrale Raad van Beroep. Dit uniforme bestuursprocesrecht
zal worden opgenomen als hoofdstuk 8 van de Awb en wordt daarom
ook wel aangeduid als de tweede tranche van de Awb. Het maakt echter
deel uit van het - zoals gezegd per 1 januari 1993 in werking te treden wetsvoorstel dat de voltooiing regelt van de eerste fase van de
herziening van de rechterlijke organisatie. Dit wetsvoorstel zal in het
voorjaar van 1991 bij de Tweede Kamer kunnen worden ingediend. Uit
het voorgaande volgt dat de eerste en de tweede tranche van de Awb op
hetzelfde tijdstip in werking treden.
In antwoord op de vragen van fracties van P.v.d.A. (gedeeltelijk in
hoofdstuk IV gesteld) en V.V.D. kunnen wij meedelen dat de planning
van de derde tranche er momenteel als volgt uitziet. In het voorjaar van
1991 zal de Commissie Wetgeving algemene regels van bestuursrecht
(de Commissie-Scheltema) het voorontwerp van de derde tranche van de
Awb aanbieden, waarop wij commentaar zullen vragen van een aantal
adviesorganen en deskundigen Op basis daarvan zal de regering een
wetsvoorstel opstellen dat zo mogelijk in de winter van 1991/92 aan de
Raad van State ter advisering zal worden voorgelegd en dat in de zomer
van 1992 bij de Staten-Generaal zal worden ingediend. Deze derde
tranche zal alsdan eind 1994 in het Staatsblad kunnen staan.
Voor een verklaring van de keuze van de onderwerpen die het eerst in
de Algemene wet bestuursrecht zullen worden opgenomen, verwijzen wij
naar hoofdstuk III van de memorie van toelichting «Opzet en indeling;
aanbouwwetgeving». Daarin is uiteengezet dat hierbij sprake is van een
samenstel van factoren, die er in het kort op neerkomen dat doorslagge–
vende betekenis toekomt aan enerzijds de mate waarin regeling wenselijk
en noodzakelijk is en anderzijds de mate waarin algemene regeling reeds
mogelijk is. Daarnaast zijn er uiteraard beperkingen aan de inzetbare
menskracht. Een en ander heeft geleid tot de keus voor het stapsgewijs
uitbreiden van de wet: de aanbouwwetgeving. Het door de
Commissie-Scheltema momenteel voorbereide voorontwerp van de
derde tranche zal naar verwachting algemene regels over de volgende
onderwerpen betreffen: delegatie en mandaat, goedkeuring en
(spontane) vernietiging, subsidiëring, beleidsregels en bestuurlijke
handhaving. Zoals de leden van de P.v.d.A.-fractie terecht opmerken,
komen deze onderwerpen inderdaad niet als zodanig allemaal voor in de
inhoudsopgave die in de memorie van toelichting op bladzijde 14 is
opgenomen, maar zij passen daar wel binnen. De Commissie-Scheltema
heeft in haar tweede voortgangsrapport (uitgebracht op 29 april 1988,
SDU uitgeverij, 's-Gravenhage 1988) de bedoelde onderwerpen reeds
aangeduid, tezamen met enkele andere onderwerpen die mogelijk later
alsnog zullen worden toegevoegd. Wat betreft de inhoud van de regeling
inzake subsidiëring kunnen wij melden dat deze algemene bepalingen zal
bevatten over onderwerpen als de wettelijke grondslag van subsidiever–
strekking en de rechtsverhouding tussen subsidiegever en subsidieont–
vanger.
Bij het ontwerpen van de aanpassingswetgeving is gebleken dat weinig
afwijkingen van de Algemene wet hoeven te worden opgenomen. De
conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de verwachting juist is
gebleken, dat de eerste tranche goed toepasbare bepalingen bevat.
Binnenkort zal het voorstel voor de Aanpassingswet worden ingediend.
Het is derhalve niet nodig - dit in antwoord op de vraag van de
D66-fractie - hier nader in te gaan op de inhoud daarvan.
De leden van de S.G.P.-fractie vroegen naar het oordeel van de
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regering over de wenselijkheid van en de mogelijkheden voor
afstemming tussen het nieuwe, uniforme bestuursprocesrecht en het
burgerlijk procesrecht en het strafprocesrecht.
Er is alle aanleiding, gelet op de komende integratie van de burgerlijke
rechtspraak, de strafrechtspraak en de administratieve rechtspraak,
bepalingen van procesrecht zoveel mogelijk te harmoniseren, althans op
elkaar af te stemmen. De mogelijkheden daartoe zijn beperkt. Winst is
vooral te behalen op die punten die de verschillende procedures gemeen
hebben, bij voorbeeld de regeling van de wraking en verschoning van
rechters. In het wetsvoorstel dat de voltooiing van de eerste fase van de
herziening van de rechterlijke organisatie regelt, zal hierop ten gronde
worden ingegaan.
IV. De verhouding van de algemene regels van bestuursrecht tot
andere wetgeving
In dit hoofdstuk hebben de leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A.,
V.V.D. en S.G.P. diverse vragen gesteld over enerzijds de reikwijdte van
de verschillende bepalingen van de Awb, anderzijds de verhouding
tussen de Awb en andere wetgeving. Wij willen deze vragen in onderling
verband beantwoorden.
Naar aanleiding van het onderscheid dat in de memorie van toelichting
wordt gemaakt tussen voorschriften die voor het gehele bestuursrecht
behoren te gelden en voorschriften waarvan bij wettelijk voorschrift mag
worden afgeweken, vragen de leden van de C.D.A.-fractie naar de status
van de Awb, nu deze toch geen hogere rangorde heeft dan andere
wetten in formele zin.
Hoewel deze laatste constatering juist is - alleen het Statuut en de
Grondwet hebben een formeel hogere status dan andere wetten betekent dat niet dat wetten als de Awb niet in feite een eigen status
kunnen hebben. In de memorie van antwoord bij de nieuwe Gemeen–
tewet (Kamerstukken II 1988-1989, 19 403, nr. 10, blz. 14 e.v.; men zie
ook artikel 116 van het gewijzigd voorstel van wet) is uiteengezet dat uit
aard en inhoud van een aantal algemene wetten voortvloeit dat zij
materieel een bijzondere positie innemen ten opzichte van specifieke
wetten, in die zin dat aan hun bepalingen een groter gewicht moet
worden toegekend dan aan voorschriften uit de bijzondere wet. Zo
beoogt de Awb het algemene kader van het bestuursrecht te geven,
waarmee zij aldus ook fungeert als het algemene kader van een groot
aantal bijzondere wetten. Bij de totstandkoming van nieuwe wetten moet
er derhalve van worden uitgegaan dat in principe geen regels meer
gesteld behoren te worden over onderwerpen die reeds in de Awb
geregeld zijn: de wetgever heeft dat onderwerp immers al geregeld. Het
feit dat de Awb formeel geen hogere status heeft dan de andere wetten
betekent in dit verband dat er interpretatieproblemen kunnen rijzen
wanneer in een andere wet toch een bepaling wordt opgenomen die in
strijd is met de Awb: van die bepaling kan dan niet zonder meer gezegd
worden dat zij onverbindend is wegens strijd met de Awb. De wetgever
behoort ervoor te zorgen dat dergelijke problemen zich niet voordoen, en
wel door ervoor te zorgen dat die strijdige bepaling niet tot stand komt.
En indien in een bijzonder geval wel een afwijking van de Awb nodig
mocht blijken, zal dat uitdrukkelijk moeten geschieden door bij die afwij–
kende bepaling de clausule op te nemen «in afwijking van artikel .. van
de Algemene wet bestuursrecht». Op die manier is ook in wetgevings–
technisch opzicht verzekerd dat de bijzondere bepaling voorrang heeft
boven de bepaling in de Awb. De Aanpassingswet is volgens deze
benadering opgesteld.
De vraag van de S.G.P.-fractie, naar aanleiding van een suggestie van
Brouwer (Regelmaat 1989, blz. 64), of in de Grondwet niet eigenlijk als
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regel zou moeten worden opgenomen dat de bijzondere wetgever zich
zoveel mogelijk naar de algemene wetgever moet richten, beantwoorden
wij ontkennend. Zoals wij reeds memoreerden is het uitgangspunt onge–
twijfeld juist, maar vastlegging ervan in de Grondwet zou daar onvol–
doende aan toevoegen, om welke reden wij geen reden zien om tot
wijziging van de Grondwet over te gaan. Naar de aard van het onderwerp
ligt het meer voor de hand ter zake een Aanwijzing voor de regelgeving
vast te stellen. Dit punt zal worden betrokken bij de herziening van de
Aanwijzingen voor de regelgeving.
Een heel ander punt is dat de Awb voor een aantal onderwerpen nu
juist wel toestaat dat een andersluidende bepaling in een bijzondere
wettelijke regeling wordt opgenomen. Dat is het geval waar in de
Algemene wet een bepaling voorkomt die in het algemeen weliswaar als
de beste kan worden beschouwd, maar ten aanzien waarvan een andere
regeling niet uitgesloten is. Dat is bijvoorbeeld het geval met artikel
4.1.1.1: een aanvraag voor een beschikking moet worden ingediend bij
het tot beschikken bevoegde orgaan. Het is mogelijk dat in bepaalde
gevallen indiening van een aanvraag bi] een ander orgaan meer voor de
hand ligt. Daartoe laat de Algemene wet de mogelijkheid open door aan
artikel 4.1.1.1 toe te voegen «tenzij bij wettelijk voorschrift anders is
bepaald». In dat geval hoeft in een bijzondere wet niet de clausule «in
afwijking van» te worden opgenomen, omdat de Algemene wet zelf
reeds de voorrang verleent aan de bijzondere wet. Door gebruik te
maken van de zinsnede «tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald»
is overigens duidelijk dat niet alleen de formele wetgever maar ook
bijvoorbeeld de gemeentelijke en de provinciale wetgevers een eigen
regeling mogen opnemen.
In antwoord op de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie, of omwille
van de rechtszekerheid niet in de wet aangegeven moet worden in welke
gevallen uitzonderingen mogelijk zijn, opdat voorkomen wordt dat
afbreuk kan worden gedaan aan de algemeen bedoelde bepalingen van
de Awb, merken wij op dat dat nu in feite precies het systeem is dat de
Algemene wet heeft gekozen: uit elke specifieke bepaling blijkt immers
of en in hoeverre een andersoortige regeling is toegestaan. Indien een
bepaling zulks niet toelaat, geldt deze steeds. Maar de wetgever kan
zichzelf uiteraard voor de toekomst niet binden: de wetgever is vrij de
strekking van zo'n algemeen werkende bepaling in een bijzonder geval te
wijzigen, door in een bijzondere wet te bepalen dat daar iets anders
geldt, «in afwijking van» de Algemene wet. De bij de wetgeving betrok–
kenen moeten er vanzelfsprekend voor zorgen dat zulke afwijkingen
alleen worden opgenomen indien dat onvermijdelijk is.
Naar aanleiding van deze problematiek merken de leden van de
P.v.d.A.-fractie op het een goede zaak te vinden als de redenen om af te
wijken van de algemene regels, getoetst zouden worden. Zij vragen hoe
deze aan toetsing vorm gegeven zal worden. Primair is hierbij een taak
voor degenen die belast zijn met het opstellen van wetteksten. De
wetgevingsambtenaren zullen steeds moeten uitgaan van de algemene
geldmg van de Algemene wet. Alleen indien dat onvermijdelijk is, zal
moeten worden overwogen een afwijking van de Algemene wet op te
nemen. In de wetgevingsprocedure zijn vervolgens verschillende
toetsingsmomenten voor de wenselijkheid van de afwijking opgenomen.
Ten eerste heeft het Ministerie van Justitie tot taak alle produkten van
wetgeving te toetsen, voorafgaand aan behandeling in de ministerraad.
Een belangrijk toetsingspunt vormt de overeenstemming met het
geldende recht, in het bijzonder met algemeen geldende regels.
Vervolgens zal de Raad van State er zijn oordeel over kunnen geven, en
tenslotte is het laatste woord aan het parlement dat oordeelt over al of
niet afwijking van de Algemene wet.
De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen enkele vragen over de
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verhouding tussen de Awb en de bestaande wetgeving. Over de Aanpas–
singswetgeving deelden wij hiervoor reeds mee dat deze binnenkort bij
de Tweede Kamer zal kunnen worden ingediend. Het gaat om de
aanpassing van enkele honderden wetten.
In het bijzonder vragen de leden van de P.v.d.A.-fractie naar de
verhouding tussen de Awb en specifieke onderdelen van het bestuurs–
recht, zoals het milieurecht, het belastingrecht en het sociale zekerheids–
recht. in principe geldt hierbij hetzelfde als elders: de Awb biedt het
algemene kader en biedt een aantal algemene regels, die in principe ook
voor het milieu–, het belasting– en het sociale-zekerheidsrecht gelden.
Dat betekent ondermeer dat het beschikkingsbegrip dat thans in het
fiscale recht wordt gehanteerd en dat afwijkt van het beschikkingsbegrip
van de Awb, daaraan aangepast wordt (verwezen zij naar de passage bij
artikel 1.3, onderdeel c, hierna). Daarnaast worden, zoals ook elders, de
bepalingen geschrapt die dezelfde onderwerpen regelen als de Awb:
motiveringsvereisten, bekendmakingsregels, termijnen voor bezwaar en
beroep en dergelijke. De sociale zekerheidswetgeving zal in die zin
worden aangepast dat de afwijkende procedure van het vragen van een
voor bezwaar vatbare beschikking in overeenstemming wordt gebracht
met de bezwaarschriftprocedure van de Awb. Zoals hieruit blijkt nemen
de bedoelde wetgevingscomplexen ten opzichte van de Awb geen
andere positie in dan andere wetten. Wel is het vanzelfsprekend zo dat
bepaalde wetten op hun terrein ook al een algemeen karakter kunnen
hebben ten opzichte van andere wetten op dat terrein, zoals het geval is
met de Wet algemene bepalmgen milieuhygiëne. Zoals in de memorie
van toelichting ook is vermeld (blz. 7) kan in zodanige wetten een aantal
bepalingen vervallen; al naar gelang in de Awb in de toekomst meer
onderwerpen algemeen zullen worden geregeld, kunnen ook uit deze
«tussencategorie» meer bepalingen vervallen. Een en ander neemt niet
weg dat de wetten in deze «tussencategorie» een belangrijke plaats
blijven innemen, aangezien zij op hun gebied in aanzienlijke mate
bijdragen aan de inzichtelijkheid van en de samenhang binnen de
wetgeving.
De fracties van V.V.D. (door middel van verwijzing naar hoofdstuk 1.7
van het commentaar van de VNG van 14 december 1989) en van S.G.P.
hebben gevraagd naar de verhouding tussen de Awb en de bevoegdheid
van de diverse lagere wetgevers (c.q. beleidsregelgevers).
Voorop zij gesteld dat de lagere wetgevers - voor zover daarbij
uiteraard geen andere beperkingen bestaan - volledig bevoegd zijn
regels te stellen over onderwerpen waarin de Awb in het geheel niet
voorziet.
Maar ook aanvulling in de zin van regeling van een onderwerp dat wel
in algemene zin maar niet uitputtend in de Awb is geregeld, is toege–
staan. Zo is de gemeentelijke wetgever vrij te bepalen dat er een
hoorplicht geldt, daar waar die niet uit de Algemene wet voortvloeit. De
Algemene wet kent bijvoorbeeld door artikel 4.1.2.5a een uitzondering
op de partiële hoorverplichting voor financiële beschikkingen; gemeenten
zijn binnen hun regelende bevoegdheid echter vrij te bepaien dat er ook
bij de voorbereiding van financiële beschikkingen een hoorplicht bestaat.
In antwoord op de vraag in het VNG-commentaar (blz. 11) kunnen wij
bevestigen dat een zelfde aanvullingsbevoegdheid bestaat ten aanzien
van bijvoorbeeld de motiveringsplicht. Artikel 4.1.4.2 bepaalt dat bij een
beschikking de motivering moet worden vefmeld, maar artikel 4.1.4.4
maakt daarop uitzonderingen mogelijk. De gemeentelijke wetgever is
binnen zijn regelende bevoegdheid echter vrij te bepalen dat voor
beschikkingen die door de gemeente worden gegeven, de motiverings–
plicht zonder uitzondering geldt. Dat daarmee naar ons oordeel een
nodeloze verzwaring van bestuurlijke lasten zou worden gecreëerd (zie
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de beantwoording in deze memorie bij artikel 4.1.4.4), doet aan de
bevoegdheid van de gemeenten in dezen niet af. In de hier bedoelde
gevallen is duidelijk dat de aanvullingen niet in strijd zijn met de
Algemene wet of met de bedoeling daarvan.
Het antwoord op de vraag of aanvulling in de hier bedoelde zin toege–
laten is, hangt enerzijds af van de specifieke bepaling, anderzijds van de
strekking van de nadere regeling. Wij geven enkele voorbeelden.
Een bestuursorgaan dat bij een beschikkmg de motivering vermeldt,
ook al heeft de belanghebbende daaraan redelijkerwijs geen enkele
behoefte en kan vermelding derhalve op grond van artikel 4.1.4.4
achterwege blijven, handelt daarmee niet in strijd met de Awb. Ook een
dergelijke algemene gedragslijn is niet met de wet in strijd, wat een
indicatie is dat ook een verordening die deze gedragslijn voor de eigen
gemeentelijke kring dwingend vastlegt, toegelaten is.
Wanneer een bestuursorgaan een onjuiste toepassing geeft aan artikel
6.3.8, doordat ten onrechte wordt geconcludeerd dat een bezwaarschrift
«kennelijk niet-ontvankelijk» is zodat betrokkene niet gehoord hoeft te
worden, handelt het in strijd met de Awb. Ook een gemeentelijke veror–
dening die bepaalt in welke gevallen een bezwaar kennelijk niet-ontvan–
kelijk is, loopt daardoor het risico in strijd met de Algemene wet te zijn.
Anderzijds kan bij gemeentelijke verordening wel zonder enig risico
worden vastgelegd, in welke gevallen in ieder geval geen beroep mag
worden gedaan op artikel 6.3.8, in concreto: in welke gevallen het
bestuursorgaan in elk geval niet mag oordelen dat een bezwaarschrift
kennelijk niet-ontvankelijk is.
Kort gezegd komt het erop neer dat een bestuursorgaan ten aanzien
van de onderwerpen die in de Awb niet dwingend zijn geregeld, vrij is
een hogere graad van behoorlijk bestuur aan de dag te leggen dan
waartoe de Awb minimaal noopt, en dat de gedecentraliseerde regel–
gever dat ook mag vastleggen in een algemeen verbindend voorschrift.
Invullmgen en interpretaties van bepalingen van de Awb, die ten nadele
van de burgers kunnen uitwerken, zullen in principe evenwel niet
toelaatbaar zijn.
Bij dit alles moet niet vergeten worden dat de in de Algemene wet
gegeven regels in het algemeen voldoende moeten zijn. Goed
voorstelbaar is echter dat in bepaalde verordeningen (bijvoorbeeld een
gemeentelijke planschadevergoedingsverordening) verdergaande
verplichtingen worden opgenomen. Ook vanuit een oogpunt van wetge–
vingseconomie zou het echter niet gelukkig zijn wanneer op gedecentrali–
seerd niveau een veelheid aan nadere regels zou ontstaan, die de
beoogde eenheid van het recht weer zouden belemmeren.
De leden van de V.V.D.-fractie hebben tenslotte nog ons oordeel
gevraagd over de opmerkingen die de VNG heeft gemaakt in hoofdstuk
1.5 van haar commentaar aan de commissies.
In haar eerdere commentaar heeft de VNG om een aantal redenen
bezwaar gemaakt tegen het feit dat de Awb van toepassing is op
besluiten in het kader van de belastingwetgeving. Het bezwaar richtte
zich tegen de hoorverplichting bij de voorbereiding van beschikkingen,
de hoorverplichting bij de bezwaarschriftprocedure en de in de
Algemene wet opgenomen termijnen voor de primaire beslissing en voor
de beslissing op bezwaar. Wij willen er op deze plaats op wijzen, dat aan
drie van de vier hier naar voren gebrachte punten van bezwaar tegemoet
is gekomen. Ten eerste is in artikel 4.1.2.5a opgenomen dat de
hoorplicht bij primaire beslissingen niet van toepassing is bij financiële
beschikkingen; daaronder vallen ook fiscale beschikkingen. Wat betreft
de termijn waarbinnen een primaire beslissing moet worden genomen,
kent de Awb slechts een aanvullende bepaling, die derhalve niet van
toepassing is indien bij specifiek wettelijk voorschrift een eigen adequate
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beslistermijn is bepaald. Bovendien geldt de regeling van de beslis–
termijn alleen voor beschikkingen op aanvraag, die in het belastingrecht
niet veel voorkomen. Voor die - kleine - categorie van beschikkingen op
aanvraag zal in de Aanpassingswet een termijn van een jaar worden
vastgelegd. En tenslotte zal door de Aanpassingswet tegemoet worden
gekomen aan het bezwaar dat beslissingen op bezwaarschrift in fiscale
zaken praktisch onmogelijk kunnen worden genomen binnen de termijn
die de Awb daarvoor stelt. In plaats daarvan wordt een algemene termijn
van een jaar opgenomen, die in zeer bijzondere gevallen, met
instemming van de minister, verlengd kan worden.
Het enige punt van bezwaar van de zijde van de VNG betreft dan nog
de hoorplicht in de bezwaarschriftprocedure. Naar onze vaste overtuiging
is het ongewenst voor het belastingrecht een minder zorgvuldige
bezwaarschriftprocedure toe te laten dan voor de rest van het bestuurs–
recht. Ook de VNG erkent (blz. 8) dat het niet goed verdedigbaar is op
het moment dat voor het gehele bestuursrecht een algemene hoorplicht
bij bezwaar en beroep wordt geïntroduceerd, daarop een uitzondering te
maken voor belastingbezwaarschriften. Wij hebben daarvan met veel
voldoening kennis genomen en voelen ons hierdoor gesterkt in onze
overtuiging. Het is dan vervolgens een kwestie van inschatting of de
hoorplicht in de bezwaarschriftprocedure van de Awb strenger of minder
streng is dan welke thans in artikel 25, tweede lid, van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen is opgenomen. Dat artikel kent enerzijds
weliswaar de beperking dat de betrokkene slechts hoeft te worden
gehoord «na een daartoe gedaan verzoek», maar wanneer zo'n verzoek
gedaan is, is de belastingdienst vervolgens niet meer vrij om het verzoek
naast zich neer te leggen. De Awb gaat er vanuit dat de verplichting ook
geldt zonder daartoe gedaan uitdrukkelijk verzoek, maar kent anderzijds
wel de mogelijkheid af te zien van het horen van belanghebbende:
a. indien het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is,
b. indien het bezwaar kennelijk ongegrond is,
c. indien de belanghebbende heeft verklaard geen gebruik te
willen maken van zijn recht, en
d. indien aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen.
Al deze uitzonderingen kent de belastingwet niet, zodat daar formeel
de verplichting bestaat ook in de hier genoemde gevallen betrokkene te
horen indien deze daarom heeft verzocht. Daar komt nog bij dat het
volledig aan de alertheid van betrokkene wordt overgelaten of hij
gehoord wordt. De praktijk bij de belastingdienst wijst trouwens uit dat in
werkelijkheid niet alleen wordt gehoord als daarom verzocht is, maar ook
in andere gevallen. Deze tendens zet zich voort. Ook daarom is het
verantwoord de specifieke regeling van artikel 25, tweede lid, van de
AWR te laten vervallen.
De versoepeling die de VNG voorstelt om ook telefonisch te kunnen
«horen» gaat ons te ver. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat in telefo–
nisch overleg tussen belastingdienst en belanghebbende blijkt dat van
een vis-a-vis horen kan worden afgezien, bijvoorbeeld omdat belangheb–
bende verklaart daaraan geen behoefte te hebben, maar indien hij
daaraan wel behoefte heeft - en er is geen sprake van kennelijk
niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of tegemoetkoming aan het
bezwaar - is er alle reden de gelegenheid te bieden voor een persoonlijk
contact. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat bij de Aanpassingswet
zal worden voorgesteld voor de bezwaarschriftprocedure in fiscalibus te
bepalen dat wanneer de omstandigheden daartoe nopen, het horen kan
geschieden door dezelfde persoon als welke de aanslag heeft voorbereid.
Hier is derhalve sprake van een versoepeling ten opzichte van het
normale regiem. Verdere afwijkingen worden niet overwogen.
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V. De taak van de rechter bij de handhaving van de wet
De C.D.A.-fractie vraagt terecht aandacht voor het belang van
handhaving van de wet. In aansluiting op hetgeen vermeld is in de
memorie van toelichting (hoofdstukken V en X) wijzen wij erop dat bij de
onderhavige wet de vraag naar de handhaafbaarheid zich in de eerste
plaats richt op het gedrag van het bestuur zelf. Van bestuursorganen valt
uiteraard te verwachten dat zij loyaal en nauwgezet de regels in acht
zullen nemen. De rechter heeft daarbij een corrigerende taak, maar kan
deze in beginsel slechts vervullen indien de zaak aan hem voorgelegd
wordt. Dat betekent dat naast het bestuur juist ook de burger een zeer
belangrijke functie heeft bij de handhaving van de wet. De belangheb–
bende burger is immers degene die de nadelen ondervindt van eventueel
bestuurlijk handelen in strijd met de wet. Anderzijds zijn er ook eisen
gesteld aan het optreden van de burger. In het verkeer met bestuursor–
ganen mag ook van zijn kant immers de nodige zorgvuldigheid worden
verlangd Ook bij de handhaving daarvan is sprake van een gedeelde
verantwoordelijkheid tussen burger, bestuur en rechter. Tenslotte moet
gewezen worden op de belangrijke rol die de Nationale ombudsman ten
aanzien van de Awb kan vervullen.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen in het bijzonder naar de
gevolgen voor de werklast van de rechter. In de memorie van toelichting
(hoofdstuk X) is de gemotiveerde verwachting uitgesproken dat, zeker op
termijn, van een verlichting sprake zal zijn. Op termijn, omdat uiteraard
elke codificatie in het begin vragen van uitleg oproept die in de jurispru–
dentie dienen te worden beantwoord. De Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak heeft op 7 september 1987 geadviseerd over het
voorontwerp van de eerste tranche. Haar oordeel was in overwegende
mate positief. In de beschouwingen over de taak van de rechter bij de
handhaving kon zij zich vinden.
Een belangrijke kwestie in dezen is het vraagstuk van de eenvormige
uitleg van de Awb, een vraag die nog pregnanter wordt nu de Awb ook
een nieuw, uniform bestuursprocesrecht zal bevatten. De leden van de
C.D.A.-fracties (in hoofdstuk I) en van de P.v.d.A.-fractie (in hoofdstuk III
en bij artikel 3.2.1) stelden deze vraag aan de orde.
De regering acht het ongewenst, als niet op het moment van inwer–
kingtreding van (de eerste en de tweede tranche van) de Awb zou
worden voorzien in een - in afwachting van de derde fase van de
herziening van de rechterlijke organisatie tijdelijke institutionele
voorziening ter verzekering van de rechtseenheid in het bestuursrecht en
het bestuursprocesrecht. Over de precieze vormgeving daarvan vindt
momenteel overleg plaats met de Hoge Raad, de procureur-generaal bij
de Hoge Raad en de Raad van State. Het is de bedoeling dat deze
voorziening wordt opgenomen in het wetsvoorstel dat de voltooiing van
de eerste fase van de herziening van de rechterlijke organisatie regelt.
VI. De verhouding van de algemene regels van bestuursrecht tot
het burgerlijk recht
Het doet ons genoegen te constateren dat de fracties van C.D.A.,
P.v.d.A. en V.V.D. de stelling onderschrijven dat de beginselen van
behoorlijk bestuur niet alleen op publiekrechtelijke maar ook op privaat–
rechtelijke rechtshandelingen van de overheid betrekking hebben.
Inderdaad betekent zulks dat ook de civiele rechter bij de beoordeling
van bestuursoptreden die beginselen moet betrekken. Wij hebben er
overigens met voldoening kennis van genomen dat ook de VNG dit in
haar aan de commissies uitgebrachte commentaar, in tegenstelling tot
de eerdere stellingname, in beginsel niet afwijst.
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Voor de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie inzake de criteria
voor het opnemen van onderwerpen in de Awb verwijzen wij naar
hetgeen gesteld is in hoofdstuk III hierboven.
De vragen die in dit hoofdstuk betrekking hebben op de regeling van
bestuursakkoorden en dergelijke, hebben wij beantwoord in hoofdstuk
VII, handelend over de verhouding tussen de bestuursorganen; daarna zij
verwezen.
VII. De Algemene wet bestuursrecht en de verhouding tussen de
bestuursorganen
Naar aanleiding van de vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractie
over bestuursakkoorden, informatievoorziening door bestuursorganen
onderling en dergelijke merken wij het volgende op.
In het nu voorliggende wetsvoorstel is vooral aandacht besteed aan de
regeling van de verhouding tussen bestuur en burger. In de memorie van
toelichting is evenwel vermeld dat in de toekomst mogelijkerwijs ook
bepalingen zullen worden opgenomen die specifiek betrekking hebben
op de relatie tussen bestuursorganen onderling. Daarbij werden onder
meer de volgende mogelijke onderwerpen genoemd: informatievoor–
ziening door bestuursorganen onderling, algemene beginselen van
behoorlijk overleg en bestuursakkoorden. Gezien de prioriteitstelling bij
de werkzaamheden aan de reeds wel voorziene onderwerpen, valt over
de hier bedoelde onderwerpen in dit stadium nog betrekkelijk weinig te
melden. In het kader van het onderzoek naar een mogelijke inhoud van
een regeling over bestuursovereenkomsten wordt ook aandacht besteed
aan bestuursakkoorden. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zouden in
de derde tranche mogelijkerwijs bepalingen kunnen worden opgenomen.
Van belang is echter te constateren - dit ook in reactie op de vragen van
de leden van de S.G.P.-fractie - dat op dit punt de lijnen in de jurispru–
dentie nog niet zodanig ver ontwikkeld zijn, dat het zeker is dat nu reeds
een zinvolle regeling mogelijk is.
De leden van de C.D.A.-fractie zijn van oordeel dat de regering door
opname van bepalingen in de Awb inzake de verhouding tussen
bestuursorganen de facto erkent, dat er geen scherpe scheiding bestaat
tussen de verhouding burger-bestuur enerzijds en verhouding tussen
bestuursorganen anderzijds. Uitgangspunt van de Awb is het normeren
van gedragingen van bestuursorganen. Bestuursorganen «gedragen» zich
zowel ten opzichte van burgers als ten opzichte van andere bestuursor–
ganen. Indien het gewenst is om regels te formuleren betrekking
hebbende op het verkeer tussen bestuursorganen - in de memorie van
toelichting gaven wij reeds aan dat gewenst te achten met betrekking tot
de onderwerpen goedkeuring en vernietiging - lijkt daarom de Awb de
voor de hand liggende plaats te zijn. Dat betekent op zichzelf evenwel
niet dat er geen onderscheid zou zijn tussen de verhouding die bestuurs–
organen met burgers hebben en de verhouding tussen bestuursorganen
onderling.
De opmerking van de leden van de C.D.A.-fractie dat de verhouding
tussen bestuursorganen niet «overregeld» moet worden, nemen wij ter
harte. Vooralsnog wachten wij terzake de adviezen van de Commissie
wetgeving algemene regels voor bestuursrecht af. De verhouding tussen
de Awb enerzijds en de Gemeentewet, de Provinciewet en de Water–
schapswet anderzijds kan, zo antwoorden wij de leden van de
C.D.A.-fractie, het beste als volgt worden omschreven: De drie bedoelde
wetten kennen in beginsel bevoegdheden toe, de Awb bepaalt
vervolgens in beginsel hoe deze bevoegdheden moeten worden uitge–
oefend. Concreet: in de toekomstige verhouding wordt in de Gemeen–
tewet bepaald, welke besluiten aan toezicht zijn onderworpen; in de Awb
wordt aangegeven op welke wijze dit toezicht moet worden uitgeoefend.
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Anders gezegd: de Awb bepaalt in beginsel niet welk bestuursorgaan
welke bevoegdheden heeft, maar bepaalt dat als een bestuursorgaan een
bepaalde bevoegdheid heeft, het deze conform de in de Awb neerge–
legde regels dient uit te oefenen.
De leden van de C.D.A.– en de S.G.P.-fractie hebben vragen gesteld
over de zogenaamde horizontale bestuursgeschillen, die krachtens artikel
136 van de Grondwet worden beslist bij koninklijk besluit. In verband
met de onderlinge samenhang zal dit onderwerp aan de orde worden
gesteld in het kader van de definitieve voorziening in kroongeschillen.
In antwoord op een vraag van de leden van de G.P.V.-fractie merken
wij op dat provincies en gemeenten inderdaad mogen besluiten om
verdergaande eisen te stellen dan de Awb doet, mits daarbij niet van de
Awb wordt afgeweken. Zo zal, om een voorbeeld te noemen, de provin–
ciale of gemeentelijke regelgever verdergaande bepalingen mogen
vaststellen inzake de publikatie van besluiten, mits daarbij onverlet blijft
de regeling van de Awb voor de bekendmaking, die bepalend is voor de
inwerkingtreding van een besluit. Ook inzake de motivering van besluiten
kunnen verdergaande bepalingen worden vastgesteld. Voor een nadere
aanduiding van de verhouding tussen de Awb en de gedecentraliseerde
wetgeving zij verwezen naar hoofdstuk IV hiervoor.
VIII. Dereguleringsaspecten
De constatering van de fracties van G.P.V. en S.G.P. dat niet alle
bepalingen in de Awb dezelfde mate van concreetheid hebben, kunnen
wij ten volle onderschrijven. Wij maken daarbij echter twee kantteke–
ningen. Ten eerste hoeft een zekere ruimte voor interpretatie in een
wettelijke bepaling geenszins het gevolg te zijn van een compromisop–
lossing, maar kan deze ruimte juist ook gewenst zijn, gezien bijvoorbeeld
de stand van de rechtsontwikkeling of de aard van de materie. Maar
daarnaast is het ook niet mogelijk en niet nodig ernaar te streven dat alle
wettelijke normen dezelfde mate van concreetheid bezitten. In iedere wet
komen noodzakelijkerwijs bepalingen voor van verschillende
concreetheid. In het algemeen zijn procedurele normen bijvoorbeeld veel
concreter te formuleren dan normen van inhoudelijke aard. Men zie de
artikelen 4.1.4.1 en 4.1.4.2, beide handelend over de motivering. Artikel
4.1.4.2, inhoudende dat de motivering vermeld moet worden bij de
bekendmaking van de beschikking, is uiterst concreet omdat er maar
weinig twijfel over kan bestaan wat bedoeld wordt met «vermelden» en
met «de bekendmaking»: het betreft een procedurevoorschrift. Artikel
4.1.4.1 anderzijds, inhoudende dat een beschikking moet berusten op
een deugdelijke motivering, betreft de inhoudelijke norm «deugdelijk» die
naar zijn aard veel minder concreet is. Toch is deze laatste norm
minstens zo belangrijk als de eerste en is het nuttig haar op te nemen.
De stelling dat door zulke bepalingen afbreuk wordt gedaan aan de
codificatiedoelstelling, onderschrijven wij zeker niet. Indien de codificatie
beperkt zou blijven tot zeer concrete bepalingen, zou de doelstelling wel
uiterst beperkt zijn. Juist veel van de belangrijkste bepalingen in de
wetgeving kennen elementen die niet uitblinken door concreetheid: de
redelijkheid en billijkheid in het civiele recht, de opzet in het strafrecht en
de beginselen van behoorlijk bestuur in het bestuursrecht. Vervanging
van zulke elementen door concretere normen zou het recht reduceren tot
een samenstel van procedureregels. Bepalingen als de gememoreerde
artikelen 2.1.4, 6.3.8 en 6.3.14 kunnen onzes inziens dan ook niet
worden gemist in de Awb.
De memorie van toelichting is op sommige punten sterk normerend, zo
stellen de leden van de fracties van G.P.V. en S.G.P., en zij achten dat
geen goede zaak. Weliswaar zijn wij met deze fracties eens dat de tekst
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van de wet zo duidelijk mogelijk moet zijn en dat de normering niet in de
toelichting opgenomen moet zijn, maar dat is iets anders dan wat bij het
onderhavige wetsvoorstel aan de hand is. In de toelichting wordt op veel
plaatsen vermeld hoe de stand van de jurisprudentie is en hoe deze heeft
geleid tot de formulering van een wetsartikel. Vanzelfsprekend gaat dat
gepaard met vermeldingen dat bepaalde handelwijzen niet geoorloofd
zijn. Dat is dan niet zozeer een normatieve uitspraak als wel een
weergave van de stand van het huidige recht. Op deze wijze kan de
memorie van toelichting een functie vervullen bij de uitleg van de wet,
zoals het ook hoort.
IX. Financiële gevolgen
In dit hoofdstuk wordt gevraagd naar de financiële gevolgen van het
wetsvoorstel. De memorie van toelichting werd op dit punt te summier
gevonden, hetgeen - zo werd met recht verondersteld - voor een deel
samenhing met het feit dat het voorstel voor de Aanpassingswet nog niet
gereed was. Deze kan immers een beter zicht geven op de mate waarin
de doelstelling van de wet - algemene regels voor het gehele bestuurs–
recht vaststellen - wordt bereikt, en op de gevolgen daarvan. De vragen
hadden betrekking op de gevolgen voor de bestuursorganen, zowel voor
die van de centrale overheid als die van gemeentes en provincies, en op
de gevolgen voor burgers, bedrijven en non-profitinstellingen.
Wij zullen thans een uitgewerkt beeld geven van deze gevolgen.
Aangezien het ontwerp van de Aanpassingswet vrijwel gereed is, kan
gebruik worden gemaakt van de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan
bij het aanpassen van de bestaande wetgeving aan de Awb.
Teneinde een goed inzicht in de gevolgen te krijgen moet een onder–
scheid worden gemaakt tussen de verschillende soorten van gevolgen
die kunnen optreden. Deze zijn in een drietal groepen in te delen:
A. de gevolgen die voortvloeien uit het vereenvoudigen van het
bestuursrecht door onder meer het brengen van eenheid in de wetgeving
en het codificeren van rechtspraak;
B. de gevolgen van de keuzes die zijn gemaakt bij het formuleren van
uniforme regels: indien men voor een uniforme regel kiest terwijl nu nog
verschillende regels gelden, moet uit de verschillende in aanmerking
komende regels worden gekozen; al naar gelang daarvan zal de unifor–
mering in haar feitelijke effecten kunnen verschillen per onderdeel van
het bestuursrecht;
C. de gevolgen van de overgang van de oude op de nieuwe wetgeving,
dus de kosten van invoering.
In grote lijnen kan gezegd worden dat de onder A genoemde gevolgen
- die het primaire doel van de wet uitmaken - voor overheid en burger
aanzienlijke voordelen bieden. In de commentaren op het wetsvoorstel
en het voorontwerp komt dat ook allerwege tot uitdrukking.
Bij groep B ligt dat minder eenduidig. Wanneer een uniforme bepaling
uiteenlopende regels gaat vervangen, zullen er op sommige deelge–
bieden van het bestuursrecht regels gaan gelden die nu nog niet worden
gevolgd. Dit doet zich onder meer voor bij de regeling van de hoorplicht.
Hierdoor kunnen lasten voor het bestuur ontstaan. Voor andere betrok–
kenen - rechter of burger - zal veelal een tegengesteld effect optreden.
Het omgekeerde doet zich eveneens voor: bepalingen kunnen de lasten
voor het bestuur verlichten, maar die voor de burger of de rechter
verzwaren.
Groep C betreft de invoeringsfase. Deze brengt lasten van tijdelijke
aard met zich mee.
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Op elk van deze gevolgen zullen wij meer nauwkeurig ingaan. Wij
zullen daarbij zo concreet mogelijk aangeven bij wie deze - voor– of
nadelige - effecten optreden. Dit is van belang omdat het, zoals gezegd,
regelmatig voorkomt dat een bepaalde regel tot besparingen bij bijvoor–
beeld het bedrijfsleven leidt, terwijl zij lasten legt op bestuursorganen, of
omgekeerd. Wij zullen in het onderstaande letten op de gevolgen voor de
wetgever, voor het bestuur, voor de rechterlijke macht en voor de
burgers. Met de laatste term wordt dan een ieder bedoeld die niet tot de
overheid behoort, dus zowel de particulier als een bedrijf of een
non-profitinstelling.
A: DE GEVOLGEN VAN HET VEREENVOUDIGEN VAN HET BESTUURS–
RECHT
De vereenvoudiging van het bestuursrecht is het doel van het
wetsvoorstel. Dit raakt het hart van de rechtsstaat. Wanneer een essen–
tieel kenmerk van onze staat is dat de verhouding tussen burger en
bestuur door het recht wordt beheerst, moet dit recht duidelijk en goed
toegankelijk zijn. Ook in de praktijk zijn overheid en burger gebaat bij een
goed hanteerbaar en systematisch bestuursrecht: het leidt tot minder
fouten door het bestuur en minder beroepen door burgers. Bovendien
behoort een overheid die van haar burgers verlangt dat zij de rechts–
regels naleven, ervoor te zorgen dat die regels inzichtelijk en overtuigend
zijn. Een rechtssysteem dat vele, niet uit te leggen verschillen tussen de
ene regel en de andere bevat, mist die overtuigingskracht.
Het is om deze reden dat de Grondwet verplicht tot het vastleggen van
algemene regels van bestuursrecht in de wet en de Tweede Kamer
indertijd op snelle totstandkoming daarvan heeft aangedrongen.
De baten van een overzichtelijk en toegankelijk stelsel van bestuurs–
recht strekken zich uit over alle deelnemers aan het rechtsverkeer.
Gevolgen voor de wetgever
Specifiek voor de wetgever heeft een uniforme, voor het gehele
bestuursrecht geldende regeling het voordeel dat onderwerpen die bij
vele wetten aan de orde komen, nu in één keer geregeld kunnen worden.
Voortaan behoeft niet meer bij iedere wet opnieuw te worden bezien hoe
bijvoorbeeld de bezwaarschriftprocedure moet worden ingericht, maar
kan dit onderwerp ongeregeld worden gelaten omdat er al een algemene
regeling bestaat.
Dat dit tot een aanzienlijke verlichting kan leiden blijkt uit de discussie
die op dit moment op verschillende terreinen wordt gevoerd over de
problematiek van de «fictieve weigering»: een voorziening om de weg tot
de rechter te openen indien een bestuursorgaan alsmaar geen beslissing
op een aanvraag neemt. In verschillende wetten bestaat er al een
oplossing voor deze problematiek. Zo kennen de Wet Arob en de Wet
Arbo een - in beide wetten nog weer verschillende - voorziening om de
weg tot de rechter in een dergelijk geval te openen. Maar elders
ontbreken wetsbepalingen, zoals in het belastingrecht en in het
sociale-verzekeringsrecht. Op beide terreinen wordt dit als een leemte
beschouwd. Er wordt dan ook reeds langdurig op het onderwerp gestu–
deerd. De voorstellen die daaruit zijn geresulteerd hebben elk nog weer
eigen constructies naar voren gebracht om in de leemte te voorzien. Zou
de Awb reeds hebben bestaan, dan zou het aanzienlijke beslag dat nu is
gelegd op menskracht in de sfeer van de wetgeving niet nodig zijn
geweest. De regering streeft er overigens naar voor het fiscale recht nog
met een - op de Awb afgestemde - regeling te komen voordat de Awb
wordt ingevoerd, terwijl deze leemte in het sociale zekerheidsrecht zal
verdwijnen met het invoeren van de Awb.
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De aanwezigheid van een algemene, voor het gehele bestuursrecht
geldende wet geeft de wetgever voorts de gelegenheid tot het treffen
van voorzieningen die anders veel moeilijker te realiseren zijn. Gewezen
kan worden op de toezegging die het kabinet kortgeleden heeft gedaan
om mede ter bestrijding van onjuist en ondoelmatig gebruik van subsi–
diegelden tot een algemene wettelijke kaderregeling voor subsidies in de
Awb te komen. Doordat kan worden aangesloten bij het reeds algemeen
geldende stelsel van de Awb is dit goed mogelijk; in het andere geval
zou een uitvoerige regeling per wet of wellicht een kaderwet per beleids–
terrein nodig zijn geweest. Een en ander zou een aanzienlijk groter
beslag op de wetgevingscapaciteit met zich mee hebben gebracht.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat de Awb de wetgever de
gelegenheid biedt de rechtsontwikkeling in de door hem gewenste
richting te sturen. Deze is ten aanzien van de algemene vragen van het
bestuursrecht in belangrijke mate aan de rechtspraak overgelaten.
Sommige rechterlijke uitspraken kunnen voor de overheid aanzienlijke
gevolgen hebben, ook in het financiële vlak, zoals de recente uitspraak
over de verhaalbaarheid van rechtsbijstand in een administratieve
procedure (H.R. 17-11-1989, AB 1990, 81). Het in de wet vastleggen
van algemene regels geeft de wetgever de mogelijkheid zich over deze
ontwikkelingen uit te spreken; dit zal met betrekking tot de proceskosten
in administratieve procedures ook worden voorgesteld in de tweede
tranche van de Awb (uniform administratief procesrecht).
Voor de wetgever brengt de Awb derhalve aanzienlijke voordelen.
Daarbij moet bedacht worden dat het niet slechts om voordelen voor de
formele wetgever gaat, maar ook om de vele organen die betrokken zijn
bij het vaststellen van algemene maatregelen van bestuur, verordeningen
en andere regelingen.
Gevolgen voor degenen die betrokken zijn bij de toepassing en uitleg van
het bestuursrecht
Voor ieder die betrokken is bij de toepassing en uitleg van het
bestuursrecht - dus voor bestuur, rechter en burger - leidt een uniforme
regeling tot een vermindering van het aantal rechtsvragen, en daardoor
tot een betere toepasbaarheid. In plaats van vele bepalingen waarvan elk
vragen oplevert over redactie en toepassingsgebied, en bovendien steeds
de vraag doet rijzen naar de reden voor verschillen in formulering tussen
de diverse bepalingen, komt er een enkel artikel. Zo roepen de vele
artikelen over de beroepstermijn in de bestaande wetgeving ieder afzon–
derlijk vragen op over het juiste begin en einde van de termijn, over wat
er daarbinnen precies moet worden gedaan, wanneer de termijnover–
schrijding verontschuldigbaar is ed. Interpretatievragen zullen ook in de
toekomst rijzen, maar zij blijven tot de ene algemene bepaling beperkt en
zijn dus veel minder in aantal. Bovendien zijn zij eenvoudiger op te
lossen: een rechterlijke uitspraak over een bepaalde vraag zal een heel
algemene gelding hebben en daardoor voor veel meer toekomstige
gevallen een precedent zijn dan een uitspraak die nu wordt gedaan over
een van de vele verspreid voorkomende bepalingen over hetzelfde
onderwerp.
Het bestaan van een algemene regeling zal er ook toe leiden dat kennis
over de betekenis van de wetsbepaling veel beter voorhanden zal zijn.
Over een algemeen geldende bepaling zal veel gemakkelijker informatie
te putten zijn uit commentaren ed. dan over verspreid voorkomende
bepalingen in vele afzonderlijke wetten. De handleidingen die inmiddels
over de ontworpen regeling zijn verschenen, kunnen dit illustreren.
Ook de jurisprudentie zal bij invoering van de algemene wet eenvou–
diger zijn terug te vinden. De kans dat een uitspraak die reeds over een
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bepaalde vraag is gedaan bekend is wanneer die vraag opnieuw rijst,
wordt aanmerkelijk groter: bij verspreid voorkomende bepalingen zal een
uitspraak over een artikel in de ene wet niet gemakkelijk betrokken
worden bij de interpretatie van een andere wet, ook al komen de
bepalingen sterk overeen.
De hier aangegeven vereenvoudigingen zijn aldus voor alle betrok–
kenen bij het bestuursrecht een belangrijk voordeel.
Gevolgen voor de bestuursorganen
Meer specifiek leidt vereenvoudiging van wetgeving voor bestuursor–
ganen op verschillende manieren tot vermindering van de werklast.
Indien tegelijkertijd verschillende wetten moeten worden uitgevoerd, en
iedere wet kent andere procedureregels, een andere beroepstermijn en
een andere bezwaarmogelijkheid, dan is de uitvoering gecompliceerder
en dus kostbaarder dan indien steeds dezelfde regels gelden
Daardoor, en ook doordat kennis over de regels beter toegankelijk is,
zullen minder fouten worden gemaakt. Dat is een belangrijk voordeel
voor bestuur en burger. Voorts zal dit leiden tot minder beroepen door
burgers.
Een vermindering van voor bestuursorganen bezwaarlijke procedures
zal overigens ook voortvloeien uit de betere kenbaarheid van het recht in
het algemeen: burgers gaan niet alleen in beroep wanneer zij gelijk
hebben, maar eveneens wanneer zij menen dat dit het geval is. Een
duidelijker rechtssysteem kan bewerkstelligen dat de burger minder vaak
ten onrechte meent dat hij het recht aan zijn zijde heeft. Het aantal
procedures dat voor de administratieve rechter wordt gevoerd hoewel de
burger het kansloze besefte, is gering. De aanzienlijke belasting die de
rechtsbescherming in de praktijk betekent, wordt dan ook voor het
overgrote deel door twee factoren veroorzaakt: óf het bestuursorgaan
heeft daadwerkelijk een onjuiste beslissing genomen, óf de burger kon in
redelijkheid menen dat dit het geval was. Een overzichtelijker stelsel van
bestuursrecht zal beide oorzaken terugdringen.
Gevolgen voor de rechter
Voor de rechter zal eveneens van een werkverlichting sprake zijn zoals
voortvloeit uit het zojuist betoogde. Daar komt bij dat voor het oplossen
van rechtsvragen minder uitspraken nodig zijn. Het uitleggen van een
enkele bepaling zal immers minder jurisprudentie vergen dan het
uitleggen van vele verspreid voorkomende artikelen. Zeker indien die
artikelen onderling niet geheel gelijkluidend zijn, kan dit tot vele rechts–
vragen aanleiding zijn: heeft de wetgever een verschil beoogd, of heeft
hij onopzettelijk tot uiteenlopende redacties besloten?
Gevolgen voor de burger
Voor de burger is het voordeel van de vereenvoudiging waarschijnlijk
het grootst. De onoverzichtelijkheid van het bestuursrecht treft vooral
degene die daarmee niet voortdurend te maken heeft. Maar ook die
bedrijven of instellingen en die rechtshulpverleners die zich wel regel–
matig in het bestuursrecht moeten verdiepen, worden meestal met
verschillende regelingen en vele rechterlijke uitspraken geconfronteerd.
Nodeloze en niet te rechtvaardigen verschillen daartussen kunnen ten
gevolge hebben dat men het zicht snel verliest. De functie van het
bestuursrecht in de rechtsstaat - het waarborgen van rechtszekerheid
aan de burger - gaat verloren indien de burger het recht, dat hem
zekerheid moet verschaffen, nauwelijks meer kan kennen. Het handhaven
van een overzichtelijk bestuursrecht is een essentiële opgave in de
rechtsstaat.
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Voorts hebben het feit dat het bestuur minder fouten maakt, en het
feit dat de burger minder procedures behoeft te voeren, direct geldelijke
voordelen, ook voor de burger. Bovendien kan de zekerheid, die een
overzichtelijk bestuursrecht biedt, bijdragen tot de mogelijkheid om als
bedrijf of als instelling zelf betere beslissingen te nemen en tot een
betere planning te komen.
Minder voordelen indien er veel afwijkingen van de algemene regel
plaatsvinden
De geschetste voordelen worden slechts bereikt bij voldoende unifor–
miteit. Indien op de algemene bepaling in talrijke wetten uitzonderingen
worden gemaakt, zal dit tot onvoldoende overzichtelijkheid leiden. De
voordelen van de algemene bepaling zullen derhalve toenemen naarmate
het aantal uitzonderingen afneemt.
Anders gezegd: de bepalingen in de Awb moeten een zodanig karakter
hebben, dat niet een groot aantal uitzonderingen op de algemene regel
nodig blijkt. Bij de opstelling van het wetsvoorstel is daarom gestreefd
naar het opnemen van alleen die bepalingen, die werkelijk algemeen
konden zijn. Zo is wel een algemene termijn voor bezwaar en beroep
opgenomen in de verwachting dat daarop weinig uitzonderingen nodig
zouden zijn. Maar voor de termijn waarop een bestuursorgaan op een
aanvraag moet beslissen, is geen uniforme regel geformuleerd omdat
deze, afhankelijk van de aard van de gevraagde beschikking, veelal niet
dezelfde kan zijn. In Afdeling 4.1.3 is daarom niet tot uniformiteit in dit
opzicht besloten.
De vraag of veel uitzonderingen het voordeel van de grotere eenvoud
weer teniet doen kan aan de hand van de Aanpassingswet worden
beoordeeld. Nu het ontwerp daarvoor is opgesteld, kan worden gecon–
cludeerd dat het resultaat vanuit dit gezichtspunt bevredigend is. De
Awb bevat geen regels waarop een zodanig groot aantal uitzonderingen
moet worden gemaakt dat van een algemene regel geen sprake meer is.
Bij vele bepalingen zijn in het geheel geen uitzonderingen nodig, bij een
aantal enkele. Daarnaast kunnen veelvuldig bepalingen in andere wetten
vervallen omdat met de algemene regel kan worden volstaan.
Meer uniformering betekent minder verfijning
Het vaststellen van een uniforme regel voor het gehele bestuursrecht
betekent dat op dat punt niet meer - per onderwerp of per wet - een
specifiek op een bepaalde problematiek toegesneden bepaling kan
worden vastgesteld. Dat zal soms een nadeel zijn, indien er een gerecht–
vaardigde behoefte bestaat aan een verfijnde regel. Het gaat hier steeds
om een afwegingsprobleem. Vanwege de behoefte aan nuancering naar
onderwerp zijn daarom op bepaalde punten geen uniforme regels
opgenomen en is op andere punten in de Awb voorzien in een verschil–
lende mate van dwingendheid van de regels: soms mag de wetgever, ook
de lagere, afwijken, en soms is met een modelregeling volstaan.
Overigens willen wij er nadrukkelijk op wijzen, dat de verschillen die
thans bestaan veelal niet het gevolg zijn van een bewuste toesnijding van
een regeling op een bepaald onderwerp, maar van het feit dat vele
wetgevers los van elkaar ieder hetzelfde probleem voor hun terrein
hebben moeten oplossen, en daarbij uiteraard niet steeds tot hetzelfde
resultaat zijn gekomen. De verschillen zijn dan ook op het gebied
waarvoor de Awb zal gelden meestal van een betrekkelijk toevallig
karakter: zou de Awb reeds hebben gegolden, dan zouden zij niet zijn
ontstaan. Daaraan kan worden toegevoegd dat een verfijnde en genuan–
ceerde wetgeving snel tot hogere kosten en verlies aan duidelijkheid
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leidt. In de jurisprudentie is te constateren dat juist de nadruk wordt
gelegd op algemene regels. De beginselen van behoorlijk bestuur dragen
bij uitstek een algemeen karakter. Ook komt het regelmatig voor dat de
rechter een regel, die op een bepaald terrein tot ontwikkeling is
gekomen, naar een ander terrein overbrengt omdat hij het niet
aanvaardbaar vindt dat die regel niet steeds in soortgelijke situaties
geldt. Als voorbeeld daarvan is te noemen de recente jurisprudentie over
de «fictieve weigering» in de rechtsgebieden die op dit punt nog geen
voorziening kennen.
In de commentaren op de Awb wordt dan ook in het algemeen
ingestemd met het algemeen regelen van de in de Awb opgenomen
onderwerpen, ook als men een andere inhoud van de uniforme regeling
voor wenselijk houdt.
Conclusie wat de algemene effecten betreft
De algemene effecten van de wet zullen voor wetgever, bestuur,
rechter en burger tot een lastenverlichting leiden. Zij zullen zich duide–
lijker manifesteren naarmate de Awb een groter deel van het bestuurs–
recht omvat, en naarmate het aantal uitzonderingen beperkter kan
blijven.
Het is niet mogelijk tot een nauwkeurige kwantitatieve schatting van
deze effecten te komen. Zij zullen zich op het ene terrein meer voordoen
dan op het andere, maar zullen voor alle betrokkenen in zekere mate
gelden. Aangezien het beslag dat de uitvoering en toepassing van het
totale complex van bestuursrechtelijke wetgeving op bestuur, burger en
rechter legt, een enorme omvang heeft, zal de afname van het aantal
gemaakte fouten en de vermindering van het aantal procedures voor de
rechter met een gering percentage toch tot niet geringe besparingen in
de samenleving en bij de overheid leiden.
B: DE GEVOLGEN VAN DE GEMAAKTE KEUZES BIJ HET FORMULEREN
VAN UNIFORME REGELS
Hoewel het vaststellen van een algemene regel op zichzelfvoorde\en
biedt boven een sterk geschakeerd geheel van regels over hetzelfde
onderwerp, is daarmee nog niet vastgesteld wat de inhoud van die
algemene regel precies moet zijn. Al naar gelang men de ene of de
andere inhoud voor de uniforme regel verkiest, zullen de voor– en
nadelen voor bestuur en burger uiteenlopen. De vraag moet dus tevens
worden gesteld of de regels van de Awb steeds de juiste inhoud hebben
gekregen, en of daarbij gezorgd is voor een evenwichtige lastenverdeling
tussen bestuur en burger.
De lasten die blijkens de commentaren van de kant van bestuursor–
ganen uit de wet voortvloeien, hebben steeds op deze keuzes betrekking.
Men vreest niet zozeer een toename van lasten als gevolg van de
invoering van de Awb als geheel - gezien het onder a betoogde zal het
hier immers om een gunstig effect gaan, maar wijst op het feit dat een
aantal specifieke bepalingen een regel behelzen die nog niet algemeen
wordt gevolgd. Dit kan leiden tot uitvoeringslasten die op dit moment
nog niet worden gemaakt.
Er is een aantal maatregelen getroffen om de lasten voor het bestuur
te beperken. Deze betreffen:
a. een zodanige opbouw van wet, dat zij aansluit bij een doelmatige
inrichting van het beslissingsproces bij bestuursorganen;
b. het opnemen van uitzonderingen in de Awb op die regels, die voor
het bestuur een aanzienlijke taakverzwaring kunnen betekenen;
c. het opnemen van specifieke uitzonderingen voor een aantal wetten
in de Aanpassingswetgeving om taakverzwaring bij bepaalde bestuursor–
ganen te voorkomen.
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Deze maatregelen kunnen niet voorkomen dat de toepassing van een
aantal artikelen een lastenverzwaring oplevert. Zoals hieronder zal blijken
doet deze zich vooral voor bij de bezwaarschriftprocedures.
Op ieder van deze punten wordt nader ingegaan.

ad a.
Men kan in het proces van beoordeling van een besluit of een
beschikking drie fasen onderscheiden. De eerste fase betreft de voorbe–
reiding en vaststelling van het primaire besluit. Daarop volgt, indien de
burger zich niet in het besluit kan vinden, in de regel een bezwaarschrift–
procedure, terwijl als laatste fase een beroep op de rechter mogelijk is.
De procedurele waarborgen voor een goede besluitvorming nemen in
iedere fase toe ten opzichte van de vorige. De procedure bij de rechter is
in dit opzicht de zwaarste. Maar tegelijkertijd nemen de kosten van
iedere volgende fase in tijd en geld toe: het zal om een veelvoud gaan.
Dit betekent dat het - ook vanuit het gezichtspunt van de bestuurs–
lasten - voordelen biedt in een zo vroeg mogelijk stadium tot een juiste
beslissing te komen, en dit ook aan de belanghebbende duidelijk te
maken. Eerder is geconstateerd dat het gebruik van rechtsbeschermings–
procedures - bezwaarschrift en beroep op de rechter - in hoofdzaak door
twee factoren wordt bepaald: óf het bestuursorgaan heeft een onjuiste
beslissing genomen, óf de burger kon in redelijkheid menen dat dit het
geval was.
Mede op die grond kiest het wetsvoorstel voor procedureregels die
aan de ene kant niet onnodig bezwarend zijn, maar aan de andere kant
erop zijn toegesneden in eerdere fases garanties te bieden voor een
behoorlijke besluitvorming en voldoende informatie teneinde de kosten
van opvolgende fases te vermijden. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat over
de hoorplicht en de motiveringsplicht reeds in een vroeg stadium
voorschriften worden gegeven, toegespitst op juist die gevallen waarin
het maken van fouten het meest waarschijnlijk is, en de behoefte aan
uitleg voor de belanghebbende het grootste. In die gevallen is de kans
dat daardoor de hoge kosten van een volgende fase worden voorkomen
het grootste. Overigens is deze kosten-kant niet het enige argument: het
bestuur behoort uiteraard ook zonder deze prikkel van de aanvang af te
zorgen voor zo juist mogelijke besluiten.
Voor wat de financiële invalshoek betreft wordt deze benadering
ondersteund door studies van de Heroverwegingswerkgroep recente
conflictopwekkende regelgeving (Vz. A. Mulder), aan de Tweede Kamer
aangeboden bij brief van 27 maart 1990 (kamerstukken 16625, no.
121). De werkgroep onderzocht conflictopwekkende regelgeving op het
terrein van de sociale zekerheid en van de belastingen. Een van haar
conclusies is dat herziening van bestuursprocedures en het vaststellen
van nieuwe regelgeving daaromtrent betere mogelijkheden biedt voor het
verminderen van de aantallen bezwaren en beroepen dan het aanpassen
van de materiële regelgeving. Zij heeft dan ook de invoering aanbevolen
van de bezwaarschriftprocedure volgens het model van de Awb voor de
door haar onderzochte gebieden in verband met de besparingen die dit
in de volgende fase - het beroep op de rechter - zou opleveren.
Eveneens heeft zij vanuit hetzelfde perspectief het nut van de partiële
hoorplicht bij de primaire beschikkingen onderstreept. Ook onderzoek
van de Algemene Rekenkamer naar de werkwijze van de belastingen
wijst in dezelfde richting (Kamerstukken 21 481, nrs. 1-2).
Deze systematiek van de wet betekent wel dat de gevoigen van een
enkele bepaling niet op zichzelf moet worden beoordeeld. Er bestaat een
zodanige samenhang, dat een verzwaring van lasten in een eerdere fase
geheel of ten dele gecompenseerd kan worden door een verlichting in
een volgende fase.
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adb.
In het regeringsontwerp is op grond van de commentaren van de kant
van bestuursinstanties, zoals de VNG, en van de kant van de departe–
menten, mede naar voren gebracht bij de behandeling van het ontwerp
in de Interdepartementale Commissie voor de Harmonisatie van
Wetgeving, een aantal wijzigingen in het voorontwerp aangebracht die
gericht zijn op het terugdringen van kosten voor bestuursorganen, voort–
vloeiende uit specifieke artikelen. In dit verband zijn twee belangrijke
bepalingen te noemen:
artikel 4.1.2.5a dat voor de partiële hoorplicht van de artikelen 4.2.1.1
en 2 een belangrijke uitzondering maakt, namelijk voor financiële
beschikkingen;
artikel 6.3.8dat voor de bezwaarschriftprocedure een aantal uitzonde–
ringen op de hoorplicht toestaat. Deze gaan verder dan de uitzonde–
ringen die thans in de Arob-bezwaarschriftprocedure worden aanvaard,
maar lijken verantwoord om te bereiken dat de bezwaarschriftprocedure
steeds aan een beroep op de rechter vooraf kan gaan, zoals in het
regeringsontwerp in artikel 6.3.1a wordt bepaald.
Met deze artikelen is op een tweetal essentiële punten aan beden–
kingen op het punt van bestuurslasten tegemoet gekomen.

ad c.
Welhaast geen enkele bepaling van de Awb leidt tot een verzwaring
van bestuurslasten voor alle bestuursorganen. Voor vele van hen komen
de voorgestelde artikelen overeen met de thans geldende regels of
werkwijze, of stellen zelfs minder vergaande eisen dan waaraan nu wordt
voldaan. Gezien het karakter van de Awb, in hoofdzaak gericht op codifi–
catie en harmonisatie van het bestuursrecht, ligt dat voor de hand. Maar
omdat er een grote mate van diversiteit bestaat in het geldende recht en
de geldende uitvoeringspraktijk, zijn er ook bestuursorganen die hun
werkzaamheden aan de nieuwe regels moeten aanpassen. Die conse–
quentie is onvermijdelijk: uniformering van het recht betekent dat de
uiteenlopende regels door een enkele worden vervangen.
Daarom rijst vooral de vraag of de lasten van een specifieke regel voor
een bepaald bestuursorgaan of voor een bepaald beleidsterrein zodanig
zijn dat daarvoor een uitzondering moet worden gemaakt. Zou daarbij
blijken dat op een artikel vele uitzonderingen nodig zijn, dan vervalt ook
de zin van een algemene regel en zou zij niet in de Awb opgenomen
moeten worden; verwezen zij naar hetgeen hiervoor onder A werd
betoogd.
In het kader van het voorstel voor de Aanpassingswet wordt een
analyse gemaakt van de effecten van de verschillende bepalingen voor
departementen die over een grote uitvoeringsorganisatie beschikken,
zoals de belastingdienst. Op basis van een dergelijke analyse en van
gegevens die langs andere weg beschikbaar komen, moet worden
bepaald in hoeverre een bepaalde regel een algemene gelding kan
toekomen, dan wel dat daartegen vanuit het gezichtspunt van de
bestuurlasten bezwaren bestaan. Dit kan tot de conclusie leiden dat een
uitzondering voor een bepaald beleidsterrein nodig is.
Uit de tot nu toe voorhanden zijnde gegevens blijkt dat een toename
van bestuurslasten in verband moet worden gebracht met een beperkt
aantal artikelen in de wet. De grootste relevantie bezitten daarbij de
bepalingen in verband met de bezwaarschriftprocedure. Van belang zijn
met name:
- artikel 6.3.1a, dat een bezwaarschriftprocedure voorschrijft voordat
beroep op een administratieve rechter kan worden ingesteld;
- artikel 6.2.7, dat een bericht van ontvangst voorschrijft nadat een
bezwaar– of beroepschrift is ingediend; met name bij bezwaarschriften
wordt dit punt naar voren gebracht;
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- artikel 6.3.7, dat als hoofdregel de plicht van een bestuursorgaan
vastlegt om belanghebbenden te horen voordat op een bezwaarschrift
wordt beslist. Vooral dit artikel leidt op een aantal plaatsen tot vermeer–
dering van werk bij de afhandeling van bezwaarschriften;
- artikel 6.3.10, dat voorschijft dat het horen tijdens de bezwaar–
schriftprocedure door een ander geschiedt dan diegene die het
oorspronkelijke besluit heeft genomen.
Voor de rechtsgebieden waarvoor reeds in de meeste gevallen een
bezwaarschriftprocedure wordt gevolgd - Arob, fiscale recht, studiefi–
nanciering e.a. - brengt artikel 6.3.1a geen wezenlijke verandering, maar
voor andere gebieden wel. De regering heeft indertijd tot algehele
invoering besloten in verband met de vermindering van het beroep op de
rechter en de daarmee samenhangende besparingen op de rechtsbe–
scherming. Daarmee wordt bij de herziening van de rechterlijke organi–
satie rekening gehouden.
De overige bepalingen betekenen ten opzichte van de huidige
Arob-bezwaarschriftprocedure een beperkte verlichting - als gevolg van
artikel 6.3.8, reeds eerder genoemd - maar kunnen ten opzichte van de
bezwaarschriftprocedure in andere zaken een verzwaring met zich
meebrengen. Zowel door de belastingdienst als door de VNG is daarop
gewezen.
In de Aanpassingswet zal worden aangegeven in hoeverre deze
taakverzwaring in de bezwaarschriftfase kan worden aanvaard - mede in
het licht van taakverlichting die ook door de Awb kan zijn veroorzaakt dan wel een uitzondering op een of meer van deze artikelen nodig is.
Beoordeling van de resulterende lasten ten gevolge van specifieke
bepalingen
Ondanks de maatregelen in de Awb en in de Aanpassingswet ter
beperking van bestuurslasten zullen er uit bepaalde artikelen lasten voor
bestuursorganen voortvloeien. Deze lasten verschillen per bestuurs–
orgaan, en veelal nog weer per uitgevoerde wet.
Het is, zoals hieronder zal worden toegelicht, niet goed mogelijk en
ook niet doelmatig voor ieder bestuursorgaan nauwkeurig te berekenen
welke effecten uit iedere bepaling voortvloeien. Nu de belangrijkste
lastenverzwarende effecten samenhangen met de bezwaarschriftpro–
cedure, menen wij dat buiten dat terrein de lastenverzwaring grosso
modo zal worden gecompenseerd door de voordelen die de Awb
eveneens voor het bestuur met zich meebrengt. Op de bezwaarschrift–
procedure komen wij in de Aanpassingswet nog terug.
Bovenstaand standpunt lichten wij als volgt toe.
Berekening van lasten buiten de bezwaarschriftprocedure
doelmatig

weinig

De lastenverzwaring ten gevolge van een bepaald artikel zal steeds
voor een beperkt aantal organen gelden. Zoals eerder aangegeven brengt
het harmoniserende en codificerende karakter van de wet met zich mee
dat de bepalingen van de Awb aansluiten bij het reeds bestaande, doch
niet altijd overal geldende recht.
Daardoor zal bij welhaast ieder artikel geconstateerd worden dat vele
bestuursorganen de tot nu toe gehanteerde werkwijze kunnen
handhaven, terwijl dit voor andere organen anders ligt.
In de tweede plaats is de belasting die de Awb oplevert sterk afhan–
kelijk van de inrichting van de werkzaamheden van een bestuursorgaan.
Zo blijkt de verplichting van artikel 6.2.7 tot het zenden van een bericht
van ontvangst van een bezwaarschrift bij een bestuursorgaan dat een
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geautomatiseerd systeem van voorgangscontrole heeft nauwelijks tot
extra werk te leiden. Integendeel: bestuursorganen die over een dergelijk
systeem beschikken plegen met ontvangstbevestigingen te werken, ook
wanneer het gaat om minder belangrijke stukken dan een bezwaarschrift.
In overeenstemming daarmee meent de belastingdienst dat de onmiddel–
lijke invoering van deze verplichting veel menskracht zal kosten, welke
kosten echter verdwijnen wanneer over enige jaren een geautomatiseerd
systeem operationeel zal zijn.
Deze beide overwegingen leiden tot de constatering dat de aard van
de lasten die als gevolg van de Awb ontstaan, niet alleen voor ieder
bestuursorgaan verschillend is, maar per bestuursorgaan ook nog sterk
afhankelijk kan zijn van de wijze waarop de werkzaamheden op een
bepaald ogenblik zijn ingericht.
Daar komt nog bij dat het niet altijd eenvoudig is de uit de Awb voort–
vloeiende lasten te beoordelen. Men kan ten aanzien van een bepaald
artikel een vergelijking maken tussen de situatie zoals die thans bestaat,
en de regeling van de Awb. Dit ligt ook het meeste voor de hand. Men
behoort echter niet uit het oog te verliezen dat de ontwikkelingen in het
bestuursrecht voortgaan, ook indien de Awb niet zou zijn voorbereid. Het
zou dus goed mogelijk zijn dat de regel, die nu in de Awb is opgenomen,
bij het achterwege laten van een wetsbepaling door de jurisprudentie zou
worden aanvaard. Een vergelijking tussen de huidige bestuurspraktijk en
de bepalmg uit de Awb geeft dan niet een juist beeld.
Dit kan worden toegelicht ten aanzien van de regeling van de «fictieve
weigering», hierboven al genoemd. Voor het belastingrecht bestaat er bij
het stilzitten van het bestuur - bijvoorbeeld omdat de inspecteur geen
uitspraak doet op een bezwaarschrift - geen toegang tot de belasting–
rechter; in het sociale-verzekeringsrecht bestaat dezelfde situatie. Nu de
Awb wel voorziet in een toegang tot de rechter, zou in vergelijking met
de huidige situatie geconcludeerd kunnen worden tot een verzwaring van
de lasten voor bestuur en rechter, en een verbetering van de positie van
de burger.
Inmiddels heeft de Hoge Raad echter in een tweetal uitspraken (HR 31
januari 1990, NJ 403, en HR 13 september 1989, NJ 1990, 777) tot
uitdrukking gebracht dat de bestaande regeling in de huidige tijd niet
meer aanvaardbaar is te achten, nu daarin het recht van toegang tot de
rechter onvoldoende is gegarandeerd. Hoewel de rechter in beginsel nog
wil wachten tot de wetgever een regeling op dit punt heeft gemaakt
omdat de wetgever daartoe beter in staat is, ligt het in de lijn der
verwachting dat de rechter bij het stilzitten van de wetgever in deze
leemte zal voorzien. Vergelijkt men die te verwachten situatie met in de
Awb opgenomen regels, dan is van verzwaring van bestuurslasten
derhalve geen sprake. Eerder van het omgekeerde: het op een duidelijk
moment in de toekomst invoeren van een samenhangende regeling levert
minder onzekerheid en daardoor minder kosten op dan het in een reeks
van uitspraken ontwikkelen van een regeling. Vandaar ook de voorkeur
van de rechter voor een wettelijke regeling.
Alternatieve strategie op het punt van bestuurslasten
De conclusie uit het bovenstaande moet zijn dat een nauwkeurige
berekening per bestuursorgaan niet alleen nauwelijks uit te voeren is,
maar ook weinig betekenis heeft. Weinig betekenis, omdat het slechts
om een momentopname zou gaan, die slechts een zeer beperkte
voorspellende waarde voor een later tijdstip zou hebben.
Wij volgen daarom een andere strategie.
Deze bestaat daaruit dat wij door de maatregelen, eerder genoemd, de
bestuurslasten beperken in die gevallen waar deze aanzienlijk lijken te
zijn. Nu bovendien gebleken is dat voor het overige de bestuurslasten
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vooral samenhangen met de bezwaarschriftprocedure, menen wij op
grond van het in hoofdzaak codificerende en harmoniserende karakter
van de Awb te kunnen aannemen dat buiten de bezwaarschriftprocedure
de lasten voor het bestuur niet zwaarder zijn dan de hierna te noemen
voordelen van de Awb.
Teneinde echter zeker te stellen dat dit resultaat ook inderdaad wordt
bereikt, willen wij een tweetal voorzieningen treffen om dit te verwezen–
lijken.
Voorop zij echter gesteld dat bestuursorganen ook aanzienlijke
voordelen ondervinden van de Awb.
Deze voordelen bestaan uit verschillende elementen.
Allereerst betreft het de algemene voordelen, hiervoor onder A
geschetst Eenheid en duidelijkheid in het bestuursrecht maakt als
zodanig een goedkopere rechtstoepassing mogelijk, en leidt tot minder
fouten en mede daardoor tot minder gebruik van de rechtsbescherming.
Ten tweede betekenen uniforme bepalingen in de plaats van de
huidige uiteenlopende bepalingen dat in een aantal gevallen oplossingen
zijn gekozen die min of meer tussen de huidige bepalingen instaan. Ten
opzichte van de huidige regels met weinig waarborgen zullen zij een
verzwaring, maar ten opzichte van de huidige regels met veel
waarborgen kunnen zij een verlichting betekenen.
In de derde plaats zijn artikelen opgenomen die juist de strekking
hebben lasten voor het bestuur te vermijden, en dan ook in vergelijking
met het huidige recht een verlichting kunnen betekenen. Deze kan
bijvoorbeeld voortvloeien uit de regeling van de aanvraag - met name uit
de artikelen 4.1.1.2, tweede lid, 4.1.1.5 en 4.1.1.7 - en uit artikel 6.2.0a
over de inhoud van een bezwaar– of beroepschrift en uit artikel 6.2.6, dat
naar verwachting tot minder beroepen tegen fictieve weigeringen leidt
dan het Arob-systeem.
Tenslotte volgt uit het stelsel van de Awb dat een lastenverzwaring in
een bepaalde fase van de besluitvorming in een volgende fase tot
verlichting van lasten kan leiden.
Een en ander leidt ertoe dat het gewettigd is aan te nemen dat de
overblijvende bestuurslasten gecompenseerd worden door de voordelen
van de Awb.
Dat neemt niet weg dat volledige zekerheid daaromtrent niet te
verkrijgen valt. Daarom stellen wij als gezegd een tweetal voorzieningen
voor om dit eindresultaat te helpen bereiken. Deze zijn:
- een invoeringsbegeleiding, die niet alleen ten doel heeft de overgang
van het huidige recht naar de Awb zo soepel mogelijk te laten verlopen,
maar die ook beoogt handreikingen aan bestuursorganenen te doen bij
het zodanig inrichten van hun werkzaamheden dat op zo doelmatig
mogelijke wijze aan de regelgeving wordt voldaan. Door deze maatregel
willen wij een bijdrage leveren aan een beperking van bestuurslasten; en
- een evaluatie van de Awb, teneinde na te gaan of de wet aan haar
doelstellingen beantwoordt. Deze evaluatie moet er mede op gericht zijn
na te gaan of wellicht onverwacht nadelige effecten optreden, zodat een
correctie daarvan mogelijk is. Een evaluatie geeft een veel beter inzicht in
de effecten - inclusief de bestuurslasten - van de wet, omdat zij na haar
in werking treden kan geschieden, dan bij een schatting tevoren mogelijk
is.
Op beide punten wordt nog afzonderlijk teruggekomen.
Wij zijn hiervoor in het bijzonder op de consequenties voor bestuursor–
ganen ingegaan, omdat van die kant ten aanzien van bepaalde artikelen
een verzwaring van lasten wordt verwacht.
Voor wetgever, rechter en burgerza\ het duidelijker zijn dat op de
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algemene voordelen van de wet minder nadelen in mindering behoeven
te worden gebracht. Dit wordt bevestigd door het feit dat de buiten de
overheid staande organisaties die commentaar op de Awb hebben
geleverd - de Orde van Advocaten en het Genootschap van Bedrijfsju–
risten - de invoering van de Awb zonder terughoudendheid onder–
steunen.
Voor wat de rechter betreft kan hieraan nog worden toegevoegd dat in
het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de bezwaarschriftpro–
cedure beogen het beroep op de rechter te beperken. Bij de voorbe–
reiding van de herziening van de rechterlijke organisatie wordt met dit
effect rekening gehouden.
C. DE GEVOLGEN VAN DE OVERGANG VAN DE OUDE OP DE NIEUWE
WETGEVING: DE KOSTEN VAN INVOERING
De invoering zal werkzaamheden vergen van de verschillende regelge–
vende organen, van bestuursorganen, van de rechterlijke macht en van
personen en instanties buiten de overheid. Het is onvermijdelijk dat
daarmee kosten gemoeid zijn. Daarom gaat het er in dit verband vooral
om die kosten tot een minimum beperkt te houden.
Bij de aanpassing van de regelgevmg is met de opstelling van de
Aanpassingswet de nodige ervaring opgedaan. Daarbij is ernaar
gestreefd de toelichting zodanig in te kleden, dat ook voor andere regel–
gevers als het ware een handleiding ontstaat over de wijze waarop
aanpassing aan de verschillende bepalmgen van de Awb het beste kan
geschieden.
Ten dienste van de bestuursorganen die zich met de aanpassing van
de regelgeving en met de aanpassing van de bestuurspraktijk moeten
belasten zal een projectgroep worden opgezet, die een voorlichtende en
ondersteunende taak zal hebben en die ook kan zorgen voor uitwisseling
van ervaringen. Aangezien bij de aanpassing van verordeningen
veelvuldig dezelfde vragen aan de orde zullen komen, kan daardoor
dubbel werk worden voorkomen. Ook is het langs die weg mogelijk
suggesties voor een uitvoeringspraktijk te doen die recht doet aan de
Awb en die geen nodeloze kosten met zich meebrengt.
Bij het werk van de projectgroep wordt samenwerking gezocht met de
VNG, die een belangrijke schakel zal vormen in verband met haar rol bij
het opstellen van model-verordeningen, en met andere organisaties die
een voorlichtende of ondersteunende rol kunnen vervullen.
Ten aanzien van de rechterlijke macht en personen en instanties buiten
de overheid zal het vooral gaan om het zorgen voor een goede
voorlichting. De projectgroep zal daarbij ook een zekere taak kunnen
vervullen, voor zover daarin langs de gewone weg - via onderwijsinstel–
lingen en beroepsverenigingen en via voorlichtende litteratuur - niet
wordt voorzien.
De projectgroep, waarvoor inmiddels voorbereidingen zijn getroffen,
zal met haar externe werkzaamheden beginnen zodra de tekst van de
Awb vaststaat.
Na deze algemene beschouwingen over de verschillende typen
gevolgen van invoering van de Awb, moeten in dit verband nog enkele
specifieke vragen van hoofdstuk IX worden beantwoord.
Wat betreft de incidentele kosten van invoering van de Awb willen wij,
in aansluiting op hetgeen hierboven werd opgemerkt, vermelden dat de
kosten van de projectgroep terzake van de invoeringsbegeleiding voor
rekening van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken
komen. Daarnaast zal vanuit deze ministeries de nodige ondersteuning
worden geboden bij het organiseren van cursussen en dergelijke. De
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financiële consequenties zullen worden opgenomen in de begroting voor
1992.
Met name is gevraagd naar de financiële belasting van de rechterlijke
macht ten gevolge van de artikelen 6.1.4 en 6.2.14. Wij merken op dat
beide artikelen nu juist voorzien in een mogelijke beperking van lasten
Artikel 6.1.4 bepaalt dat tegen een beslissing inzake de procedure ter
voorbereiding van een besluit in beginsel niet vatbaar is voor bezwaar en
beroep, hoewel tegen die beslissing op zichzelf wellicht beroep
openstaat. Hier is sprake van een beperking van beroepsrechten. Ook
artikel 6.2.14 roept niet op tot meer beroepen op de rechter of tot een
gecompliceerdere gang van zaken, maar voorziet juist in de mogelijkheid
dat de rechter - ondanks een geconstateerde schending van een
vormvoorschrift - het besiuit in stand laat; daarmee wordt onder meer
voorkomen dat in een latere fase eventueel een nieuwe procedure wordt
gestart tegen een nieuw besluit dat alleen daarin van het eerdere besluit
verschilt, dat het vormvoorschrift thans wel in acht is genomen. Ook
hierdoor wordt voor alle betrokkenen een beperking van lasten bereikt.
Ook is gevraagd of de invoerïng van de Awb van invloed zou kunnen
zijn op het totaaï van uit te keren subsidiebedragen en van te ontvangen
belastingen. Wij zien geen aanleiding voor deze veronderstellingen. Het
punt betreffende de te ontvangen belastingbedragen wordt ook aan de
orde gesteld in vraag 2.60. Kennelijk wordt een verband gelegd tussen
de bevoegdheid tot terugverwijzing en de uiteindelijke inning van de
belastingschuld. Er behoeft evenwel geen vrees te bestaan dat de Awb
zal leiden tot het risico dat belastingschulden niet ingevorderd kunnen
worden. Deze vrees lijkt mede gebaseerd te zijn op de gedachte, dat de
vernietiging van een uitspraak op bezwaarschrift door de belasting–
rechter dergelijke gevolgen zou veroorzaken. Dit volgt echter geenszins
uit het systeem van de Awb: de Awb noopt niet tot een andere handel–
wijze dan thans gebruikelijk is. Maar ook indien vaker dan thans terugver–
wezen zou gaan worden, zou dat geen gevolgen hoeven te hebben voor
de inning van de belastingschuld.
Wat betreft het totaal van uit te keren subsidiebedragen merken wij op
dat de thans aan de orde zijnde tranche van de Awb daarin geen
wijziging brengt. Zoals bekend zal in de derde tranche evenwel een
algemene regeling omtrent subsidiëring worden opgenomen, waarbij dan
tevens strakkere regels gesteld kunnen worden omtrent terugbetaling
van ten onrechte uitbetaalde bedragen.
Tenslotte is in hoofdstuk IX ons oordeel gevraagd omtrent het idee van
de VNG om te komen tot een «bestuurs-effectrapportage». Zoals
hierboven reeds aangegeven, lijkt het ons inderdaad een goede zaak de
werking van de Awb geregeld te evalueren en hebben wij daarom bij
nota van wijziging een evaluatieverplichting opgenomen. Op die wijze
kan op gezette tijden de werking van de wet worden bezien en kan zo
nodig worden besloten tot bijstelling daarvan. Bij de evaluatie zal
vanzelfsprekend contact worden gezocht met instanties als de VNG en
de Raad voor de Gemeentefinanciën.
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2. ARTIKELSGEWIJZE BEHANDELING

2. ARTIKELSGEWIJZE BEHANDELING

2.1. Daar waar in dit verslag gesproken wordt over
«VUGA» bedoelen de commissies het artikelsgewijze
commentaar van een aantal wetenschappers op de
Algemene wet bestuursrecht uitgegeven door de VUGA
uitgeverij.
2.2. De leden van de S.G.P.-fractie sloten zich aan bij
de suggestie van de Raad van State om tussen de
considerans en het lichaam van de wet een
inhoudsopgave van de wet toe te voegen. Ook bij het
ontwerp van bijvoorbeeld de nieuwe Gemeentewet is
dit gedaan. Bij de ontwerp-Wet cursorisch
beroepsonderwijs is zelfs een artikelsgewijze
inhoudsopgave opgenomen. Dit zou kunnen worden
gecombineerd met het toevoegen van opschriften aan
de artikelnummers. Een en ander zou de inzichtelijkheid
en gebruiksvriendelijkheid vergroten, zo meenden deze
leden.

2.2. De suggestie van leden van de S.G.P.-fractie
volgen wij niet op. Het in het nader rapport
dienaangaande ingenomen standpunt onderschrijven
wij. Wij wijzen erop dat in de memorie van toelichting
een inhoudsopgave is opgenomen, zowel van de wet
als van de memorie van toelichting zelf.

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1.1.

Artikel 1.1.

2.3. Ten aanzien van het begrip bestuursorgaan stelden
de commissies met uitzondering van de P.v.d.A.– en
D66-fractie de volgende vraag:
Waarom vallen organisaties die bij of krachtens wet
rechtspersoonlijkheid hebben, doch voor het overige
geen publiekrechtelijke bevoegdheden hebben, niet
onder de Algemene wet bestuursrecht?

2.3. Deze vraag raakt een belangrijk aspect van de wet,
namelijk de reikwijdte ervan. Bij nadere overweging zijn
wij tot de conclusie gekomen dat het de voorkeur
verdient de werking van de wet niet te beperken tot
personen en colleges die met enig openbaar gezag
bekleed zijn, maar uit te breiden tot organen van
rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn
ingesteld, zoals in de vraag wordt gesuggereerd.
Daartoe is de definitie van het begrip «bestuursorgaan»
in de bijgaande nota van wijziging gewijzigd
Doorslaggevend voor de toepasselijkheid van de Awb
dient te zijn, of er sprake is van bestuur. Besturen kan
velerlei gedaanten aannemen. Het kan bestaan in het
vaststellen van algemeen verbindende voorschriften,
het geven van beschikkingen, het verrichten van
privaatrechtelijke rechtshandelingen en van feitelijke
handelingen. Óok in hoofdstuk 3 is deze gedachte
reeds opgenomen, doordat bepaald is dat een aantal
voorschriften ook geldt voor «andere handelingen van
bestuursorganen dan besluiten». Het is dan onjuist deze
toepasselijkheid te beperken tot organen die met
openbaar gezag bekleed zijn en derhalve eenzijdig
bindende beslissingen kunnen nemen.
Met deze wijziging wordt ook tegemoet gekomen aan
de wens van de commissies, met uitzondering van de
G.P.V.-fractie, naar voren gebracht in vraag 2.52.
In de nieuwe tekst van artikel 1.1 is in beginsel
bepalend voor de vraag of sprake is van een
bestuursorgaan, de publiekrechtelijke grondslag. Ook
een orgaan dat uitsluitend tot taak heeft feitelijke
handelingen te vertïchten maar wel een
publiekrechtelijke grondslag heeft, is derhalve een
bestuursorgaan.
Daarnaast wordt in het tweede lid bepaald dat
organen die geen publiekrechtelijke grondslag hebben
maar krachtens privaatrecht zijn ingesteld,
bestuursorganen zijn indien zij met openbaar gezag zijn
bekleed. Hiermee wordt de jurisprudentie op dit punt
behouden: verwezen zij naar de memorie van
toelichting, bladzijde 28.
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2.4. De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of het
gebruik van het woord «persoon» in deze omschrijving
niet op een denkfout berust. Immers een bevoegdheid
wordt niet geattribueerd of gedelegeerd aan een
persoon, maar aan een ambt. Deze leden
veronderstelden dat de indieners in hun omschrijving
hebben willen duiden op het onderscheid tussen een
eenhoofdig en meerhoofdig ambt. Daaraan verbonden
zij de vraag of, indien hun veronderstelling juist was,
een meer adequate omschrijving zou dienen te worden
overwogen.

2.4. Inderdaad worden bevoegdheden meestal niet aan
een bepaalde persoon, maar aan een ambt toegekend.
Dat ambt wordt evenwel uitgeoefend door een of meer
personen. In de omschrijving van het begrip
bestuursorgaan gaat het erom een verbinding te leggen
tussen de bevoegdheid en degene die deze uitoefent.
Dan is het ook voor de begripsvorming duidelijker
aansluiting te zoeken bij het begrip «persoon». Wel is
het natuurlijk zo dat dan niet de overheidsdienaar
persoonlijk, maar de persoon in zijn functie is bedoeld.
Er is echter geen reden de begripsbepaling op dit punt
te wijzigen.

Artikel 1.2

Artikel 1.2

2.5. Begrip belanghebbende: in het fiscale recht zal in
het algemeen de belastingplichtige die een aanslag
krijgt opgelegd, danwel bijvoorbeeld een verzoek om
toepassing van de hardheidsclausule heeft ingediend
de belanghebbende zijn. Het begrip in de Algemene
wet bestuursrecht is iets ruimer, omdat ook een derde
belanghebbende kan zijn. Voor bezwaar of beroep heeft
dit geen gevolgen, maar wellicht wel voor de aan het
nemen van besluiten te verbinden eisen van
zorgvuldigheid, en dergelijke. In de praktijk kunnen zich
moeilijk te categoriseren gevallen voordoen.
2.6. De commissies zouden gaarne op de volgende
vragen antwoord hebben:
2.7. - Is een werknemer belanghebbende indien de
werkgever een naheffingsaanslag Lb krijgt opgelegd?
2.8. - Is een - onder omstandigheden persoonlijk
aansprakelijke - directeur belanghebbend bij een
navorderingsaanslag Vpb?
2.9. - Zijn voor een aan één van hen opgelegde aanslag
ogb hoofdelijk mede-aansprakelijk bewoners
belanghebbenden?

2.5-2.9. Onder belanghebbende verstaat de Awb, in
overeenstemming met hetgeen in het algemeen
bestuursrecht ook thans reeds gebruikelijk is: degerie
wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
In de onderhavige vragen worden voorbeelden van
derden genoemd, die mogelijk als
derde belanghebbende bij fiscale beschikkmgen kunnen
worden gezien. In deze gevallen hangt het steeds van
de belastingwetgeving af of de ten tonele gevoerde
werknemer, respectievelijk de directeur of de hoofdelijk
aansprakelijke medebewoners als (rechtstreeks
betrokken) belanghebbenden moeten worden
beschouwd. Criterium is in dit soort gevallen of uit de
belastingbeschikking voor deze derden een
betalingsverplichting voortvloeit. Is zulks het geval, dan
zullen zij als belanghebbenden behoren te worden
beschouwd. Belangrijk is echter dat de consequenties
hiervan gering zijn. De Awb geeft immers aan deze
(eventuele) belanghebbenden niet een recht van
bezwaar of beroep. Zij behoeven ook niet bij de
voorbereiding van beschikkingen te worden gehoord,
omdat artikel 4.1.2.5a voor de hier bedoelde
beschikkingen een uitzondering maakt.
De enige bepaling waarvoor het van belang kan zijn
te weten of iemand als belanghebbende bij de aanslag,
gericht tot een ander, heeft te gelden, is artikel 4.1.4.4,
tweede lid. Ingevolge deze bepaling kan een
belanghebbende binnen een redelijke termijn om een
motivering van de beschikking vragen. Deze
consequentie lijkt ons goed verdedigbaar, gegeven het
feit dat de belanghebbende de financiële consequenties
van de beschikking zal hebben te aanvaarden.

2.10. - Is de echtgenoot van een belastingplichtige die
niet zelf aangifte IB doet belanghebbende in de zin van
de Algemene wet bestuursrecht bij de vaststelling van
de aanslag van belastingplichtige?

2.10. In het algemeen kan ervan worden uitgegaan dat
de echtgenoot van een belanghebbende in die
hoedanigheid niet zelf een belang heeft dat
rechtstreeks betrokken is bij een besluit dat die
belanghebbende betreft. Uit de Invorderingswet 1990
vloeit echter voort, dat de echtgenoot aansprakelijk is
voor een deel van de door de belanghebbende
verschuldigde belasting, indien en voor zover
inkomensbestanddelen van de echtgenoot moet
worden toegerekend aan het belastbaar inkomen van
de belanghebbende. Voor zover die situatie zich
voordoet dient de echtgenoot wel als belanghebbende
in de zin van de Awb te worden aangemerkt. Zulks is
ook niet meer dan billijk, omdat de echtgenoot voor het
desbetreffende gedeelte van de inkomstenbelasting
rechtstreeks aansprakelijk kan worden gesteld. (Zie ook
HR 27-09-89, AB 1990, 90, BNB 1990, 61, NJ 1990,
449, en AAe 1990, 237, alle met noot).
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2.11.- Welke gevolgen moeten worden verbonden aan
een beschikking waarvan bij de totstandkoming een
derde– belanghebbende over het hoofd is gezien? Zou
bij bestrijding met succes nietigheid kunnen worden
gevorderd?

2.11. Uit de bovenstaande antwoorden moge blijken
dat de praktische consequenties van de definitie van
het begrip belanghebbende voor het fiscale recht dus
zeer gering zijn. Ook indien een derde-belanghebbende
bij de voorbereiding van een beschikking over het
hoofd gezien is, worden daaraan in het fiscale recht
door de Awb geen gevolgen verbonden. In het
bijzonder geldt dat een derde belanghebbende aan de
Awb geen recht van bezwaar of beroep kan ontlenen.

2.12. Ten aanzien van het begrip «bestuursorgaan»
merkten de leden van de P.v.d.A.-fractie op dat de term
«orgaan» wordt gehanteerd volgens de
«orgaantheorie», dat wil zeggen dat er een
rechtspersoon is die optreedt via zijn «orgaan». Zo
spreekt blz. 27/28 van de memorie van toelichting van
«organen van publiekrechtelijke corporaties» en van
«organen van privaatrechtelijke rechtspersonen». Heeft
deze spreekwijze tot gevolg dat steeds moet kunnen
worden aangegeven in naam van welke «corporatie»
het orgaan geacht wordt te zijn opgetreden? Of kan
«bestuursorganen» en «corporatie» in sommige
gevallen zodanig samenvallen, dat dit onderscheid niet
kan worden gemaakt? Zo ja, is deze term «orgaan» wel
geschikt voor dit doel en de term «ambt» mogelijk
geschikter.

2.12. Indien een bestuursorgaan zijn publiekrechtelijke
bevoegdheden uitoefent, doet het dat niet als orgaan
van de rechtspersoon. Ook in procedures bij de
administratieve rechter wordt niet de rechtspersoon
aangemerkt als verweerder, maar het bestuursorgaan.
Anders dan in het privaatrecht is in het publiekrecht
niet noodzakelijk een verband te leggen tussen het
bestuursorgaan en de daarachter (al of niet)
schuilgaande rechtspersoon. Indien een bestuursorgaan
handeïingen verricht die privaatrechtelijke
consequenties hebben, zal in het algemeen wel een
rechtspersoon moeten kunnen worden aangewezen
waartegen privaatrechtelijk kan worden opgetreden.
Indien een direct aan het bestuursorgaan verbonden
rechtspersoon ontbreekt, zal veelal de Staat der
Nederlanden in privaatrechtelijke zin worden
aangemerkt als de achterliggende rechtspersoon.

2.13. Geeft de uitdrukking «buitenwettelijke
beschikkingsbevoegdheden» (memorie van toelichting,
blz. 28, r. 13 v.o.) niet te zeer de indruk van onwettig
overheidsoptreden, om welke reden deze term zou
moeten worden vermeden?

2.13. Bij «buitenwettelijke beschikkingsbevoegdheden»
gaat het om bestuursbevoegdheden die niet berusten
op een uitdrukkelijke wettelijke grondslag De
grondslag moet in zo'n geval worden gevonden in het
stelsel van competentieverdelingen over en tussen de
diverse bestuursorganen, maar daarmee is het
overheidsoptreden niet «onwettlg» in de zin van «in
strijd met de wet». De kans op misverstanden achten
wij, mede gezien het feit dat de term in de tekst van de
wet niet wordt gebruikt, niet groot. Daar komt nog bij
dat de term «buitenwettelijk» wordt gehanteerd in
direct verband met het begrip «bevoegdheid», zodat
ook om die reden misverstand over de rechtmatigheid
niet voor de hand ligt.

2.14. In de memorie van toelichting, blz. 29, 3e volle
alinea, hanteert de regering het begrip «uitvoerende
macht». Waaraan ontleent de regering deze
terminologie?

2.14. De term «uitvoerende macht» is ontleend aan de
leer van de trias politica, waarm zoals bekend een
onderscheid wordt gemaakt tussen de wetgevende, de
uitvoerende en de rechtsprekende macht.

2.15. In de memorie van toelichting noemt de regering
op blz. 30, r.22, de werkzaamheden van de Raad van
Journalistiek als een voorbeeld van «tuchtrechtspraak».
Is het de regering niet bekend dat uitspraken van de
RvJ niet als tuchtrechtspraak zijn bedoeld, noch ook
aan criteria voor een tuchtrechtspraak voldoen, zoals
bijvoorbeeld verbindendheid voor alle betrokkenen?

2.15. Op de vermelde passage in de memorie van
toelichting is de Raad voor de Journalistiek juist
genoemd als voorbeeld van een instelling die
uitdrukkelijk geen tuchtrechtspraak pleegt. Niettemin
was het inderdaad beter geweest ook de - in dit
verband neutraal bedoelde - term «tuchtrecht» niet te
hanteren in relatie tot de Raad voor de Journalistiek.
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2.16. De leden van de S.G.P.-fractie vonden de
omschrijving van belanghebbende als «degene wiens
belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken» nogal
ruim. Dit kan tot allerlei problemen bij de uitvoering
leiden. De kring van belanghebbenden kan bij het
nemen van bepaalde besluiten nogal ruim zijn. Het
bestuursorgaan is gezien zijn verplichtingen tot het
informeren van belanghebbenden genoodzaakt die
belanghebbenden te registreren. In hoeverre kan in dit
verband de toepassing van de Wet persoonsregistratie
een rol spelen? Worden de bestuurslasten van het
nemen van besluiten met een ruime kring van
belanghebbenden niet onevenredig hoog?

2.16. De omschrijving van de belanghebbende als
«degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is
betrokken» is niet enger of ruimer bedoeld dan de
mvullmg die aan het begrip «belanghebbende» thans
reeds in het bestuursrecht op ruime schaal gegeven
wordt. Het is juist dat de krlng van belanghebbenden bij
het nemen van sommige besluiten ruim kan zijn. Bij het
formuleren van de artikelen in het onderhavige
wetsvoorstel is daarmee steeds rekening gehouden. Zo
is de uitgebreide voorbereidingsprocedure (artikelen
3.4.1 tot en met 3.4.4) speciaal opgenomen met het
oog op de mogelijkheid dat er veel belanghebbenden
zijn. Artikel 3.5.3 voorziet in een regel voor de
bekendmaking van besluiten in een dergelijk geval.
De bestuurslasten worden door deze bepalingen
noch door andere voorschriften noemenswaardig
verhoogd. De toepassing van de Wet
persoonsregistraties wordt door de bepalingen in de
Awb niet geraakt. Nieuwe of extra verplichtingen
kunnen uit die wet als gevolg van de invoering van de
Awb niet voortvloeien.

2.17. Deze leden hadden geconstateerd dat ook
verenigingen die slechts een beperkte
rechtsbevoegdheid hebben als belanghebbende kunnen
optreden. Een spontaan georganiseerde actiegroep die
niet als vereniging is georganiseerd kan dat echter niet.
In dit verband stelden deze leden de vraag waar precies
het onderscheid ligt. Zij konden zich voorstellen dat een
spontaan georganiseerde actiegroep zich gemakkelijk
als vereniging aan kan dienen. Aan welke vereisten
moet daarvoor worden voldaan, bijvoorbeeld schriftelijk
vastgelegde statuten en duidelijkheid over het verkozen
zijn als bestuurslid?

2.17. De leden van de S.G.P.-fractie constateerden
terecht dat ook verenigingen die slechts een beperkte
rechtsbevoegdheid hebben, als belanghebbende in de
zin van de Awb kunnen optreden. De vraag wanneer
een «actiegroep» kan worden beschouwd als een
vereniging (met beperkte rechtsbevoegdheid) dan wel
beschouwd moet worden als een collectief van
personen zonder rechtspersoonlijkheid, moet worden
beantwoord aan de hand van de bepalingen van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek. Uit art. 2:26, eerste lid,
BW blijkt dat er tenminste sprake moet zijn van «een
meerzijdige rechtshandeling, waarbij de partijen - de
leden/cprichters - een rechtspersoon tot stand
brengen, waarin zij, volgens regels en voor een doel
door hen gesteld, willen samenwerken». Een groep is
dus pas een vereniging, wanneer men gezamenlijk
besloten heeft een vereniging op te richten, daarbij een
bepaald doel is gesteld en er regels zijn afgesproken
volgens welke gewerkt zal worden. In het juridisch
verkeer zal de wederpartij van een vereniging mogen
verlangen, dat van het bestaan van de vereniging
bewijs wordt geleverd. Daarom zal het in de praktijk
nodig zijn dat er schriftelijk vastgelegde statuten
voorhanden zijn, waaruit blijkt wat het doel van de
vereniging is en wat de regels zijn waarop artikel 2:26,
eerste lid, BW het oog heeft.

2.18. De leden van de G.P.V.-fractie konden in het
algemeen instemmen met de voorgestelde definiëring
van het begrip «belanghebbende». Zij wezen er echter
op, dat in de praktijk en in bepaalde bijzondere wetten
een ruimer begrip wordt gehanteerd. Zij zouden het
betreuren als hieraan als gevolg van de Algemene wet
bestuursrecht een eind zou komen. Zo zijn politieke
partijen als zodanig terecht geen belanghebbende in de
zin van de wet. Maar zij kunnen bijvoorbeeld op
plaatselijk niveau wel degelijk een zinvolle bijdrage
leveren aan de meningsvorming voorafgaande aan
politieke besluitvorming. Als daarvoor informatie van
het bestuur nodig is dient deze in beginsel beschikbaar
te worden gesteld.

2.18. Het verheugt ons dat de leden van de
G.P.V.-fractie konden instemmen met de voorgestelde
definiëring van het begrip «belanghebbende». Voor
zover in sommige wetten een ander of ruimer begrip
gehanteerd wordt tast de Awb dat niet aan. Erkend
wordt dat politieke partijen bijvoorbeeld op plaatselijk
niveau een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de
politieke besluitvorming. Voorzover daarvoor informatie
nodig is, dient die met inachtneming van de daarvoor
geldende regels beschikbaar te worden gesteld.
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2.19. - In de literatuur wordt opgemerkt dat het begrip
belanghebbende in Hoofdstuk 1 tot en met 5 een
andere betekenis heeft dan in hoofdstuk 6 tot en met 8.
Hierdoor kan verwarring ontstaan en het zou in de
praktijk problemen kunnen opleveren bij het bepalen
van de kring belanghebbenden
Wat is de reactie van de bewindslieden hierop zo
wilden de commissies weten?

2.19. De opmerking in de literatuur dat het begrip
belanghebbende in de hoofdstukken 1 tot en met 5 een
andere betekenis zou hebben dan in de daarna
volgende hoofdstukken, berust op een misverstand. Op
elke plaats in de Awb waar van «belanghebbende»
wordt gesproken, komt daaraan de in artikel 1.2
gegeven betekenis toe.

Artikel 1.3

Artikel 1.3

2.20. a. Begrip besluit: aanschrijvingen (resoluties) van
de staatssecretaris van Financiën zullen in het
algemeen onder deze begripsomschrijving vallen.
- Betekent dit dat aan de voorbereiding,
belangenafweging, bekendmaking en dergelijke van
resoluties zwaardere eisen zullen worden gesteld dan
nu het geval is? Zullen alle resoluties in de
Staatscourant moeten worden gepubliceerd?

2.20. a. Aanschrijvingen van de staatssecretaris van
Financiën - ook wel aangeduid als «resoluties» - zijn
mededelingen van uiteenlopende aard aan de
belastingdienst. Een aanschrijving kan een besluit zijn
in de zin van artikel 1.3 of kan een of meer van
dergelijke besluiten bevatten. Met name is dit het geval
indien sprake is van beleidsregels die de strekking
hebben een eenvormige toepassing van de
belastingwet te bevorderen.
Vanzelfsprekend is de staatssecretaris van Financiën
bij het vaststellen van besluiten als hier bedoeld, ook
thans reeds gehouden tot behoorlijk bestuur. Het feit
dat de besluiten onder het in de Awb gehanteerde
begrip «besluit» vallen, betekent dan ook niet dat aan
de voorbereiding, belangenafweging, bekendmaking en
dergelijke nu zwaardere eisen worden gesteld. Ook leidt
het er niet toe dat zodanige besluiten voortaan in de
Staatscourant moeten worden gepubliceerd. Artikel
3.5.3 van de Awb bepaalt dat de bekendmaking van
een besluit als het onderhavige geschiedt door
kennisgeving in een van overheidswege uitgegeven
blad of in een dag–, nieuws– of huis-aan-huisblad dan
wel op een andere geschikte wijze.

2.21. b. Begrip beschikking: de AWR kent een
beperkter beschikkingsbegrip. Alleen voor beroep
vatbare beslissingen zijn beschikkingen in de zin van
AWR. Onder begripsomschrijving van de Awb vallen
ook beschikkingen waartegen in het fiscale recht geen
bezwaar– en/of beroepsmogelijkheid openstaat. De
commissies zouden van de regering willen vernemen op
welke wijze in de aanpassingswetgeving deze
discrepantie tussen begripsomschrijvingen wordt
gecorrigeerd?

2.21. b. Zoals de commissies terecht opmerken, kent
de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) een
ander beschikkingsbegrip dan de Algemene wet
bestuursrecht. In de belastingwetgeving wordt een
besluit alleen aangeduid als een beschikking indien
daartegen een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Aldus kent de Awb een materieel, de belastingwet een
formeel beschikkingsbegrip. Het is uiterst verwarrend
om een zo belangrijk begrip in twee verschillende
betekenissen te hanteren. Daarom wordt door middel
van de Aanpassingswet de terminologie van de
belastingwetgeving aangepast aan de Awb:
beschikkingen waartegen bezwaar (en vervolgens
beroep) openstaat, worden in de fiscale wetgeving
voortaan aangeduid als «voor bezwaar vatbare
beschikkingen». Op deze wijze Is de discrepantie tussen
beide begripsomschrijvingen opgeheven.

2.22. De leden van de G.P.V.-fractie wezen in verband
met de definitie van beschikking op de procedure voor
het aanvragen van een koninklijke onderscheiding. Zal
een afwijkende beslissing niet worden beschouwd als
een beschikking in de zin van de Algemene wet? Zo ja,
welke gevolgen heeft dit voor de wettelijke regeling
terzake?

2.22. De toekenning van een koninklijke onderscheiding
is te beschouwen als een beschikking. Dit betekent dat
ook de weigering van een zodanige toekenning als een
beschikking moet worden gekwalificeerd. Wij menen
dat de thans gevolgde procedure ter zake van de
toekenning van koninklijke onderscheidingen voldoet
aan de normen van de Awb.
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2.23. Hoewel de Awb niet beoogt een verruiming van
de bezwaar– of beroepsmogelijkheden te
bewerkstelligen, zal confrontatie van de bestaande
wetgeving met de Awb de vraag kunnen opwerpen of
het wenselijk is tot verruiming over te gaan.
- Ligt het in het voornemen een aantal soorten nu
niet voor bezwaar/beroep open te stellen?

2.23. De vraag of het wenselijk is tot verruiming van de
bezwaar– en beroepsmogelijkheden over te gaan, moet
in het kader van het onderhavige wetsvoorstel in
beginsel ontkennend worden beantwoord. Zoals ook in
de memorie van toelichting is gesteld, betreft deze
eerste tranche ten aanzien van de rechtsbescherming
wel een aantal procedureregels die gelden wanneer de
mogelijkheid van bezwaar of beroep bestaat, maar niet
het openen van die mogelijkheid zelf. Dit uitgangspunt
lijdt echter uitzondering doordat ook tegen zgn. fictieve
weigeringen bezwaar en beroep wordt opengesteld,
ook indien dit thans nog niet bestaat, en doordat de
bezwaarschriftprocedure als voorprocedure wordt
ingevoerd in die gevallen waarin het beroep op de
administratieve rechter nog niet wordt voorafgegaan
door een voorprocedure. Voor zover behoefte zou
bestaan aan een wijziging in de beroepsmogelijkheden
op de rechter, zou dit bij de tweede tranche - de
invoering van een uniform bestuursprocesrecht - aan
de orde moeten komen.

2.24. - Kan de verruiming van het beschikkingsbegrip
uit hoofde van de Awb tot meer, of juist minder
procedures voor de civiele rechter leiden?

2.24. In de memorie van toelichting hebben wij
aangegeven dat het beschikkingsbegrip in de Awb
inhoudelijk overeenstemt met dat in de Wet Arob. Van
een verruiming is geen sprake. Uit dien hoofde zullen er
derhalve ook niet meer of juist minder procedures bij
de civiele rechter worden gevoerd.

2.25. c. Begrip aanvraag:
- Zijn kwijtscheldingsverzoeken, verzoeken om
betalingsuitstel en verzoeken om uitstel voor het
indienen van een aangifte, T-biljetten, verzoeken om
toepassing van de fiscale eenheid in de Vpb aanvragen
in de zin van de Awb?

2.25. Voor de beantwoording van de vraag of
kwijtscheldingsverzoeken, verzoeken om
betalingsuitstel en dergelijke te beschouwen zijn als
aanvraag in de zin van de Awb, moet eerst worden
ingegaan op de reikwijdte van het beschikkingsbegrip
voor de belastingwetgeving. Beslissingen die een
onderdeel vormen van het vaststellen van een aanslag,
zoals het accepteren van bepaalde aftrekposten of het
toestaan van de overdracht van de basisaftrek voor de
tarieftoepassing van de inkomstenbelasting, zijn niet
zelf ook weer beschikkingen. Dat leidt ertoe dat ook
verzoeken die betrekking hebben op een onderdeel van
de besluitvormingsprocedure, niet zelfstandig te
beschouwen zijn als aanvraag in de zin van de Awb,
omdat het aanvraag-begrip rechtstreeks gekoppeld is
aan het nemen van een besluit. Maar ook bij de
belastingaanslag zelf kan niet worden gezegd dat deze
«op aanvraag» plaatsvindt. Belastingheffing gcschiedt
ambtshalve. In het aangiftebiljet wordt een opgave
verlangd van gegevens, waarvan de kennisneming van
belang kan zijn voor de belastingheffing. Degene die
aangifte doet, dient derhalve geen aanvraag in in de zin
van de Awb, doch voldoet aan een hem in de AWR
opgelegde verplichting. Dit neemt niet weg dat de
gegevensverstrekking door de belastingplichtige in
bepaalde gevallen enige gelijkenis vertoont met het
doen van een aanvraag. Met het oog op de
duidelijkheid zal door middel van de
Aanpassingswetgeving in de AWR worden vastgelegd
dat het doen van een belastingaangifte geen aanvraag
is in de zin van de Awb. Ook het indienen van een
zogenaamd T-biljet is het doen van een aangifte, zodat
duidelijk is dat ook in dat geval geen sprake is van een
aanvraag. Een verzoek om toepassing van de fiscale
eenheid in de vennootschapsbelasting is daarentegen
wel te beschouwen als een aanvraag in de zin van de
Awb; dat heeft voor de praktijk overigens geen
gevolgen. Een verzoek om kwijtschelding tenslotte is
wel een aanvraag voor een beschikking, maar
aangezien kwijtschelding onder het bereik van de
Invorderingswet 1990 valt, zal daarop hoofdstuk 4 van
de Awb niet van toepassing zijn (zie hierna).
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2.26. Hoe denkt de regering de Algemene wet op de
Invorderingswet toe te passen, zo vroegen de
commissies. De commissies wilden verder weten
hoeveel van die verzoeken jaarlijks worden gedaan. Zijn
ook verzoeken om een ruling af te geven aanvragen in
de zin van de Algemene wet.

2.26. De Awb kan niet zonder meer worden toegepast
op de Invorderingswet 1990. In die wet zijn
bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke
rechtshandelingen sterk met elkaar verweven. Het zou
dan onoverzichtelijk zijn voor bepaalde bestuursrechtelijke - rechtshandelingen de
hoofdstukken 4, 6 en 7 van de Awb wel te laten gelden,
terwijl deze uit hun aard niet op de privaatrechtelijke
rechtshandelingen van toepassing zijn. Om deze reden
zal in de Aanpassingswet worden voorgesteld, de
genoemde drie hoofdstukken buiten toepassing te
verklaren; dat is ook in overeenstemming met hetgeen
daarover is opgemerkt in het nader rapport bij het
onderhavige wetsvoorstel (Kamerstukken II,
1988-1989, 21 221, B, blz. 14). Een en ander betekent
dat bijvoorbeeld hoofdstuk 3 van de Awb wel van
toepassing is, zodat de codificatie van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur ook betekenis heeft
voor de besluitvorming in het kader van de invordering
van belastingen. In de memorie van toelichting bij de
Aanpassingswetgeving zal nader worden ingegaan op
de betekenis van de Awb voor bepaalde
rechtshandelingen betreffende de invordering.
Naar wij aannemen is hier met het begrip ruling
gedoeld op: een binnen het kader van de belastmgwet,
jurisprudentie en aanschrijvingen door de inspecteur
vooraf verstrekte standpuntbepaling betreffende de
vaststelling van de gehele winst die in internationaal
concernverband wordt behaald met in Nederland
verrichte activiteiten. Deze door de inspecteur
verstrekte standpuntbepaling vooraf over de fiscale
gevolgen van de door belastingplichtige voorgelegde
(voor de belastingheffing relevante) feiten maakt deel
uit van een traject dat uiteindelijk wordt voltooid met
het vaststellen van de belastingaanslag. Deze komt
alsdan tot stand nadat de inspecteur heeft getoetst of
de gegevens die hem met het oog op het afgeven van
de ruling zijn verstrekt, overeenstemmen met de
gegevens in de belastingaangifte. Hiermee wordt
duidelijk dat de aanvraag voor een ruling op zichzelf
beschouwd geen aanvraag voor een (zelfstandige)
beslissing is.

2.27. De leden behorende tot de P.v.d.A.-fractie
vroegen of in dit artikel niet een definitie van «wettelijk
voorschrift» dient te worden opgenomen, zoals
omschreven in de memorie van toelichting blz. 17.

2.27. Het begrip «wettelijk voorschrift» vormt een van
de grondbegrippen van ons staats– en bestuursrecht en
komt in een aantal bepalingen van de Awb voor en in
talloze bepalingen in andere wetten Het is onzes
inziens weinig zinvol een omschrijving van het begrip te
geven, nu in de praktijk over de uitleg van het begrip
geen verschil van mening bestaat. De aangehaalde
passage in de memorie van toelichting beoogde ook
geenszins een definitie te geven maar een aanduiding
van de omvang van het begrip. Ook uit aanwijzing 1 van
de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek (Stcrt.
1984, 52) volgt in dit geval overigens niet de noodzaak
het begrip te definiëren. Wij zien daarvan dan ook af.

Artikel 1.5

Artikel 1.5

2.28. De leden van de G.P.V.-fractie vroegen of ervan
uitgegaan mag worden dat de Algemene wet
bestuursrecht niet van toepassing zal zijn op de
beslissing van geschillen op grond van artikel 136 van
de grondwet.

2.28. Artikel 136 van de Grondwet heeft betrekking op
de beslechting van bestuursgeschillen. Zoals in
hoofdstuk VII van deze memorie is aangegeven, zal
hierop nader worden ingegaan in het kader van de
definitieve voorziening in kroongeschillen.
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Hoofdstuk 2. Verkeer tussen burgers en
bestuursorganen

Hoofdstuk 2. Verkeer tussen burgers en
bestuursorganen

Afdeling 2.1. Algemene bepalingen

Afdeling 2.1. Algemene bepalingen

2.29. «De leden van de D66-fractie hadden zich
afgevraagd welke de systematiek is die ten grondslag
ligt aan de indeling van Afdeling 2.1. Het feit dat
bepalingen met een meer formeel en bepalingen met
een meer materieel karakter door elkaar staan wekt een
enigszins rommelige indruk, hetgeen, gelet op het
belang van deze algemene bepalingen, ongewenst
moet worden geacht. Was het niet beter geweest de
(belangrijke) materiële norm van artikel 2.1 4 voorop te
zetten, en dan verder te gaan in de volgorde 2.1.4.,
2.1.3,2.1.5,2.1.1,2.1.2?

2.29. De volgorde der artikelen in de diverse
hoofdstukken wordt niet bepaald door de belangrijkheid
ervan; men zie bijvoorbeeld ook hoofdstuk 4, waarin
zoveel mogelijk een chronologische volgorde is
aangehouden. Bij hoofdstuk 2 is een chronologische
volgorde minder goed denkbaar, omdat in het
algemeen niet gesteld kan worden dat vragen over de
wijze van taakvervulling door het bestuur in een
specifiek geval in de tijd gezien eerder aan bod komen
dan vragen over de bevoegdheid van belanghebbenden
zich te laten vertegenwoordigen. De gekozen volgorde
heeft als voordeel dat uitdrukkelijk begonnen wordt met
een aan belanghebbenden toegekend recht, waardoor
ook door de indeling naar voren wordt gebracht dat de
Algemene wet er niet alleen voor het bestuur is maar
ook voor de burger. Hoewel de door D66
gesuggereerde volgorde zeker ook voordelen heeft,
willen wij om deze reden dan ook vasthouden aan het
voorstel.

Artikel 2.1.1

Artikel 2.1.1

2.30. Vertegenwoordiging/gemachtigde: in de memorie
van toelichtmg blz. 48, wordt opgemerkt dat indien een
belanghebbende zich laat vertegenwoordigen in
beginsel persoonlijk optreden van de belanghebbende
door het bestuur niet kan worden afgedwongen. Alleen
middels regeling in een formele wet kan daarop een
uitzondering worden gemaakt. Artikel 41 derde lid,
AWR bevat een dergelijke uitzonderingsbepaling.
- Hoe moet de verhouding tussen de algemene
bepaling in de Awb en de daarmee strijdige bepaling in
een bijzondere wet worden opgevat? Is het niet fraaier
de mogelijkheid tot het maken van een uitzondering op
de algemeen gestelde bepaling in de Awb eveneens in
die wet op te nemen in plaats van in de toelichting, zo
vroegen de leden van beide commissies.

2.30. Voor de duidelijkheid zij erop gewezen dat artikel
41, derde lid (bedoeld is: tweede lid) van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen niet in strijd is met artikel
2.1.1 Awb. Artikel 2.1.1 regelt de bevoegdheid tot
bijstand en vertegenwoordiging van belanghebbenden
maar staat er niet aan in de weg dat de
belanghebbende zelf persoonlijk wordt uitgenodigd om
aanwezig te zijn bij een onderhoud met het
bestuursorgaan. Ook in dat geval blijft het zo dat de
belanghebbende voor het verrichten van
rechtshandelingen desverlangd vertegenwoordigd
wordt door zijn gemachtigde. Voor het verbinden van
consequenties aan het niet-verschijnen van de
belanghebbende, welke consequenties niet beperkt
blijven tot de besluitvorming waarbij de verschijning
gewenst is, is een wettelijke grondslag wel nodig. Dit is
het geval in artikel 29, eerste lid, van de AWR, waar is
bepaald dat de rechter het beroep afwijst indien niet is
voldaan aan de verschijningsplicht van
belanghebbende, geregeld in artikel 41, tweede lid, van
de AWR. Die bepalingen kunnen derhalve in stand
blijven. Voor de goede orde zij opgemerkt dat het
eerste en derde lid van artikel 41 wel dienen te worden
aangepast, nu daarin onderwerpen zijn geregeld waarin
de Awb voorziet. Dit wordt gedaan bij de
aanpassingswetgeving.

2.31. «In artikel 2.1.1 wordt het begrip
«belanghebbende» gebruikt. Volgens artikel 1.2 gaat
het daarbij om belanghebbende bij een besluit. Is deze
beperking in het begrip niet in strijd met de algemenere
strekking van het tweede hoofdstuk, zo vroegen de
leden behorende tot de P.v.d.A.-fractie.

2.31. De leden van de P.v.d.A.-fractie wijzen hier
terecht op een niet beoogde beperking. Met
«belanghebbende» in artikel 2.1.1, eerste lid, is niet
beoogd een beperking aan te brengen. Bij nota van
wijziging wordt in deze bepaling het begrip
«belanghebbende» vervangen door: een ieder.
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2.32. Uit de toelichting op dit artikel blijkt, aldus de
leden van de S.G.P.-fractie, dat het in sommige
gevallen wenselijk kan zijn dat niet (alleen) de
vertegenwoordiger maar de belanghebbende
persoonlijk bij het bestuursorgaan verschijnt. Hoewel
deze leden erkenden dat de formele wetgever in
specifieke wetten een regeling zal dienen te treffen,
voorzover dat niet reeds is geschied, stelden zij de
vraag of het, gegeven de bijzondere positie van de
Algemene wet temidden van de andere administratieve
wetten, niet wenselijk geoordeeld zou moeten worden
dat in de Algemene wet een summier geformuleerde
basis voor een verschijningsplicht van een
belanghebbende (aanvrager, bezwaarde, appellant)
wordt opgenomen.

2.32. Wij zien vooralsnog niet voldoende reden om in
de Awb een bepaling over een verschijningsplicht van
de belanghebbende op te nemen, ook al zou deze
summier geformuleerd worden. Onzes inziens is het
voor een groot deel van het bestuursrecht onnodig een
verschijningsplicht in het leven te roepen, zeker waar
sprake is van beschikkingen op aanvraag. Zoals
hierboven aangegeven is de belanghebbende er dan
zelf bij gebaat de nodige medewerking te verlenen,
zodat een wettelijke sanctionering daarvan overbodig
is. Het is daarom beter een verschijningsplicht te
beperken tot die gevallen waarin daar werkelijk
behoefte aan bestaat.

2.33. De leden van de G.P.V.-fractie vroegen of de
wettelijke erkenning van het recht van een
belanghebbende zich te laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een gemachtigde er niet toe
zal bijdragen dat een groter beroep zal worden gedaan
op betaalde rechtsbijstand.

2.33. Voorop zij gesteld dat artikel 2.1.1 een
vastlegging betekent van wat reeds praktijk is, en dus
niets nieuws biedt. Het artikel legt vast dat een
belanghebbende (bij nota van wijziging gewijzigd in
«een ieder»; zie vraag 2.31) zich in zijn verkeer met
bestuursorganen kan laten bijstaan en
vertegenwoordigen. Dat kan alleen al daarom niet
leiden tot een groter beroep op betaalde rechtsbijstand,
omdat de regeling van betaalde rechtsbijstand in het
kader van de Wet rechtsbijstand aan on– en
minvermogenden naar zijn aard alleen betrekking heeft
op rechtsbijstand in zaken die dienen voor een
rechterlijk college.

2.34. Op welke manier moet het feit dat een
belanghebbende iemand heeft gemachtigd om hem bij
te staan of zich te laten vertegenwoordigen blijken, zo
vroeg het lid van de R.P.F.-fractie. Is het gewenst dat
de belanghebbende zelf daarvan aan het
bestuursorgaan mededeling doet en mag het
bestuursorgaan de verdere afhandeling van de
onderlinge contacten daarvan laten afhangen? Mag het
bestuursorgaan afgaan op een mededeling gedaan door
de gemachtigde zonder een en ander te hebben
nagegaan bij de belanghebbende zelf?

2.34. Degene die zich door een gemachtigde wil laten
vertegenwoordigen, zal dit aan het bestuursorgaan
moeten laten blijken. Daarvoor is geen bepaalde vorm
voorgeschreven: uit veel handelingen zal de bedoeling,
zich door een bepaalde persoon te laten
vertegenwoordigen, kunnen worden afgeleid.
Twijfelt het bestuursorgaan in een bepaald geval aan
de vertegenwoordigingsbevoegdheid, dan zal het op
grond van het tweede lid van artikel 2.1.1 een
schriftelijke machtiging van de opdrachtgever kunnen
verlangen. Langs die weg kan de zekerheid worden
verkregen dat de handelingen van de gemachtigde
inderdaad aan de volmachtgever kunnen worden
toegerekend. In hoeverre het bestuursorgaan kan
afgaan op de mededeling van iemand dat hij een
machtiging heeft ontvangen, zal van de
omstandigheden afhangen. Het moet zich echter
realiseren dat - mocht die mededeling onjuist zijn - de
pseudo-volmachtgever in beginsel niet kan worden
gehouden aan hetgeen door de onbevoegde
vertegenwoordiger is gedaan. Vandaar de bepaling van
het tweede lid, die overeenstemt met hetgeen in het
privaatrecht als algemene regel geldt: men vergelijke
artikel 71, Boek 3, van het NBW.
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2.55. De VUGA adviseert de volgende tekst: Artikel
2.1.1, Iid3:
Het tweede lid is niet van toepassing ten aanzien van
advocaten en procureurs.
Toelichting:
Artikel 2.1 1, tweede lid, bepaalt dat een
bestuursorgaan van gemachtigden een schriftelijke
machtiging kan verlangen. In dit artikel wordt geen
uitzondering gemaakt voor advocaten en procureurs.
Ook van hen kan derhalve een schriftelijke machtiging
worden gevraagd, blijkens de memorie van toelichting
(blz. 50) wordt deze bevoegdheid van het bestuur
voorgesteld omdat van bestuursorganen niet kan
worden gevergd dat zij weten wie wel en wie geen
advocaat is. Het kan immers voorkomen dat een
advocaat uit het zuiden een zaak in het noorden gaat
bepleiten en omgekeerd. Om meer uniformiteit met
regelingen (zie bijvoorbeeld art. 39 en 80 WRvs) in het
bestuursprocesrecht te bewerkstelligen, verdient het
aanbeveling om de uitzondering dat van advocaten en
procureurs een schriftelijke machtiging kan worden
verlangd ook in dit artikel op te nemen. Deze wijziging
15 overlgens ook reeds bepleit door de Nederlandse
orde van advocaten (advies opgenomen in Tweede
voortgangsrapport van de Commissie algemene regels
van bestuursrecht, 's-Gravenhage 1988, blz. 21). De
leden van de commissies met uitzondering van de leden
van de G.P.V.-fractie zouden gaarne een reactie van de
regering op het bovenstaande willen hebberi

2.35. De aangedragen argumenten voor het opnemen
van een uitzondering voor advocaten en procureurs zijn
niet nieuw en kunnen ons ook niet overtuigen. Het gaat
in het onderhavige geval om vertegenwoordiging in het
contact met bestuursorganen, en niet met rechterlijke
colleges die dagelijks omgaan met advocaten en
procureurs. Het kan derhalve voor een bestuursorgaan
onder omstandigheden minder duidelijk zijn of een
bepaalde persoon inderdaad advocaat of procureur is.
Ook in het privaatrecht kan in het gewone
rechtsverkeer van een advocaat of procureur de
overlegging van een volmacht worden verlangd.
Voor het bestuursprocesrecht is het inderdaad
gewenst aan te sluiten bij hetgeen in het algemeen
voor het optreden bij rechtscolleges geldt. In de
binnenkort in te dienen regeling voor het uniforme
bestuursprocesrecht (hoofdstuk 8 Awb) zal dan ook
worden bepaald dat bij het optreden voor de rechter
geen machtiging kan worden verlangd van een
advocaat of procureur.

Artike/2.1.2

Artikel 2.1.2

2.36. Weigering gemachtigde door bestuursorgaan:
- Komt het wel eens voor dat een inspecteur met
gebruikmaking van art. 41 AWR, derde lid, een
gemachtigde weigert? Zo ja, hoe vaak, vroegen de
commissies met uitzondering van het C.D.A.

2.36. Inderdaad komt het wel eens voor dat
vertegenwoordiging door een bepaalde persoon op
grond van artikel 41, derde lid, van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen door de inspecteur wordt
geweigerd. Inzicht in de precieze omvang hiervan
hebben wij niet, maar d* indruk bestaat dat de
belastingdienst van deze bevoegdheid een uiterst
terughoudend gebruik maakt.

2.37. - Kan de uitzonderingspositie van advocaten en
procureurs wellicht aanleiding geven tot versterking van
de tendens in de fiscale adviespraktijk om tot
samenwerkingsverbanden te komen met
advocatenkantoren, vroegen de fracties van V.V.D.,
D66 en S.G.P.

2.37. Deze veronderstelling lijkt ons niet reëel. De
motieven om tot genoemde samenwerkingsverbanden
te komen, zijn van geheel andere aard. Het zou ons ten
zeerste verbazen indien zuiver op grond van de
uitzondering die in artikel 2.1.2 wordt gemaakt voor
advocaten en procureurs, in de fiscale adviespraktijk de
tendens versterkt zou worden om tot
samenwerkingsverbanden te komen met
advocatenkantoren.
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Artikel 2.1.2

Artikel 2.1.2

2.38. De VUGA adviseert de volgende tekst:
Artikel2.1.3, lid 2:
- Bij twijfel omtrent de strekking van het geschrift of
de juistheid van de adressering stelt het
bestuursorgaan de afzender in de gelegenheid zijn
zienswijze daaromtrent naar voren te brengen.
Toelichting:
Deze algemene doorzendverplichting brengt met zich
mee dat het voor kan komen dat een burger, zonder zijn
wil daartoe te hebben kenbaar gemaakt of zelfs tegen
zijn wil, in contact met een ander bestuursorgaan kan
worden gebracht. De verplichting om contact op te
nemen met de afzender zou daarom dienen te gelden
vóórdat doorzending plaatsvindt.
In de tweede plaats kan worden opgemerkt dat deze
algemene doorzendverplichting past binnen de
ambtelijke plicht tot actief onderzoek, zoals die door P.
Nicolai is omschreven (Bestuursrecht Duk-Loeb-Nicolaï,
Bowar-boek 1981, blz. 71 en volgende). De strekking
van artikel 2.1.3 moet ook gelden als de burger bij het
juiste orgaan een verkeerde vergunning heeft
aangevraagd (bijvoorbeeld een bouwvergunning in
plaats van een vergunning tot woningsplitsing). Als een
vergunning wordt aangevraagd, die niet kan worden
verleend, dan dient het bestuursorgaan uit eigen
beweging te onderzoeken of wellicht andere wettelijke
bepalingen, waarop bij het verzoek geen beroep is
gedaan, zouden kunnen worden gehanteerd om
datgene te bereiken wat door de burgergewenst wordt
(CBb 26-10-1956, SEW 1957, 153). Een verplichting
om zelfstandig een onjuiste aanvraag in een juiste
aanvraag te transformeren vloeit uit dit artikel niet
voort. Vanuit de achterliggende gedachte in artikel
2.1.3, die uitgaat van een actieve opstelling van de
overheid in het rechtsverkeer met burgers, verdient een
regeling dat het bestuursorgaan bij de burger nadere
informatie dient in te winnen als de inhoud van het
geschrift onduidelijkheden oplevert, te worden
opgenomen. Na verkregen informatie zou het
bestuursorgaan zelf dienen na te gaan welke wettelijke
mogelijkheden kunnen worden benut om aan een
verzoek tegemoet te komen. Hier zou kunnen worden
gesproken van een bijzondere inspanningsverplichting
die op het bestuursorgaan rust. Is de regerïng bereid dit
tekstvoorstel over te nemen, vroegen de leden van de
commissies.

2.38. De gedachte achter het voorstel van de VUGA
spreekt ons in beginsel wel aan, maar wij menen dat
het, gelet op de daaruit mogelijkerwijs voortvloeiende
bestuurslasten, te ver zou gaan een wettelijke
verplichting dienaangaande op te nemen. Er zij
overïgens op gewezen dat de door ons voorgestelde
regeling niet in de weg staat aan de door de VUGA
onder omstandigheden wenselijk geachte handelwijze.
Immers het door de VUGA voorgestelde tweede lid
veronderstelt twijfel bij het bestuursorgaan, waaraan
het geschrift is gericht. In zo'n geval is er geen sprake
van een geschrift tot behandeling waarvan kennelijk
een ander orgaan bevoegd is.
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2.39. De leden van de S.G.P.-fractie stemden in met de
constatering dat indien het voor het onbevoegde
bestuursorgaan bij wie een geschrift binnenkomt niet
direct duidelijk is welk orgaan wel bevoegd is, het
onbevoegde orgaan het geschrift kan retourneren aan
de afzender. Deze mogelijkheid blijkt echter niet uit de
wettekst. Deze leden waren van mening dat het onjuist
is om de memorie van toelichting hier als bron van
recht naast de wet zelf te laten functioneren. Zij vonden
ook dat de regering in het Nader rapport (blz. 29v.)
onvoldoende tegemoet komt aan de bezwaren op dit
punt. Het argument dat artikel 2.1.3 niet van toepassing
is indien het ontvangende bestuursorgaan kennelijk
onbevoegd is, is volgens deze leden niet afdoende Zij
wezen er op dat indien het ontvangende
bestuursorgaan tot de conclusie komt dat «kennelijk
een ander bestuursorgaan bevoegd is» dit nog niet
betekent dat voor dit orgaan ook duidehjk is welk
orgaan bevoegd is. Het verdient daarom aanbeveling de
mogelijkheid tot retourneren op te nemen in de
wettekst, zo meenden deze leden.

2.39. Artikel 2.1.3 is slechts van toepassing indien het
voor het ontvangende orgaan duidelijk is, welk
bestuursorgaan wel tot behandeling van het geschrift
bevoegd is. In dat geval geldt de verplichting tot
doorzending aan het wel bevoegde orgaan. De
mogelijkheid van terugzending aan de indiener van het
geschrift is in de situatie waarop artikel 2.1.3 ziet,
derhalve niet aan de orde. Wij zijn van oordeel dat de
mogelijkheid van terugzending niet wettelijk vastgelegd
behoeft te worden; ook zonder wettelijke bepaling kan
een bestuursorgaan daartoe overgaan

2.40. Meer in het algemeen merkten de leden van de
S.G.P.-fractie naar aanleiding van de doorzendplicht op
dat voorkomen dient te worden dat het bestuur de
belangen van de individuele burger gaat waarnemen. Zij
bedoelden daarmee te stellen dat het niet zo moet zijn
dat een burger maar een geschrift aan een
bestuursorgaan behoeft te zenden en dat het
bestuursorgaan dan maar moet uitzoeken wat er mee
moet gebeuren. Deze leden waren derhalve van mening
dat in geval van onduidelijkheid het geschrift het best
kan worden geretourneerd aan de afzender. Eventueel
kan het bestuursorgaan de afzender daarbij attent
maken op bepaalde onduidelijkheden en onjuistheden.
In beginsel zal echter de burger zelf dienen uit te
maken wat hij vervolgens wil doen. Deze leden
vernamen graag de reactie van de regering op deze
zienswijze. Overigens merkten deze leden in dit verband
op dat het voor de hand ligt dat het ontvangende
bestuursorgaan in geval van twijfel contact opneemt
met de afzender. Zij achtten het echter minder gewenst
een dergelijke regeling, zoals voorgesteld door de
VUGA, als een verplichting op te nemen in de wettekst.
De leden van de S.G.P.-fractie vonden het bevestigen
van de ontvangst van een brief op zich een
vanzelfsprekende regel. Lang niet altijd, zo was hun
ervaring, wordt door een overheidsorgaan de ontvangst
van brieven bevestigd indien niet onmiddellijk antwoord
kan worden gegeven, terwijl de belanghebbende moet
weten tot welke instantie hij zich moet wenden, indien
een reactie op zijn brief uitblijft. Bij een aantal
bestuursorganen is het zenden van een
ontvangstbericht vaste praktijk, andere laten dit na.
Aangezien de Nationale Ombudsman er al vele keren
naar aanleiding van een verzoekschrift bij een
bestuursorgaan op aangedrongen heeft om
ontvangstbevestigingen te zenden, met daarin
informatie over de verdere gang van zaken en de voor
afhandeling naar verwachting benodigde tijd, gaven de
leden van de S.G.P.-fractie de indieners in overweging
een bepaling van deze strekking in de Algemene wet op
te nemen.

2.40. Inderdaad moet het niet zo zijn dat een burger
een geschrift maar naar een willekeurig bestuursorgaan
hoeft te sturen in de verwachting dat het
bestuursorgaan vervolgens uitzoekt wat ermee moet
gebeuren. De ervaringen bij de Nationale ombudsman,
voor wie reeds een doorzendverplichting geldt, wijzen
er evenwel op dat voor misbruik niet gevreesd hoeft te
worden.
Anderzijds legt de bepaling een bestuursorgaan niet
de verplichtmg op bij onduidelijkheid na te gaan, welk
bestuursorgaan wel bevoegd is: het artikel spitst zich
toe op gevallen waarin kennelijk een ander
bestuursorgaan bevoegd is. In andere gevallen staat het
het (onbevoegde) orgaan inderdaad vrij, het geschrift
aan de afzender te retourneren.
De suggestie om een bepaling op te nemen die ertoe
verplicht altijd een een ontvangstbevestiging te sturen,
spreekt ons in het algemeen wel aan; er zij op gewezen
dat voor bezwaar– en beroepschriften een zodanige
verplichting reeds is opgenomen (artikel 6.2.7, eerste
lid). Voor andere geschriften is vastlegging van de
verplichting wellicht ook wenselijk, maar wij geven er
de voorkeur aan dit punt aan de Commissie-Scheltema
voor te leggen. Op die wijze kan nader worden
bestudeerd wat de gewenste omvang van zo'n
verplichting zou moeten zijn. Daarbij zullen de
richtlijnen van de Nationale ombudsman tot
uitgangspunt genomen kunnen worden.
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2.41. De leden van de G.P.V.-fractie wezen erop, dat
het met name op provinciaal en gemeentelijk niveau
voorkomt dat burgers verzoeken richten aan provinciale
staten respectievelijk de gemeenteraad, omdat zij deze
willen benaderen als hoofd van de provincie
respectievelijk de gemeente en niet omdat die
bestuursorganen bevoegd zouden zijn tot afhandeling.
Op zulke verzoeken zou naar hun mening niet zonder
meer dit artikel moeten worden toegepast Op z'n minst
zouden zulke verzoeken geplaatst moeten worden op
een lijst van ingekomen stukken, voorzien van een
voorstel over de wijze van afdoening. Ook op rijks
niveau zij zulke situaties denkbaar. Anderzijds kan de
vraag gesteld worden of de afzender altijd bericht van
doorzending moet krijgen, ook als dit gebeurt binnen de
dezelfde bestuurslaag. Zal het niet verwarrend kunnen
werken als een aanvrager bijvoorbeeld bericht krijgt dat
zijn aan burgemeesters en wethouders gerichte verzoek
is doorgezonden naar de burgemeester? Betreft dit niet
een situatie waarin de gemeenteraad respectievelijk
provinciale staten bevoegd zou moeten zijn een van de
wet afwijkende regeling te treffen?

2.41. Met de nuancering die de leden van de
G.P.V.-fractie aanbrengen met betrekking tot de
doorzendverplichting kunnen wij op zichzelf instemmen.
Onder omstandigheden is denkbaar dat de
gemeenteraad niet ten onrechte wordt benaderd voor
een zaak waar een ander gemeentelijk orgaan bevoegd
is, maar dat hij wordt benaderd in zijn functie als
«hoofd van de gemeente», die bijvoorbeeld kan toezien
dat een bepaalde taak wordt vervuld.
Ook overigens kan de doorzendplicht een
verschillende uitwerking krijgen. Wanneer een stuk
bijvoorbeeld wordt toegezonden naar de juiste
gemeente of provincie maar daarbinnen naar een
formeel onbevoegde instantie, vervult de
doorzendplicht een andere rol dan wanneer sprake is
van toezending naar een in het geheel onbevoegd
openbaar lichaam. Indien een verzoek wordt gestuurd
aan de burgemeester kan onder omstandigheden
worden aangenomen dat daarmee de burgemeester als
hoofd van het college van burgemeester en wethouders
bedoeld zal (of moet) zijn. Hetzelfde is bijvoorbeeld
denkbaar wanneer een wethouder benaderd wordt. Het
zou wel erg onwerkeiijk worden als in al die gevallen
sprake zou moeten zijn van een formele doorzending en
van een mededeling daarvan aan betrokkene. Het
artikel dwingt onzes inziens hier niet toe.

2.42. Zou de doorzendplicht dat in dit artikel is
opgenomen niet tevens gericht moeten zijn tot die
overheidsdelen die niet onder de definitie van artikel
1.1 vallen, vroeg het lid van de R.P.F.-fractie. Ter zake
van de doorzendplicht is er wellicht geen reden om
iedere in het desbetreffend eerste lid van de definitie
van bestuursorgaan uitgezonderd orgaan van de
overheid van de doorzendplicht vrij te stellen.

2.42. De gedachte spreekt ons op zichzelf wel aan
maar op de ook in het nader rapport aangevoerde
gronden menen wij dat op dit moment moet worden
afgezien van een uitbreiding van de reikwijdte van de
bepaling. Wij achten het weinig gelukkig om,
vooruitlopend op de discussie over de regeling van de
verzoekschriften, enkele van de uitgezonderde
overheidslichamen thans onder de werking van artikel
2.1.3 te brengen. Daartoe bestaat ook geen dringende
noodzaak, omdat wij verwachten dat in de praktijk deze
overheidslichamen veelal toch wel conform het
bepaalde in artikel 2.1.3 zullen handelen

Artike/2.1.5

Artikel2.1.5

2.43. Geheimhoudingsplicht: de commissies vroegen of
art. 67 AWR naast deze algemene
geheimhoudingsplicht wordt gehandhaafd?

2.43. Inderdaad wordt de geheimhoudingsbepaling van
artikel 67 AWR gehandhaafd. De
geheimhoudingsbepaling van artikel 2.1.5 van de Awb
geldt in aanvulling op specifieke
geheimhoudingsbepalingen, doordat zij bepaalt dat zij
niet geldt voor wie reeds «uit hoofde van ambt, beroep
of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een
geheimhoudingsplicht geldt». Het streven is er
weliswaar op gericht de specifieke
geheimhoudingsbepalingen zoveel mogelijk te laten
vervallen ten gunste van de algemene bepaling van
artikel 2.1.5, maar dat is niet overal mogelijk. De
praktijk van de informatieverstrekking in fiscalibus is
zodanig ingespeeld op en verweven met de thans
geldende, zeer strakke geheimhoudingsverplichting van
de AWR, dat deze gehandhaafd moet blijven. Hetzelfde
geldt ook voor de geheimhoudingsbepalingen in de
Algemene wet inzake de douane en de accijnzen en de
Invorderingswet 1990. Verwezen zij ook naar het
antwoord op vraag 2.45.
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2.44. De VNG acht het noodzakelijk dat de toelichting
van de bepaling wordt uitgebreid en verduidelijkt op het
gebied van subsidiëring van een taak die anders door
het bestuursorgaan wordt uitgeoefend. Is de regering
daartoe bereid?

2.44. De vraag van de VNG raakt aan een belangrijk
onderwerp. Het feit dat een bestuursorgaan een
instelling subsidieert op een terrein waar het
bestuursorgaan ook zelf activiteiten zou kunnen
ontplooien, leidt er op zichzelf nog niet toe dat de
gesubsidieerde instelling een bestuursorgaan wordt.
Ook wordt de gesubsidieerde mstelling daarmee niet
een instelling «die door een bestuursorgaan wordt
betrokken bij de uitvoering van zijn taak», waarop
derhalve artikel 2.1.5, tweede lid, van toepassing zou
zijn. De bestuurstaak is nu juist het subsidiëren, en niet
de gesubsidieerde activiteit. Het ligt onzes inziens ook
niet voor de hand de werking van de bepaling uit te
breiden tot gesubsidieerde instellingen. Het kan heel
goed zijn dat een gesubsidieerde instelling op andere
grond als bestuursorgaan moet worden gekenmerkt,
maar het loutere feit van subsidiëring is daarvoor niet
voldoende.

2.45. De leden van de S.G.P.-fractie hadden
geconstateerd dat de geheimhoudingsbepaling vrijwel
woordelijk overeenkomt met het model dat is
vastgesteld bij de Aanwijzingen voor de
wetgevingstechniek. Zij constateerden tevens dat de
tekst minder absoluut is dan die van bijvoorbeeld artikel
50g van de Wet tot invoering van het sociaal-fiscaal
nummer, doordat in de modelbepaling een subjectief
element naar voren komt: «het vermoeden» of «het
begrijpen van het vertrouwelijk karakter». Ook in
vergelijking met artikel 67 AWR kwam deze leden
artikel 2.1.5, eerste lid van de Algemene wet als minder
strak geformuleerd voor. Zij legden aan de indieners het
verzoek voor om de gesignaleerde verschillen en met
name de tekst van het ontworpen artikel(lid) nader te
motiveren.

2.45. In antwoord op de vragen van de S.G.P.-fractie
kunnen wij meedelen dat er inderdaad verschil is tussen
enerzijds het geheimhoudingsregime van artikel 2.1.5
Awb en de modelgeheimhoudingsbepaling in de
Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek, en
anderzijds het regime van bijvoorbeeld het sofi-nummer
en de belastingheffing. In het algemeen is er bij de
uitvoering van wetten geen reden om onverkort te
verplichten tot geheimhouding van alles wat men te
weten komt; zo'n strakke plicht zou zinloos en ook
onhandhaafbaar zijn, voor zover het gegevens betreft
die naar hun aard in het geheel niet geheim gehouden
hoeven te worden. Anderzijds moet een
geheimhoudingsplicht ook niet zodanig los zijn
geformuleerd dat hij geen enkel effect sorteert. Alles
afwegende en in aansluiting op artikel 272 van het
Wetboek van Strafrecht is indertijd besloten tot de
formulering die nu in grote lijnen is overgenomen in
artikel 2.1.5. In bijzondere gevallen kan er evenwel
reden zijn voor een strakker regime. Zo'n geval doet
zich voor bij de geheimhoudingsbepalingen die de
vragenstellers memoreren en die om die reden ook niet
geschrapt worden.

2.46. De leden van beide commissies, met uitzondering
van die van het C.D.A., vroegen de regering of deze
voornemens is het volgende tekstvoorstel van de VUGA
over te nemen:
lid 2: De termen adviseurs en adviesorganen toe te
voegen aan het tweede lid.
Toelichting:
Lid 2 bevat een uitbreiding van de
geheimhoudingsplicht naar «instellingen en daartoe
behorende of daarvoor werkzame personen die door
een bestuursorgaan worden betrokken bij de uitvoering
van zijn taak, enzovoort». De term «instellingen» is
nergens gedefinieerd. Volgens de memorie van
toelichting (blz. 57) vallen er ook adviesorganen onder.
Om verwarring te vermijden zou deze categorie
expliciet in het artikel vermeld moeten worden.

2.46. De suggestie om in het tweede lid van artikel
2.1.5 uitdrukkelijk te vermelden dat de
geheimhoudingsplicht ook van toepassing is op
«adviseurs» en «adviesorganen», spreekt ons om
verschillende redenen niet aan. Ten eerste vallen
adviseurs en adviesorganen ongetwijfeld nu ook reeds
onder de werking van het tweede lid, zoals is vermeld
in de toelichting. Maar adviseurs en adviesorganen
vormen slechts een van de categorieën van degenen
voor wie de geheimhoudingsplicht geldt; het zou
inconsistent zijn deze categorie apart te vermelden.
Doorslaggevend is hetgeen thans in het tweede lid
vermeld is: het moet ofwel gaan om instellingen (een
neutraal begrip) en daartoe behorende of daarvoor
werkzame personen, die door een bestuursorgaan
worden betrokken bij de uitvoering van zijn taak, ofwel
om instellingen en daartoe behorende of daarvoor
werkzame personen, die zelf een bij of krachtens de
wet toegekende taak uitoefenen.
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2.47. Artikel 2.1.5. regelt de geheimhoudingsplicht en
is wat betreft het eerst lid ontleend aan punt 73 van de
Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek. Hoe moet de
bepaling gèhandhaafd worden De Algemene wet
bestuursrecht bevat immers geen strafbaarstellingen. In
het artikel «Voorstel Algemene wet bestuursrecht» gaat
de Vakgroep Staats– en Bestuursrecht van de RU
Utrecht ervan uit, dat handhaving met behulp van art.
272 WSrzal moeten plaatsvinden (NJB 1989, p. 1687).
In de memorie van toelichting zou moeten worden
aangegeven of dit inderdaad de bedoelmg is.

2.47. Zoals de commissies terecht veronderstellen, kan
de strafrechtelijke handhaving van artikel 2.1.5
plaatsvinden op basis van artikel 272 van het Wetboek
van Strafrecht. Dat artikel bedreigt met gevangenisstraf
of geldboete degene «die enig geheim waarvan hij weet
of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van
ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van
vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren,
opzettelijk schendt». Daarnaast bestaat de mogelijkheid
om, evenals ten aanzien van artikel 59 van het ARAR
het geval is, in geval van schending door een
ambtenaar disciplinaire sancties te treffen. Zoals de
commissies opmerken zou dit inderdaad bij voorkeur
moeten worden vermeld in de memorie van toelichting;
nu dat niet gedaan is hebben wij deze omissie hierbij
rechtgezet.

2.48. De leden van de fractie van Groen Links wilden
weten of de geheimhoudingsbepaling uit de WABM
niet de voorkeur verdient, vooral omdat daarin
gewaarborgd is dat ten alle tijde een goede beoordeling
van de aanvraag en de ontwerp-beschikking alsmede
een brede meningsvorming mogelijk moet blijven?

2.48. Bij de fractie van Groen Links is blijkbaar sprake
van een misverstand, waar zij twee verschillende
soorten «geheimhoudingsbepaling» met elkaar
vergelijkt. Ook in de WABM komt een bepaling voor die
bijna woordelijk overeenkomt met artikel 2.1.5 van de
Awb, en die om die reden kan vervallen (artikel 78).
Daar gaat het dus kort gezegd om een verbod voor
uitvoerders van de wet om geheimen te schenden. Een
ander onderwerp betreft de zeer specifieke regeling in
de WABM inzake het overleggen van bedrijfsgegevens
en dergelijke, die in verband met het belang van het
bedrijf niet voor een ieder toegankelijk moeten zijn: in
zo'n geval kan de terinzagelegging van de stukken,
voorafgaand aan de verlening van een vergunning, op
aangepaste wijze geschieden. Dat onderwerp wordt
niet door artikel 2.1.5 van de Awb bestreken, zodat uit
dat artikel geen noodzaak tot aanpassing voortvloeit. Er
bestaat wel een zekere indirecte samenhang doordat de
geheimhoudingsplicht van uitvoerders van de wet
(artikel 2.1.5) in beginsel ook zal gelden voor de
gegevens die blijkens mededeling van het bedrijf als
geheim moeten worden beschouwd.
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Hoofdstuk 3. Algemene bepalingen over
besluiten

Hoofdstuk 3. Algemene bepalingen over
besluiten

Afdeling 3.1. Inleidende bepalingen

Afdeling 3.1. Inleidende bepalingen

Artikel 3.1.1

Artikel 3.1.1

2.49. Artikel 3.1.1, eerste lid, impliceert dat het
wetsvoorstel geen inhoudelijke eisen stelt aan
wetgeving in materiële zin.
In het voorontwerp verklaarde dit artikel, paragraaf
3.2 (zorgvuldigheid en belangenafweging) van
toepassing op regelgeving voor zover de aard van de
besluiten zich daartegen niet verzet.
- Is het niet wenselijk dat de nieuwe wet een aanzet
geeft voor inhoudelijke normen waaraan regelgeving
moet voldoen? Zo ja, zou de benadering van het
voorontwerp dan niet de voorkeur verdienen, zo
vroegen de leden van P.v.d.A., V.V.D., D66 en S.G.P.
De leden van de P.v.d.A. waren van mening dat het
voorontwerp voorkeur verdient.

2.49. De systematiek van het wetsvoorstel is erop
afgestemd dat de Awb ook regels geeft over materiële
wetgeving, voor zover geen wet in formele zin. In
overeenstemming daarmee gelden de afdelingen 3.3 en
3.4 in beginsel ook voor besluiten, inhoudende
algemeen verbindende voorschriften: aldus artikel
3.1.1, eerste lid.
De reden waarom de bepalingen van afdeling 3.2
(zorgvuldigheid en belangenafweging) niet van
toepassing zijn op deze besluiten, is dan ook een
andere dan dat het ongewenst zou zijn in de Awb
inhoudelijke normen over regelgeving op te nemen.
Tegen de achtergrond van het feit dat verschillend werd
gedacht over de toetsing van regelgeving aan het
ongeschreven recht leek het de regering bij de
indiening van het wetsvoorstel beter om nog niet tot
vastlegging van deze normen in de wet over te gaan.
De rechtspraak zou dan alle ruimte voor verdere
ontwikkeling worden gelaten.
Niet ontkend kan worden dat de jurisprudentie
inmiddels tot nieuwe uitspraken heeft geleid.
Vermeldenswaard is bijvoorbeeld de uitspraak van de
Hoge Raad (HR 19 mei 1987, AB 1988, 216) waarin
ten aanzien van gemeentelijke algemeen verbindende
voorschriften wordt uitgesproken dat deze aan
algemene rechtsbeginselen getoetst kunnen worden.
Ook het arrest van de Hoge Raad inzake de
Harmonisatiewet (HR 14 april 1989, AB 1989, 207) is
in dit verband van belang, waar uitdrukkelijk is vermeld
dat de rechtspraak de laatste tijd is gaan aanvaarden
dat strikte toepassing van de wet onder
omstandigheden zozeer kan indruisen tegen
fundamentele rechtsbeginselen dat zij achterwege
moet blijven, alsmede dat de rechter andere wettelijke
regels dan die van de wet in formele zin aan dergelijke
beginselen mag toetsen. Zoals ook in het nader rapport
is vermeld, bestaat bij de indiening van een volgende
tranche de mogelijkheid alsnog een regelmg terzake op
te nemen. Daarbij kan dan ook de ontwikkeling van de
jurisprudentie worden betrokken.

2.50. De leden van de fractie van D66 wilden nog het
volgende toevoegen: Niet valt in te zien waarom de
rechtsontwikkeling zou worden belemmerd indien de
criteria worden opgenomen voorzover zij reeds in de
jurisprudentie zijn ontwikkeld.
Zou het rechtstreeks van toepassing verklaren van de
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur op
algemeen verbindende voorschriften rechtsgevolgen
hebben, die verder strekken dan de huidige stand van
zaken? Zou dan bijvoorbeeld de sanctie op
onrechtmatige wetgeving algemener moeten zijn dan
toetsing door de rechter in een incidenteel geval?

2.50. Inderdaad wordt de rechtsontwikkeling niet
belemmerd door het in de wet opnemen van criteria die
reeds in de rechtspraak zijn te vinden. Aangezien de
uitspraken van de verschillende rechters echter niet
volstrekt dezelfde lijn volgen, kan men van mening
verschillen over hetgeen thans op grond van de
jurisprudentie geldt. Eenzelfde verschil van mening is
daarom ook mogelijk over de vraag of het van
toepassing verklaren van enkele, op de beginselen van
behoorlijk bestuur gebaseerde, regels van afdeling 3.2
op algemeen verbindende voorschriften een
verandering ten opzichte van het huidige recht
betekent. Op zichzelf is het niet noodzakelijk dat de
sanctie op onrechtmatige wetgeving een andere zou
moeten worden dan thans bestaat indien afdeling 3.2
wel van toepassing zou zijn op regelingen.
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2.57. De leden van de G.P.V.-fractie stemden ermee in
dat de wet voorshands geen inhoudelijke eisen zal
stellen aan wetgeving in materiële zin.
Zij meenden dat het goed is rekening te houden met
de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten en
provincies terzake, welke tot terughoudendheid van de
formele wetgever noopt. Om vergelijkbare redenen
stemden zij ermee in dat de afdeling 3.5 niet van
toepassmg zal zijn op de bekendmaking van algemeen
verbindende voorschriften. Zij meenden echter dat het
feit dat deze materie inmiddels in onderscheidene
formele wetten is geregeld op zichzelf onvoldoende
argument vormt voor uitzondering van de werking van
de Algemene wet bestuursrecht. Een inhoudelijke
motivering van deze uitzondering stelden zij dan ook op
prijs.

2.57. Wij namen kennis van het feit dat de leden van de
G.P.V.-fractie instemmen met de voorgestelde regeling.
Het feit dat afdeling 3.5 niet van toepassing is op de
bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften
hangt daarmee samen, dat die bekendmaking
verschillend geregeld is voor de centrale en voor de
lagere overheden. Gezien het feit dat deze materie in
een aantal recente wetten of wetsvoorstellen met een
algemeen karakter aan de orde is gesteld
(Bekendmakingswet, nieuwe Gemeentewet), bestaat er
geen behoefte aan een nog algemenere regeling in
afdeling 3.5.

2.52. Zie ook VUGA-tekstvoorstel 3.1.1, derde lid,
luidende: Op besluiten en handelingen van
overheidslichamen en overheidsinstellingen zijn de
afdelingen 2 tot en met 4 van dit hoofdstuk van
overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de
besluiten en handelingen zich daartegen niet verzet. De
commissies wilden dit voorstel overnemen met
uitzondering van de G.P.V.-fractie.

2.52. Het doel dat met het tekstvoorstel van de VUGA
wordt beoogd, spreekt ons aan. Zoals bij de
behandeling van artikel 1.1 reeds is besproken, willen
wij dat doel evenwel bereiken door het begrip
bestuursorgaan (artikel 1.1) uit te breiden. Verwezen zij
naar de nota van wijziging en naar de beantwoording
van punt 2.3.

2.53. De VUGA adviseert de volgende tekst:
Artikel 3.1.1, lid 1 toevoegen: afdelmgen 2 tot en met
4.
Toelichting eerste lid.
In het voorontwerp van de Algemene wet
bestuursrecht luidde het eerste lid van artikel 3.1.1. als
volgt:
«Op besluiten, inhoudende algemeen verbindende
voorschriften zijn van dit hoofdstuk slechts de
paragrafen 2 tot en met 4 van toepassing, en wel voor
zover de aard van de besluiten zich daartegen niet
verzet».
In het wetsvoorstel is in artikel 3.1.1, eerste lid, de
tweede afdeling van hoofdstuk 3 buiten de toepassing
op algemeen verbindende voorschriften. Dit betekent
dat een zeer substantieel onderdeel van het derde
hoofdstuk inhoudende het beginsel van de
zorgvuldigheid en belangenafweging, niet voor
algemeen verbindende voorschriften zou gelden. Deze
uitsluiting is te betreuren. Aan het kabinet wordt
voorgesteld het eerste lid van artikel 3.1.1 van de
Algemene wet bestuursrecht in die zin te veranderen
dat ook afdeling 3.2 weer op algemeen verbindende
voorschriften van toepassing is.

2.53. Het voorstel, hier aan de orde gesteld, is
materieel reeds aan de orde gekomen in het antwoord
op vraag 2.49.
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Artikel 3.1.1, tweede lid

Artikel 3.1.1, tweede lid

2.54. De regering is van mening dat bepalingen inzake
privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke
handelingen in de AWB niet gemist kunnen worden.
Kan het feit dat in artikel 3.2.1 en volgende een
koppeling is gelegd tussen de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur en feitelijk en privaatrechtelijk
overheidshandelen niet leiden tot een verdergaande
(minder marginale) toetsing? Zou dit kunnen betekenen
dat overheidslichamen in het maatschappelijk verkeer
aan strengere regels worden gebonden en daarmee in
een nadeliger positie worden gebracht, vroegen de
commissies met uitzondering van de fracties van de
P.v.d.A. en D66.

2.54. In artikel 3.1.1, tweede lid, worden de bepalingen
van de afdelingen 3.2 tot en met 3.4 van
overeenkomstige toepassing verklaard op
privaatrechtelijke handelingen en feitelijk handelen van
de overheid, met als restrictie «voor zover de aard van
de handelingen zich daartegen niet verzet». Deze
bepaling sluit qua resultaat ten nauwste aan bij de
rechtspraak van de Hoge Raad die vooral de laatste
jaren in een reeks van arresten het standpunt heeft
ingenomen dat ook bij het handelen van
bestuursorganen in het kader van een privaatrechtelijke
rechtsverhouding, de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur in acht moeten worden genomen. Te
wijzen valt hier op het Ikon-arrest (HR 27 maart 1987,
NJ 1987, 729, AB 1987, 273) en het
Tolkentarieven-arrest (HR 27 juni 1986, NJ 1987, 726),
welke arresten ook reeds in de memorie van toelichting
werden genoemd. In de uitspraak van de Hoge Raad
van 12 januari 1990 (RvdW 1990 nr. 24, Staat/Appels
BV) werd de overdracht van geldvordering van de Staat
uit een subsidie-overeenkomst aan een particuliere
investeringsmaatschappij in strijd met het
zorgvuldigheidbegmsel als algemeen beginsel van
behoorlijk bestuur geacht. Volgens de Hoge Raad
dienden op deze overeenkomst naast regels van
burgerlijk recht regels van bestuursrecht, waaronder de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, te worden
toegepast.
Artikel 3.1.1, tweede lid, gaat niet verder dan in de
rechtspraak thans algemeen reeds wordt aanvaard. Op
dit punt is sprake van een snelle ontwikkeimg, die in het
algemeen steeds meer steun ondervindt. Kennelijk valt
wel te werken met een systeem waarin van de overheid
verwacht wordt dat zij steeds de beginselen van
behoorlijk bestuur in acht neemt. En zo hoort het ook te
zijn. De overheid neemt in het maatschappelijk leven
een bijzondere plaats in. Veelal komen aan
bestuursorganen op grond van het geschreven
bestuursrecht bevoegdheden toe die aan andere
deelnemers aan het maatschappelijk verkeer niet
toekomen. Daar kan en mag ook tegenover staan, dat
de overheid aan meer of strengere normen is gebonden
dan particulieren. Het arrest Staat/Appels BV biedt
daarvoor een goed voorbeeld.

2.55 - In welke gevallen zijn de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur van toepassing op
privaatrechtelijk en feitelijk handelen, vroegen de
commissies met uitzondering van de fractie van D66.

2.55. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur
zijn van toepassing in alle gevallen waarin
bestuursorganen privaatrechtelijke en feitelijke
handelingen verrichten, tenzij de aard van de
handelingen zich daartegen verzet. In dit «tenzij...» ligt
een voldoende restrictie besloten om te voorkomen dat
de in beginsel van overeenkomstige toepassing zijnde
artikelen tot ongerechtvaardigde of onpraktische
uitkomsten zouden voeren. Zo moet de keuze van een
bestuursorgaan voor éèn bepaalde contractpartner uit
vele concurrenten steeds na een zorgvuldige
belangenafweging tot stand komen. Irrelevante
belangen mogen de voorkeur niet bepalen. Maar het zal
duidelijk zijn dat de noodzaak te kiezen nu eenmaal met
zich meebrengt, dat bij een vergelijkbare
prijs-kwaliteitverhouding de uiteindelijke
belangenafweging nauwelijks aangegeven kan worden.
Dit gegeven gevoegd bij het feit dat bestuursorganen
bij de keuze van contractpartners een ruime mate van
beleidsvrijheid toekomt, zal ertoe leiden dat alleen bij
een duidelijk onjuiste belangenafweging de keuze voor
een contractpartner als onrechtmatig kan worden
gekwalificeerd.
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2.56. - Is aan te geven welk effect dit artikel heeft op
overheidshandelingen van feitelijke aard, met name
voor de bestuurspraktijk.

2.56. Bij de vraag naar de betekenis van artikel 3.1.1,
tweede lid, voor feitelijke handelingen van de overheid
moet men zich realiseren dat aan het verrichten van
een feitelijke handeling veelal een beslissing van een
bestuursorgaan tot het verrichten van die feitelijke
handeling vooraf gaat. De van overeenkomstige
toepassing verklaarde artikelen zien vooral op deze
beslissingen om feitelijke handelingen te verrichten.
Omdat ook thans reeds uit de moderne rechtspraak van
de Hoge Raad valt af te leiden dat bestuursorganen bij
(beslissingen tot) het verrichten van feitelijke
handelingen de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur in acht moeten nemen, brengt ook in dit
opzicht artikel 3.1.1, tweede lid, geen nieuwe eisen
voor het overheidsoptreden met zich mee.

2.57. De leden van de S.G.P.-fractie, die terzake van dit
artikel de opmerkingen naar aanleiding van de
voorgestelde tekst in het VUGA-commentaar mede tot
de hunne maakten, hadden er behoefte aan een vraag
te stellen wat betreft de positie van het Openbaar
Ministerie in dit verband. Zij twijfelden overigens of de
door hen te stellen vraag niet (ook) bij artikel 1.1 eerste
lid aan de orde zou kunnen worden gesteld. In
laatstgenoemd artikel wordt onder andere niet als
bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet
beschouwd «de onafhankelijke, bij de wet ingestelde
organen die met rechtspraak zijn belast». Deze leden
vroegen of het standpunt van de indieners is dat het
Openbaar Ministerie, ook wat betreft haar taken en
bevoegdheden op niet-strafrechtelijk terrein, onder
geen enkele omstandigheid aan de Algemene wet
onderworpen is. Zij zouden een gemotiveerd antwoord
op deze vraag op prijs stellen. Ter toelichting van hun
vraag wezen deze leden onder andere op de bijdrage
van T. Hoogenboom in de bundel «De macht van het
O.M.» (Nijmegen 1983, blz. 100 en volgende).

2.57. Behalve voor zover het betreft de
procureur-generaal en advocaten-generaal bij de Hoge
Raad, zijn de leden van het openbaar ministerie als
zodanig zeker niet uitgezonderd van het in artikel 1.1
gedefinieerde begrip «bestuursorgaan». Weliswaar
wordt door artikel 1.6 bereikt dat de Awb niet van
toepassing is op de taken die het openbaar ministerie
verricht in het kader van de opsporing en vervolging
van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging van
strafrechtelijke beslissingen, maar dat ziet niet op het
orgaan maar op de handelingen die het verricht. Dat
betekent dat de Awb onverkort van toepassing is op
andere handelingen van het openbaar ministerie.
Praktisch gesproken betekent dat bijvoorbeeld dat de
Awb van toepassing is bij de uitvoering van de Wet
administratiefrechtelijke handhaving van
verkeersvoorschriften, de zgn. Lex-Mulder (Stb. 1990,
435).

2.58. Het lid van de fractie van de R.P.F. wenste nader
toegelicht wat zich er tegen verzet hoofdstuk 3 in zijn
geheel van toepassing te verklaren op besluiten
inhoudende algemeen verbindende voorschriften, zoals
ook was voorzien in het voorontwerp. Waarom is de
oorspronkelijk gekozen route verlaten?

2.58. Voor het antwoord op deze vraag zij verwezen
naar het antwoord op vraag 2.49.
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2.59. Het systeem van de Awb behelst dat na
vernietiging van een besluit in beroep, gegrond op
bijvoorbeeld strijdigheid met een formeel beginsel van
behoorlijk bestuur, een vernietiging van de beschikking,
en behoudens het geval van artikel 6.1.4, een nieuwe
beschikking moet worden gegeven. In de fiscale
rechtspraak zou dat in het algemeen betekenen:
verwijzing naar de inspecteur. Nu treft de
belastingrechter zelf een voorziening: diens beslissing
treedt geheel in de plaats van die van het
bestuursorgaan. De commissies, met uitzondering van
de fractie van de P.v.d.A., stelden de volgende vragen:

2.59, 2.60 en 2.61. In het stelsel van de Awb gaat aan
het beroep op een administratieve rechter een
bezwaarschriftprocedure vooraf: artikel 6.3.1a. Indien
bij het geven van een primaire beschikking in strijd met
een formeel beginsel van behoorlijk bestuur is
gehandeld, zal dit in de bezwaarschriftprocedure aan
de orde komen. Die procedure eindigt met een
beslissing, waarin met bezwaren op dit punt rekening
zal zijn gehouden, en die zo nodig wijziging brengt in
de oorspronkelijke beslissing.
Indien in de bezwaarschriftprocedure fouten van
formele aard worden gemaakt, kunnen die in het
beroep op de rechter aan de orde worden gesteld. Gaat
de rechter tot vernietiging van de beslissing op het
bezwaarschrift over, dan zal het van de regels van
bestuursprocesrecht afhangen of hij vervolgens zelf in
de zaak voorziet dan wel aan het bestuursorgaan de
opdracht geeft een nieuwe beslissing op het bezwaar te
geven.
In hoeverre de rechter de bevoegdheid heeft zelf in
de zaak te voorzien, wordt niet in dit wetsvoorstel
geregeld. Een enkele rechter - de Afdeling rechtspraak
van de Raad van State - beschikt thans in het geheel
niet over deze bevoegdheid, andere rechters wel. Wij
zijn van mening dat alle administralieve rechters over
deze bevoegdheid dienen te beschikken, en zullen
voorstellen zulks voor de nieuwe administratieve
kamers van de rechtbank ook vast te leggen in het
nieuwe uniforme procesrecht, op te nemen in de
tweede tranche van de Awb. In de tijd daarop
vooruitlopend wordt dit voor de Afdeling rechtspraak
ook al voorgesteld in het wetsvoorstei tot wijziging van
de Wet administratieve rechtspraak bednjfsorganisatie,
de Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen, de Wet op de Raad van State
en de Colportagewet (bezwaarschriftprocedure,
Kamerstuk 21 659). Wij achten het doorgaans
aangewezen dat de rechter zelf in de zaak voorziet
indien na de vernietiging geen beleidsvrijheid voor het
bestuursorgaan meer bestaat. Zoals ook in de memorie
van antwoord bij het zojuist genoemde wetsvoorstel is
gemeld, houden wij ook rekening met de mogelijkheid
dat partijen er ter verwezenlijking van een door hen
gewenst kortsluitingseffect de voorkeur aan geven dat
de rechter een einde maakt aan het geschil. Overigens
is het geheel aan de rechter overgelaten te bepalen of
hij dat daadwerkelijk doet, of toch terugverwijst naar
het bestuursorgaan. In geval van formele fouten wordt
dat door sommige rechters wel gedaan, wellicht mede
om het bestuursorgaan te confronteren met het
onjuiste van zijn handelwijze. De rechter kan eventueel
een termijn stellen voor de nieuwe beslissing op het
bezwaar. Doet hij dat niet, dan dient deze beslissing
binnen een redelijke termijn na de rechterlijke uitspraak
te worden genomen.

2.60. - Op welke wijze zal in de AWR en de WARB
vorm worden gegeven aan de door de Awb
noodzakelijk geworden wijzigingen?
- Leidt dit niet tot vertraging?
- Kan die vertraging niet onder omstandigheden
risico's inhouden voor de uiteindelijke inning van
belastingschuld?
2.61. - Kan terugverwijzing na vernietiging op grond
van formele beginselen van behoorlijk bestuur er niet
toe leiden dat belastingplichtingen voor de civiele
rechter procedures voor schadevergoeding starten?
- Zal de werklast van de inspecteur toenemen?
- Zo ja, welke gevolgen zal dit hebben voor de
omvang van de belastingdienst?
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De belastingrechter moet krachtens vaste
jurisprudentie van de Hoge Raad (behoudens in een
zeer uitzonderlijk geval) steeds zelf in de zaak voorzien.
Aangezien het in het belastingrecht om gebonden
bevoegdheden pleegt te gaan, behoort dat ook de regei
te zijn. Of en in hoeverre de belastingrechter in de
toekomst echter aanleiding zal zien in een iets ruimere
mate dan thans aan de inspecteur op te dragen een
nieuwe beslissing te nemen, valt moeilijk te voorzien.
Hij zal daarbij uiteraard rekening houden met de
daaraan mogelijk verbonden nadelen, zoals in het
voorlopig verslag genoemd. Vermeld zij overigens dat
ook in het rapport van de Heroverwegingswerkgroep
recente confiictopwekkende regelgeving aandacht is
besteed aan terugverwijzing door de belastingrechter.
2.62. Uit jurisprudentie is gebleken dat in het
belastingrecht de formele beginselen van behoorlijk
bestuur en steeds belangrijkere rol zijn gaan spelen.
(Zie: HR 8 april 1987, BNB «87/191 Hof Den Haag 25
maart 1988, BNB'89/1 80; Hof Den Haag 9 februari
1989, nr. 2149/87; Hof Amsterdam 12januari 1988,
BNB'89/1 53).
- Zou het geen goede reden zijn om het
belastingrecht niet langer als een zelfstandig stuk
bestuursrecht te beschouwen, vroegen de commissies
met uitzondering van de fracties van de P.v.d.A. en het
G.P.V.

2.62. Het belastingrecht is een van de oudste vormen
van bestuursrecht. Voor een niet onaanzienlijk deel zijn
juist in het belastingrecht de beginselen van behoorlijk
bestuur tot ontwikkeling gekomen. Met de in de vraag
besloten liggende suggestie dat het belastingrecht in
principe de regels van het algemene bestuursrecht
moet volgen, stemmen wij vanzelfsprekend in; de
Algemene wet bestuursrecht zal immers op het gehele
bestuursrecht, dus ook op het belastingrecht van
toepassing zijn. Maar dat neemt niet weg dat ook in de
toekomst het belastingrecht een eigen plaats zal blijven
innemen binnen het bestuursrecht, zoals ook met
andere onderdelen van het bestuursrecht het geval zal
zijn.

2.63. - Zou het niet wenselijk zijn in afdeling 3.2. een
algemene verwijzmg naar de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur op te nemen? Daardoor zou de
toepasselijkheid van deze beginselen vastliggen. De
G.P.V.-fractie stelde zich niet achter deze vraag. De
fractie van de P.v.d.A. vroeg, in plaats van de vraag van
de commissies, of de regering hun opvatting deelde dat
omdat het karakter van het wetsvoorstel met zich
meebrengt dat de a.b.b.b.'s niet «geconcentreerd
worden opgenomen, maar verspreid voorkomen, het
wellicht gewenst is dat in afdeling 3.2 een expliciete
verwijzing naar de a.b.b.b.'s, voor de duidelijkheid
wordt opgenomen. Het is mogelijk dat een rechter de
gecodificeerde algemene beginselen van behoorlijk
bestuur buiten toepassing laat, maar toetst aan de
a.b.b.b. van artikel 8, lid 1, wet AROB. De
inzichtelijkheid wordt er dan niet beter op.

2.63. In hoofdstuk 3 is een aantal van de geldende
algemene beginselen van behoorlijk bestuur
gecodificeerd. Deze beginselen zijn, zij het met
nuanceringen, van toepassing op alle
bestuurshandelen. In de memorie van toelichting is
reeds uiteengezet dat de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur in de eerste tranche nog maar ten
dele worden gecodificeerd. Het is bovendien zoals in
die memorie toegelicht niet de bedoeling dat de rechter
in de toekomst geen rol meer zou kunnen spelen bij de
ontwikkeling van nieuwe beginselen.
Aangezien de rechter ook in de toekomst het
ongeschreven recht zal blijven toepassen, is een
verwijzing naar dat ongeschreven recht in de Awb niet
nodig. Zij past ook niet goed in afdeling 3.2, waar
immers niet primair toetsingsmaatstaven voor de
rechter, maar rechtsregels voor besluiten zijn
neergelegd.

2.64. - Als een rechter uitsluitend toetst aan de
besloten beperktere a.b.b.b van de AWB zou dat dan
kunnen leiden tot een beperktere rechtsbescherming?

2.64. Indien de rechter uitsluitend zou toetsen aan de
thans in de Awb gecodificeerde beginselen van
behoorlijk bestuur, zou dat inderdaad kunnen leiden tot
een beperktere rechtsbescherming. Zoals bij het
antwoord op de vorige vraag is aangegeven, zal de
rechter na de totstandkoming van de Awb echter ook
aan het ongeschreven recht kunnen blijven toetsen.
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2.65. Vergaren kennis relevante feiten en
omstandigheden:
- Welke gevolgen kan dit artikel hebben op
bijvoorbeeld de besluiten over
kwijtscheldingsverzoeken? En welke op besluiten
omtrent toepassing van de hardheidsclausule? De
fractie van de P.v.d.A. stelde aanvullend de vraag of er
op het ministerie van Financiën ook nu het gebruik
bestaat dergelijke feiten te onderzoeken?

2 65 In artikel 3.2.1 is bepaald dat een bestuursorgaan
bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis
vergaart omtrent de relevante feiten en af te wegen
belangen. In de junsprudentie en de literatuur wordt dit
beginsel aangeduid als het beginsel van de zorgvuldige
voorbereiding. Ook bij de beslissing om een
belastingschuld al of niet kwijt te schelden, krachtens
artikel 26 van de Invorderingswet 1990, dient dit
begmsel in acht te worden genomen. Bij die beslissing
zal het belang van de Staat bij betaling van de schuld
moeten worden afgewogen tegen het belang van de
belastingplichtige tot kwijtschelding. Ook andere
belangen kunnen daarbij betrokken zijn, zoals het
belang van eventuele concurrenten van de
belastingplichtige, wier concurrentiepositie door een
kwijtschelding nadelig beïnvloed kan worden De
bevoegdheid van de ontvanger wordt strak genormeerd
door de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990,
Stcrt. 1990, 103, waarin de normen voor kwijtschelding
zijn aangegeven. Ook zonder de expliciete bepaling van
artikel 3.2.1 is de ontvanger natuurlijk verplicht de
nodige kennis orntrent de blijkens de
Uitvoeringsregeling relevante feiten en belangen te
vergaren, al vervult de belastingplichtige zelf daarbij
noodzakelijkerwijs een belangrijke rol doordat hij bij zijn
verzoek om kwijtschelding verplicht is een door de
belastingdienst opgesteld aanvraagformulier in te
vullen. Hierop dient de belastingplichtige de voor een
zorgvuldige beslissing noodzakelijke gegevens weer te
geven. Hiermee is tevens de aanvullende vraag van de
leden van de P.v.d.A.-fractie beantwoord.
Wat betreft de toepassmg van de hardheidsclausule
geldt in hoofdzaak hetzelfde. Deze bevoegdheid komt
toe aan de Minister van Financiën die hetzij in een
specifiek geval zelf beslist op een verzoek om
toepassing, hetzij door middel van resoluties aangeeft
in welke gevallen tegemoet kan worden gekomen aan
«onbillijkheden van overwegende aard» (artikel 63
AWR).
Naar aanleiding van hetgeen hierboven werd vermeld
over de rol van de belastingplichtige bij het door de
inspecteur vergaren van de nodige gegevens, is het
goed op deze plaats nog een algemene opmerking te
maken over de betekenis van artikel 3.2.1 ten opzichte
van de verplichtingen van de belanghebbende. Indien
sprake is van een beschikking op aanvraag is de
aanvrager gehouden de gegevens en bescheiden te
verschaffen die voor de beslissing op de aanvraag
nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking
kan krijgen: deze bepaling is opgenomen in artikel
4.1.1.2, tweede lid, en legt in algemene termen vast
wat veelal specifiek geregeld is. Wanneer een
belanghebbende iets van het bestuur wil, rust op hem
in beginsel de verplichting zoveel mogelijk die
gegevens over te leggen die het bestuur nodig heeft
voor de beslissing. Indien door een gebrekkige
gegevensverstrekking van de kant van de
belanghebbende een aanvraag afgewezen moet
worden, is de betekenis van artikel 3.2.1 in het
algemeen niet zodanig dat het bestuursorgaan alles in
het werk moet stellen om zelf de gegevens boven tafel
moet krijgen die eventueel kunnen leiden tot een
inwilliging van het verzoek. Op het bestuur rust niet de
verplichting zelf ter plekke feiten te gaan vaststellen
omdat de aanvrager niet voldoende gegevens heeft
verstrekt. Met andere woorden: in het algemeen mag
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het bestuursorgaan wat betreft de aanvrager van een
besluit afgaan op de door deze verstrekte gegevens.
Wat betreft eventuele derden-belanghebbenden rust
wel een verplichting op het bestuursorgaan, voor zover
de belangen van derden bij de besluitvorming moeten
worden afgewogen.
2.66. Een unlforme regeling van de a.b.b.b. garandeert
niet dat de inhoud van de beginselen door de
verschillende rechters op gelijke wijze wordt
vastgesteld.
- Is de overzichtelijkheid niet ver te zoeken als niet
duidelijk is welke sanctie geldt voor de overschrijding
van een algemeen beginsel, zo vroegen de commissies
met uitzondering van de fracties van D66 en het G.P.V.

2.66. Het niet vermelden van een sanctie op deze
wettelijke regeling doet aan de overzichtelijkheid
daarvan geen afbreuk. Wel kan de vraag rijzen welke
sanctie staat op het niet of onvoldoende in acht nemen
van artikel 3.2.1. Handelen door het bestuursorgaan in
strijd met deze bepaling kan leiden tot de conclusie dat
het genomen besluit op een onrechtmatige wijze tot
stand is gekomen. In een bezwaarschriftprocedure kan
zulks aanleiding zijn de besluitvorming opnieuw te doen
plaatsvinden en eventueel het genomen besluit te
herroepen en voor zover nodig daarvoor in de plaats
een ander besluit te nemen. Is het woord aan de
rechter, dan kan de rechter het aangevallen besluit
vernietigen. In een aantal gevallen zal de rechter
onmiddellijk zelf een nieuwe beslissing nemen, maar in
andere gevallen zal het aan het bestuur worden
overgelaten de gebrekkig gebleken besluitvorming over
te doen.

2.70. - De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen
of de regering overweegt met voorstellen te komen
omtrent de mogelijkheid van cassatie in
administratiefrechtelijke zaken.

2.70. Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen
wij naar het gestelde onder hoofdstuk V over de
verzekering van de rechtseenheid in het bestuursrecht
en het bestuursprocesrecht.

2.71. - Het lid van de R.P.F.-fractie stelde de volgende
vraag: In hoeverre verzet het op deze wijze in de wet
neergelegde beginsel detournement de pouvoir zich er
tegen dat een daartoe bevoegd bestuursorgaan een
besluit neemt dat gericht is op een bepaald doel terwijl
daarbij tevens bewust bepaalde nevendoeleinden
worden nagestreefd?

2.77. Het verbod van detournement de pouvoir verzet
zich ertegen dat bevoegdheden worden gebruikt buiten
de doelstellingen zoals die tot uitdrukking komen in de
desbetreffende wettelijke regeling. De omschrijving van
het verbod zoals neergelegd in artikel 3.2.2, is de in de
wetgeving en litteratuur gebruikelijke omschrijving, zij
het dat het in deze wet wordt omschreven als tot het
bestuur gerichte norm en niet als toetsingsnorm voor
de rechter. Aan het gebruik van het enkelvoud «doel»
kan niet de bijzondere betekenis worden toegekend
waarop het lid van de R.P.F.-fractie het oog lijkt te
hebben. Indien de uitoefening van een bevoegdheid in
beginsel binnen de doelstellingen van een regeling valt,
maar andere motieven (doelen) het uitoefenen van de
bevoegdheid in het concrete geval hebben bepaald, zal
de rechtmatigheid van de bevoegdheidsuitoefening
uitsluitend kunnen worden bezien vanuit de vraag of
deze bevoegdheidsuitoefening op grond van de aan de
wet ten grondslag liggende doelstellingen aangewezen
was. Met andere woorden: de uit het wettelijk kader
voortvloeiende doelstellingen moeten op zichzelf deze,
door buiten het wettelijk kader liggende doelstellingen
ingegeven, beschikking kunnen dragen.
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Artikel 3.2.3

2.72. In dit artikel wordt in het eerste lid het materiële
zorgvuldigheidsbeginsel vastgelegd. In het tweede lid
wordt het nieuwe evenredigheidsbeginsel, dat tot nu
toe alleen gebruikt werd bij administratieve sancties,
vastgelegd.
- Toepassing van het evenredigheidsbeginsel mag er
niet toe leiden dat bestuurlijke belangenafweging in
verdergaande mate wordt getoetst door de rechter dan
thans het geval is. Onderschrijft de regering deze
stelling?

2.72. Artikel 3.2.3, tweede lid, beoogt, zoals ook in de
toelichting is uiteengezet, mede te omvatten de regel
die thans als een negatief geformuleerde marginale
toetsingsmaatstaf is neergelegd in artikel 8, eerste lid
onder c, van de Wet Arob (en in andere wetgeving
betreffende de administratieve rechtspraak). Artikel
3.2.3, tweede lid, schetst weliswaar ook een negatief
geformuleerd criterium (de voor een of meer
belanghebbenden nadelige gevolgen mogen niet
onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit de
dienen doelen), maar het is ontegenzeggenlijk waar dat
deze norm directer is geformuleerd dan de kennelijke
onredelijkheidsnorm van artikel 8, eerste lid onder c,
van de Wet Arob en andere wetten. De reden daarvoor
is dat artikel 3.2.3, tweede lid, niet geformuleerd is als
een toetsingsmaatstaf voor de rechter, maar als een
norm rechtstreeks gericht tot het bestuur zelf. Reden is
dus niet, dat het gewenst zou zijn dat de rechtspraak
zou komen tot een meer stringente controle van de
bestuurlijke belangenafweging dan thans reeds het
geval is.
Bij zijn rechtmatigheidscontrole van besluiten zal de
rechter in de toekomst mede hebben te bezien of aan
het evenredigheidsvereiste van artikel 3.2.3 tweede lid
is voldaan. Daarbij is het echter niet onze bedoeling,
dat de rechter gaat beoordelen welke nadelige
gevolgen nog juist wel als evenredig en welke dus net
niet meer als evenredig kunnen worden beschouwd. De
met behulp van een dubbele ontkenning geformuleerde
norm «niet onevenredig» brengt met zich mee, dat de
rechter alleen mag ingrijpen, wanneer voor hem
vaststaat, dat de gevolgen voor een belanghebbende in
vergelijking met de te dienen doelen onevenredig zullen
zijn. Daarbij zal de rechter aan bestuursorganen in de
regel een zekere mate van beoordelingsvrijheid moeten
laten. Gelet op de positie van de rechter en de aard van
zijn taak enerzijds en de positie en aard van de taak van
bestuursorganen anderzijds, behoort de administratieve
rechter alleen tot een vernietiging over te gaan, indien
het bestuursorgaan redelijkerwijs niet kon menen, dat
er sprake was van een evenredigheid tussen doel en de
gevolgen van het aangewende middel. Van belang is
hierbij ook te constateren dat de werking van het
evenredigheidsbeginsel samenhangt met de context
waarin het een rol speelt: bij verschillende typen
besluiten zal, niet alleen voor het bestuursorgaan maar
ook voor de rechter, het evenredigheidsbeginsel een
verschillende uitwerking krijgen. Met het standpunt dat
de VNG op dit punt inneemt in zijn commentaar aan de
beide commissies (commentaar van 14 december
1989, blz. 12), dat de toepassing van het
evenredigheidsbeginsel er niet toe mag leiden dat
daardoor in het algemeen de mogelijkheid ontstaat voor
een volledige rechterlijke naweging van bestuurlijke
belangenafwegingen, kan dan ook worden ingestemd.
In bovenstaande zin onderschrijven wij ook de in
deze vraag weergegeven stelling.
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2.74. - Biedt het tweede lid niet zoveel
rechtswaarborgen tegen onregelmatig
bestuurshandelen als thans het geval is bij het verbod
van willekeur? Het evenredigheidsbeginsel, anders dan
het willekeursbeginsel, ziet niet toe op de verhouding
tussen de betrokken belangen en de door het besluit te
dienen doelen, maar op de verhouding in de
lastenverdeling tussen de door het besluit getroffen
burgers.

2.74. Naar onze mening moet deze vraag zonder
voorbehoud bevestigend beantwoord worden. In alle
gevallen waarin geconcludeerd wordt tot het bestaan
van «willekeur» of van een kennelijk onredelijke
belangenafweging als bedoeld in artikel 8 lid 1 onder c
Wet Arob, kan ook de conclusie worden getrokken dat
de voor een of meer belanghebbenden nadelige
gevolgen van het getoetste besluit onevenredig zijn in
verhouding tot de met dat besluit te dienen doelen.
Bij de aan deze vraag in het voorlopig verslag
verbonden opmerking, dat het evenredigheidsbeginsel,
anders dan het willekeurverbod, niet ziet op de
verhouding tussen de betrokken belangen en de door
het besluit te dienen doelen, maar op de verhouding in
de lastenverdeling tussen de door het besluit getroffen
burgers, is sprake van gebruik van het begrip
«evenredigheid» in een enigszins andere context dan
het evenredigheidsbeginsel als beginsel voor het
handelen van bestuursorganen. !n laatst bedoelde zin is
het beginsel verwoord in artikel 3.2.3 tweede lid.
Daarnaast wordt het begrip evenredigheid gebruikt in
de vooral in de bestuursrechtelijke literatuur
ontwikkelde gedachte, dat een burger die schade lijdt
als gevolg van een overheidsbesluit of –handeling, een
vergoeding behoort te worden aangeboden, indien en
voorzover die burger onevenredig zwaar getroffen
wordt in vergelijking met andere burgers die in een met
de zijne vergelijkbare positie verkeren. Deze gedachte
is ontleend aan de Franse jurisprudentie omtrent het
begmsel van égalité devant les charges publiques.
Wanneer deze «égalité» niet in acht wordt genomen, is
het resultaat een onevenredig zware belasting van de
getroffen burger of burgers. Gelijk gezegd, is de
gedachte, dat deze onevenredigheid in gevolgen van
overheidsbesluiten of handeling in begmsel dient te
worden weggenomen door het vergoeden van de
schade.
Het verband tussen onevenredigheid in de
lastenverdeling tussen de verschillende burgers die in
een gelijke of vergelijkbare positie verkeren en de regel
die in artikel 3.2.3 tweede lid is verwoord, is, dat bij het
niet aanbieden van schadevergoeding aan de
onevenredig zwaar (in vergelijking met anderen)
getroffen burgers, tevens gesproken moet worden van
een voor de gedupeerde belanghebbende nadelig
gevolg dat (door het uitblijven van vergoeding) als
onevenredig moet worden beschouwd in verhouding tot
de met het besluit te dienen doelen. Kort gezegd: het
niet aanbieden van een vergoeding voor onevenredig
zware schade lijdt tot een besluit of handeling in strijd
met het evenredigheidsbeginsel van artikel 3.2.3,
tweede lid.
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2.75. - Is de verwijzing in de memorie van toelichting
naar de uitspraken Paul Krügerbrug en wanneer gelet
wordt op bovenstaand onderscheid, wel geheel zuiver?
De leden van de G.P.V.-fractie vroegen of deze vraag
van de commissies, uitgebreid zou moeten worden tot
besluiten van provinciale staten en gemeenteraad.
- Wordt in het tweede lid van dit artikel het
willekeurverbod en het evenredigheidsbeginsel niet op
een onjuiste wijze samengetrokken?

2.75. De zojuist uiteengezette opvatting ligt, zo
antwoorden wij op de daartoe strekkende vraag, achter
de verwijzing naar de uitspraken van de Afdeling
rechtspraak inzake de aanleg van de Paul Krügerbrug in
de memorie van toelichting. In deze uitspraken (en in
vele andere uitspraken) heeft de administratieve rechter
de gedachte aanvaard, dat het niet aanbieden van een
schadevergoeding (aan een belanghebbende die
onevenredig zwaar is of zal worden getroffen) de
schade veroorzakende beschikking in strijd met het
verbod van een kennelijk onredelijke belangenafweging
of in strijd met het materiële zorgvuldigheidsbeginsel
doet zijn. Welnu, onze bedoeling is geen andere dan
dat de bestuurspraktijk en, zo nodig, de rechter een
verplichting tot schadevergoeding in de hier bedoelde
gevallen voortaan kan baseren op artikel 3.2.3, tweede
lid, van de Awb.
In antwoord op de vraag van de leden van de
G.P.V.-fractie merken wij op, dat het ons inziens vanzelf
spreekt, dat voor wat betreft de aansprakelijkheid van
overheden die gebaseerd kan worden op artikel 3.2.3
tweede lid, geen onderscheid mag worden gemaakt
tussen de rijksoverheid enerzijds en provincies en
gemeenten anderzijds.
Naar wij hopen is met het bovenstaande voldoende
overtuigend toegelicht dat het willekeurverbod en het
onevenredigheidsbeginsel niet op een onjuiste wijze in
het wetsvoorstel zijn samengetrokken.

2.76. Zou het niet beter zijn om het
evenredigheidsbeginsel als een apart beginsel van
behoorlijk bestuur in de Awb op te nemen?

2.75. Met deze vraag is waarschijnlijk bedoeld of het
niet de voorkeur zou verdienen aparte regels op te
nemen in de Awb omtrent het leerstuk van de
schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad.
Daarop sluit de overeenkomstige vraag van de leden
van de P.v.d.A.-fractie onder 2.79 aan.
Het is inderdaad goed voorstelbaar dat in de Awb
een algemene regeling wordt opgenomen betreffende
schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad. Zeer
vele wetten bevatten reeds aparte regelingen op dit
punt (bij voorbeeld artikel 49 Wet op de Ruimtelijke
Ordening), maar een meer algemene regeling terzake
ontbreekt nog. Gelet op de doelstellingen van de Awb
menen wij dat het aanbeveling verdient daarin op den
duur zo duidelijk mogelijke regels voor aanspraken op
schadevergoeding op te nemen. Het leerstuk
schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad (ook
wel aangeduid als bestuurscompensatie of
nadeelcompensatie) is in afzonderlijke wetgeving, maar
vooral ook in de rechtspraak en de doctrine volop in
beweging. Aan de Commissie-Scheltenna zullen wij
verzoeken te onderzoeken of in een volgende tranche
met voorstellen voor een algemene
aansprakelijkheidsregeling ter zake van rechtmatig
overheidshandelen kan worden gekomen. Intussen kan
- zulks in aansluiting op de huidige stand van zaken in
het bestuursrecht - artikel 3.2.3, tweede lid, dienst
doen als basis voor de bestaande rechtspraak en
verdere ontwikkelingen daarin. Naar ons inzicht is het
leerstuk echter te ingewikkeld om op dit moment met
een voorstel voor algemeen bruikbare en inhoudsvolle
wetsartikelen te komen. Er is immers geen reden om
altijd alle schade te vergoeden. Het heeft onze voorkeur
af te wachten met welke resultaten de Commissie over
enige tijd zal komen. In de tussentijd zal de
rechtspraktijk op basis van artikel 3.2.3, tweede lid,
zich verder kunnen ontwikkelen.
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2.77. - Welke taak heeft het kabinet de rechter
toegedacht bij de toepassing van het tweede lid van dit
artikel?

2.77. Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen
wij allereerst naar ons antwoord op vraag 2.72. De
norm, dat de voor een of meer belanghebbenden
nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig
mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te
dienen doelen, is de ietwat terughoudend
geformuleerde neerslag van de eis dat een
bestuursorgaan bij het verrichten van een
belangenafweging evenwichtig te werk moet gaan. De
norm is vooral van belang in de gevallen waarin niet
rechtstreeks uit de wet voortvloeit welke beslissing een
bestuursorgaan moet nemen. In het geval met
betrekking tot een bestuursbevoegdheid aan het
bestuursorgaan beleidsvrijheid toekomt, is het
bestuursorgaan gehouden een evenwichtige
belangenafweging te maken. Omdat het, gelet op de
(wettelijk toegekende) beleidsvrijheid van het bestuur
alsmede de politieke verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan enerzijds en de positie van de
onafhankelijke rechter in ons staatsbestel anderzijds,
niet de bedoeling kan zijn, dat de rechter gaat uitmaken
welke uitkomst van de belangenafweging als het meest
evenwichtig moet worden beschouwd, is als norm
geformuleerd dat nadelige gevolgen niet onevenredig
mogen zijn. In het huidige recht heeft de rechter de
bevoegdheid te beoordelen of het bestuursorgaan
onder afweging van alle betrokken belangen in
redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen (onder
meer artikel 8, eerste lid onder c, Wet Arob).
Zoals reeds eerder opgemerkt dekt artikel 3.2.3,
tweede lid, de gevallen waarin de rechter thans
oordeelt dat er sprake is van een kennelijk onredelijke
belangenafweging. Indien aan een of meer belangen
zodanig te weinig gewicht is toegekend dat van een
kennelijk onredelijke belangenafweging in de zin van
artikel 8, eerste lid onder c, van de Wet Arob moet
worden geproken, is er ook sprake van onevenredig
nadelige gevolgen voor een of meer belanghebbenden
in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.
Omgekeerd kan ook in een geval dat van genoemde
onevenredigheid sprake is, geconcludeerd worden dat
het bestuursorgaan in redelijkheid niet tot dat besluit
kon komen. Uit deze vergelijking moet de conclusie
getrokken worden dat naar de bedoeling van het
kabinet de taak van de rechter met het van kracht
worden van artikel 3.2.3, tweede lid, niet verandert. Het
belang van die bepaling in vergelijking met artikel 8,
eerste lid onder c, van de Wet Arob (en gelijkluidende
artikelen in andere wetten) is, dat de norm positiever en
helderder a!s een voorschrift voor het besluitvormend
bestuursorgaan wordt geformuleerd en niet slechts als
toetsingsmaatstaf voor de rechter.

2.78. - Zou het niet beter zijn de bepaling in dit artikel
aan te vullen zodat de nadelige gevolgen van een
besluit niet alleen in verhouding tot en met dat besluit
te dienen doel maar ook anderszins niet onevenredig
mogen zijn, zo vroegen de commissies met
uitzondering van de G.P.V.-fractie.

2.78. Overname van deze suggestie zou de
duidelijkheid van de onderwerpelijke wetsbepaling, zo
vrezen wij, niet ten goede komen. Bij de eis dat
nadelige gevolgen voor een belanghebbende niet
onevenredig mogen zijn, is steeds de vraag: waaraan
evenredig? De gedachte komt op: niet onevenredig aan
de voordelen van een besluit. Dat zou echter niet
geheel zuiver zijn. Het moet immers niet zozeer gaan
om evenwicht tussen geschade belangen en gediende
belangen, maar veeleer om evenwicht tussen geschade
belangen en beoogd gediende belangen. Deze laatste
zijn bedoeld met «de met het besluit te dienen doelen».
Bij de beoordeling van de vraag of er geen
onevenredigheid is als bedoeld in artikel 3.2.3, tweede
lid, dienen dus buiten beschouwing te blijven toevallige
voordelen van een bestuursbesluit, die met dat besluit
niet beoogd worden of niet beoogd mogen worden.
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2.79. - Compliceert het nieuwe evenredigheidsbeginsel
de duidelijkheid van het wetsvoorstel niet, 20 vroegen
de leden van de P.v.d.A.-fractie. Wat voegt dit beginsel
toe aan de praktijk van het werken met het materiële
zorgvuldigheidsbeginsel? Is het niet te overwegen in
het tweede lid een wettelijke grondslag voor
schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad op te
nemen?

2.79. Het evenredigheidsbeginsel zoals dat is verwoord
in artikel 3.2.3, tweede lid, geeft naar onze mening
preciezer aan aan welke eis een besluit moet voldoen,
dan de regel dat het materiële zorgvuldigheidsbeginsel
in acht moet worden genomen. In de praktijk zal er
geen spanning behoeven te bestaan tussen dit
onevenredigheidsbeginsel en het werken met het
materiële zorgvuldigheidsbeginsel. Wij zouden echter
willen herinneren aan het belang, dat deze beginselen
thans in de Awb worden gecodificeerd en daarmee
voor de burgers en de rechtspraktijk beter toegankelijk
worden gemaakt.
De aanvullende vraag van de leden van de
P.v.d.A.-fractie is aan de orde gekomen bij antwoord
2.76.

2.80. - De leden van de S.G.P.-fractie wezen op het
commentaar van W. Duk in Bestuurswetenschappen
1990, blz. 60 en volgende op het tweede lid van het
voorgestelde artikel. Hij vindt de tekst niet duidelijk en
de toelichting niet overtuigend. Hij is van oordeel dat
het verschil tussen beleids– en beoordelingsvrijheid in
tekst en toelichting wordt verwaarloosd. Deze leden
zouden het op prijs stellen een reactie van de indieners
op dit commentaar te mogen ontvangen.

2.80. Na hetgeen wij hierboven ter verduidelijking van
de betekenis van artikel 3.2.3, tweede lid, hebben
opgemerkt, gaat het bij de beantwoording van deze
vraag vooral om Duks opmerking, dat het verschil
tussen beleids– en beoordelingsvrijheid in tekst en
toelichting wordt verwaarloosd. Met Duk kan worden
ingestemd, dat er in beginsel onderscheid kan worden
gemaakt tussen beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid,
zij het dat het verschil in de praktijk van het
bestuursrecht, wanneer het gaat om het door het
bestuur verrichten van belangenafwegingen, niet steeds
tot een verschil in behandeling door de wetgever of de
rechter behoeft te leiden.
Onderscheid tussen beleidsvrijheid en
beoordelingsvrijheid kan als volgt gemaakt worden. Bij
een beleidsvrijheid geeft de wetgever het
bestuursorgaan een bevoegdheid die dat
bestuursorgaan kan gebruiken, maar niet hoeft te
gebruiken. De bevoegdheid kan veelal op zeer
verschiilende wijzen worden gebruikt. Ter zake van zo
een bevoegdheid dient het orgaan beleidskeuzes te
maken, waaraan evenwichtige belangenafwegingen ten
grondslag behoren te liggen.
De wetgever kan een bestuursbevoegdheid ook
inhoudelijk normeren in bewoordingen die duidelijk
maken dat de vraag of aan de voorwaarden voor het
uitoefenen van die bevoegdheid is voldaan, in zekere
mate exclusief wordt toegekend aan het
bestuursorgaan. Zo kan een verordening bepalen dat
een vergunning voor het plaatsen van reclameborden
langs wegen geweigerd moet worden, wanneer er naar
het oordeel van B en W sprake is van ernstige
ontsiering of aantasting van landschappelijke waarden.
In dit voorbeeld duiden de woorden «naar het oordeel
van B en W» reeds onmiddellijk op het bestaan van
beoordelingsvrijheid voor het uitvoerend
bestuursorgaan. Kennelijk is in een dergelijk geval de
bedoeling van de wetgever, dat het aan B en W is om
(beleidsmatig) een zekere invulling te geven aan de
normwaarde «ernstige ontsiering of aantasting van
landschappelijke waarden». De kwalificatie van een
bestuursbevoegdheid als een bevoegdheid met
beoordelingsvrijheid houdt in, dat men zich op het
standpunt stelt dat de rechter de door het bestuur
gegeven beoordeling in beginsel dient te aanvaarden.
Slechts als het bestuursorgaan in redelijkheid niet tot
het gegeven oordeel kan komen, is er plaats voor een
desavouerend oordeel van de rechter. De conclusie dat
een bevoegdheid een beoordelingsvrijheid inhoudt, kan
ook getrokken worden zonder dat de wetgever de
woorden «naar het oordeel van ...» heeft ingevoegd. Of
een dergelijke beoordelingsvrijheid bestaat, is in laatste
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instantie ter beoordeling aan de rechter. De rechter
maakt uit of aan het bestuur met een zekere mate van
exclusiviteit een eigen beoordelingsruimte toekomt, dan
wel de rechter zijn oordeel (volledig) in de plaats kan
stellen van dat van het bestuursorgaan.
In het geval een bevoegdheid (naar het oordeel van
de rechter) een exclusieve beoordelingsruimte aan het
bestuursorgaan verleent, kan de rechter zijn met een
zekere mate van terughoudendheid te verrichten
toetsing op twee manieren tot uitdrukking brengen.
De rechter kan toetsen of het bestuursorgaan in
redelijkheid heeft kunnen oordelen dat (in ons
voorbeeld) er sprake was van «ernstige ontsiering of
aantasting van landschappelijke waarden». Wanneer
het besluit van het bestuursorgaan gebaseerd is op een
oordeel dat deze (marginale) toetsing niet kan
doorstaan, concludeert de rechter dat het besluit in
strijd is met het wettelijk voorschrift waarop het besluit
is gebaseerd. De andere mogelijkheid is, dat de rechter
impliciet voorop stelt, dat bij de invulling van de
beoordefingsruimte een belangenafweging nodig is. De
rechter kan dan bezien - in het huidige recht - of het
betrokken bestuursorgaan onder afweging van alle
betrokken belangen in redelijkheid tot zijn beslissing
heeft kunnen komen.
Aan dit alles verandert de invoering van artikel 3.2.3,
tweede lid, weinig of niets. Gaat het om een
bevoegdheid met beleidsvrijheid, dan zal de rechter
(met een gepaste mate van terughoudendheid) hebben
te bezien of de voor een of meer belanghebbenden
nadelige gevolgen niet onevenredig zijn in verhouding
tot de met besluit te dienen doelen. Gaat het om een
bevoegdheid met beoordelingsvrijheid, dan kan de
rechter eveneens bezien of de door het bestuur
gegeven beoordeling (en het daarop gebaseerde
besluit) voldoet aan het evenredigheidspostulaat van
artikel 3.2.3, tweede lid. Daarnaast houdt de rechter de
wellicht te prefereren mogelijkheid om als maatstaf aan
te leggen of het bestuursorgaan in redelijkheid tot zijn
oordeel heeft kunnen komen. Is dat niet het geval dan
zijn de grenzen van de beoordelingsvrijheid
overschreden en in strijd met de wettelijke bepaling
waarin die beoordelingsvrijheid (min of meer
nadrukkelijk) is neergelegd.
2,81. - Naar aanleiding van de in de toelichting
vermelde uitspraak CRvB 6 april 1981, AB 1981, 407,
vroegen de leden van de G.P.V.-fractie of daaruit
afgeleid moet worden dat bepalingen in verordeningen,
welke automatisch rechtsgevolgen verbinden aan
veroordeling tot een bepaalde gevangenisstraf per
definitie ontoelaatbaar zijn omdat dan geen afweging
van belangen plaatsvindt. Zij vestigden in dit verband
de aandacht op de voorgestelde tekst van artikel 11 van
de Wet houdende instelling van de Orde van
Oranje-Nassau (Kamerstuk 20 668). Een soortgelijke
bepalmg zou ook kunnen voorkomen in een
gemeentelijke regeling inzake gemeentelijke
onderscheidingen.

2.87. Bij deze vraag gaat het kennelijk om een door een
wettelijke regeling (geen wet in formele zin zijnde) strikt
gebonden bestuursbevoegdheid. De vraag rijst of een
dergelijke wettelijke regeling per definitie ontoelaatbaar
zou zijn, omdat dan geen afweging van belangen meer
plaats vindt. Bij de beantwoording van deze vraag moet
voorop worden gesteld dat artikel 3.2.3, tweede lid,
betekenis mist voor het geval uit een wettelijke regeling
rechtstreeks voortvloeit welke besluit moet worden
genomen. Waar noch beleidsvrijheid noch
beoordelingsvrijheid bestaat, kan niet uit de bedoelde
bepaling voortvloeien dat aan het vereiste van
evenredigheid niet wordt voldaan. De vraag luidt
daarom ook, of de wettelijke regeling «per definitie
ontoelaatbaar zou zijn». Die vraag kan hier in zoverre
kort beantwoord worden dat ingevolge artikel 3.1.1,
eerste lid, artikel 3.2.3, tweede lid, niet toepasselijk is
op besluiten inhoudende algemeen verbindende
voorschriften. De gestelde vraag moet daarom
ontkennend beantwoord worden.
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Afdeling 3.3. Advisering

Afdeling 3.3. Advisehng

2.82. - Zou in afdeling 3.3. niet moeten worden
bepaald dat de aanvrager van een beschikking
desgewenst op het advies kan reageren, vroegen de
commissies met uitzondering van de G.P.V.-fractie.

2.82. Hoewel een wettelijk recht voor een aanvrager
van een beschikking om op een advies te reageren
bepaald niet ondenkbaar is, menen wij toch dat een
algemene verplichting tot het bieden van die
gelegenheid, mede gelet op de daaruit voortvloeiende
verhoging van de bestuurslasten, onwenselijk is.
Bedacht moet worden dat uit artikel 4.1.2.1 in een
aantal gevallen kan voortvloeien, dat de aanvrager nog
door het bestuursorgaan moet worden gehoord,
alvorens het advies kan worden overgenomen. Het kan
zich immers voordoen, dat de adviseur (ambtshalve)
gegevens over feiten of belangen naar voren brengt,
die de aanvrager betreffen en die afwijken van de
gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt.
Met name kan deze situatie zich voordoen, indien de
adviseur niet zelf de aanvrager heeft gehoord. Ook kan
in bepaalde gevallen uit artikel 3.2.1 (zorgvuldige
voorbereiding) voortvloeien, dat de aanvrager in de
gelegenheid moet worden gesteld op het advies te
reageren aivorens het bestuursorgaan het besluit
conform het advies kan nemen. Zoals gezegd zou het
echter tot een te vergaande belasting voeren om in alle
gevallen te voorzien in een extra fase in de
besluitvorming, inhoudende dat de aanvrager op het
advies zijn commentaar kan geven. Vanzelfsprekend
laat dit standpunt onverlet, dat de bijzondere wetgever
(ook de lagere wetgever) in hepaalde wettelijke
regelingen een dergelijke tussenstap wel kan
voorschrijven.

Artikel 3.3.1

Artikel 3.3.1

2.83. - Is het mogelijk dat ad hoc mgestelde
adviescommissies buiten de beschrijving van dit artikel
vallen?

2.83. Het onderscheid tussen permanente en ad hoc
ingestelde adviescommissies is voor de onderhavige
bepaling niet relevant. Het gaat erom dat sprake is van
personen of colleges die bij of krachtens wettelijke
voorschriftbelasl zijn met een adviestaak. Meestal zal
hierbij weliswaar sprake zijn van personen of colleges
die een permanente adviestaak hebben, maar het is
geenszins uitgesloten dat een bestuursorgaan de
(wettelijke) bevoegdheid heeft om een persoon of
college «ad hoc» te belasten met een adviestaak. Ook
in dat geval is afdeling 3.3 van toepassing.
Naar aanleiding van het onderscheid dat in de vraag
is gemaakt tussen permanente en ad hoc ingestelde
adviescommissies is het nuttig op deze plaats aan te
geven dat in de praktijk wel degelijk onderscheid kan
bestaan in de wijze waarop het bestuursorgaan de
adviezen hanteert. Naarmate een adviesorgaan meer
ervaring heeft met het uitbrengen van adviezen over
een bepaald type besluiten, zal het bestuursorgaan
meer mogen afgaan op de expertise van het
adviesorgaan. Ook zal de betekenis van artikel 3.3.5
(het bestuursorgaan dient zich ervan te vergewissen dat
het onderzoek dat door de adviseur is verricht, op
zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden) kunnen
afnemen, doordat het bestuursorgaan er na verloop van
enige tijd in principe van zal mogen uitgaan dat het
onderzoek door het adviesorgaan steeds op dezelfde
zorgvuldige wijze plaatsvindt.

Twsede Kamcr, vcrgaderjaar 1390-1331, 21 221, nr. 5

61

2.84. - Waarom wordt het begrip advies niet
gedefinieerd, zo vroegen de commissies met
uitzondering van de C.D.A.-fractie.

2.84. Het was mogelijk geweest het begrip «advies» te
definiëren, en daarin de noodzakelijke beperking van de
reikwijdte van deze afdeling te zoeken, maar er is
gekozen voor een definitie van het begrip «adviseur»,
waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt. Definiëring
van beide begrippen is niet nodig.

2.85- Als adviseur geldt een persoon of college dat
onder meer «niet werkzaam is onder
verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan». Het lid
van de R.P.F.-fractie vroeg of dit de meest wenselijke
terminologie is, omdat feitelijk veel externe adviseurs in
bepaald opzicht wel degelijk opereren onder
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Wellicht
kan een betere verwoording van het bedoelde principe
worden gevonden.

2.85. Voor een beantwoording van deze vraag wordt
verwezen naar punt 2.142.

Artikel 3.3.2

Artikel 3.3.2

2.86. - Het lid van de fractie van de R.P.F. vroeg of het
niet wensehjk zou zijn in dit artikel niet uit te gaan van
een kan-bepaling, omdat het in alle gevallen toch
wenselijk is om termijnen te stellen.

2.86. Het is heel goed voorstelbaar dat het stellen van
een termijn in de verhouding tussen bestuursorgaan en
adviseur niet nodig is, bijvoorbeeld omdat de ervaring
leert dat het adviesorgaan binnen alleszins redelijke
termijn advies uitbrengt en er geen reden is om een
snellere advisering te verlangen. !n die situatie is het
overbodig een termijn te stellen, om welke reden in dit
artikel sprake is van een bevoegdheid en niet van een
verplichting.

Afdeling 3.4

Afdeling 3.4

2.87. De leden van de fractie van D66 vroegen het
oordeel van de regering over de kritiek op de
facultatieve standaardregeling zoals verwoord door
prof. mr. G.C. Gilhuis (Milieu en Recht, 1990/5), voor
wat betreft de toepasselijkheid van deze regeling
binnen het kader van de WABM.

2.87. Zoals in het algemeen gedeelte van deze memorie
al werd aangegeven, zal de procedure voor de
voorbereiding van milieubeschikkingen niet worden
vervangen door (een verwijzing naar) afdeling 3.4 van
de Awb. Het ligt in de bedoeling de in de praktijk goed
functionerende procedure van de Wabm naar de
inhoud op hoofdlijnen te handhaven.

Artikel 3.4.4

Artikel3.4.4

2.88. In artikel 3.4.4, vierde lid, wordt bepaald dat een
aanvrager «zonodig» in de gelegenheid kan worden
gesteld te reageren op naar voren gebrachte
zienswijzen.
- Is het niet zinvol om de aanvrager altijd de
mogelijkheid te geven om te reageren op ingebrachte
bezwaren c.q. zienswijzen van derden, waardoor het
woord «zonodig» dient te vervallen?

2.88. Het feit dat in artikel 3.4.4, vierde lid, wordt
bepaald dat de aanvrager «zo nodig» in de gelegenheid
wordt gesteld te reageren op de naar voren gebrachte
zienswijzen, betekent niet dat het bestuursorgaan vrij is
naar believen al of niet toepassing te geven aan de
bepaling. Met de bedoelde zinsnede wordt slechts
aangegeven dat er gevallen kunnen zijn waarin
toepassing duidelijk niet nodig is. Dat is bijvoorbeeld
het geval als de zienswijzen overeenkomen met die van
de aanvrager, of als het bestuursorgaan voornemens is
de aanvraag in te willigen ondanks tegengestelde
zienswijzen, bijvoorbeeld omdat deze niet ter zake
doend zijn. Om deze reden menen wij dat het, ook met
het oog op het beperken van onnodige bestuurslasten,
de voorkeur verdient de zinsnede te handhaven.
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2.89. - De leden van de fractie van Groen Links wilden
de volgende opmerkingen maken over de verschillen in
voorbereidingsprocedure tussen Awb en VAR: de
bepalingen in de VAR zijn gedetailleerder en meer
toegesneden op de gangbare procedure voor het
verlenen van milieuvergunningen. Bijvoorbeeld geldt
dat voor de vereisten bij de termzagelegging en de
kennisgevingsregeling. Ook wat betreft de positie van
derden zijn de regelingen verschillend: terwijl de VAR
artikel 4, eerste lid aan een ieder de mogelijkheid geeft
gemotiveerd bezwaar te maken, is dit in de Awb (artikel
3.4.4., eerste lid) slechts aan belanghebbenden
voorbehouden. Waarbij het tweede lid van artikel 3.4.4.
Awb de mogelijkheid biedt dat bij wettelijk voorschrift
wordt bepaald dat ook anderen dan belanghebbenden
hun zienswijze naar voren brengen. Deze leden wilden
weten of artikel 40, eerste lid VAR zo'n wettelijk
voorschrift is, en of, met andere woorden, de
VAR-regeling hier gaat voor de Awb-regeling. Volgens
deze leden is het van groot belang dat een ieder aan de
voorbereidingsprocedure kan deelnemen, immers bij de
zorg om het milieu gaat het om de bescherming van
een collectief belang.

2.89. Het ligt geenszins in de bedoeling de categorie
van degenen die betrokken worden bij de voorbereiding
van een milieubeschikking, in te perken. De Awb staat
er niet aan in de weg dat bij de voorbereiding van
besluiten niet alleen belanghebbenden maar ook
anderen worden betrokken. Ook na inwerkingtreding
van de Awb zal derhalve «een leder» daarbij betrokken
kunnen zijn.

2.90. - De leden van de G.P.V.-fractie betwijfelden of
het gewenst is belanghebbenden altijd de keuze te
laten hun zienswijze schriftelijk of mondeling naar
voren te brengen. Waarom is hiervoor gekozen? Zij
vroegen voorts wie verantwoordelijk is voor het
opmaken en de inhoud van het verslag. Welke
bewijskracht kan hieraan worden ontleend, zeker als het
verslag niet door alle betrokkenen is goedgekeurd?

2.90. Juist gezien het karakter van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure is het gewenst dat de
belanghebbende niet alleen schriftelijk maar ook
mondeling zijn zienswijze naar voren kan brengen. Dat
kan in het bijzonder van belang zijn wanneer het zinvol
is tot een gedachtenwisseling tussen bestuur en
belanghebbende te komen. Ook uit een oogpunt van
efficiency is het soms veel beter een gesprek te voeren
dan een schriftelijke correspondentie te plegen. Wat
betreft het verslag: voor het opmaken daarvan is het
bestuursorgaan verantwoordeiijk. Zoals ook in de
memorie van toelichting is vermeld dient het verslag er
voornamelijk toe de besluitvorming zo zorgvuldig
mogelijk te laten verlopen, juist wanneer sprake is van
uiteenlopende gezichtspunten. Het woord
«bewijskracht» is in dit verband niet zo gelukkig.
Wanneer een belanghebbende dat nodig vindt, kan hij
ook nog altijd schriftelijk zijn zienswijze inbrengen.

Afdeling 3.5. Bekendmaking en mededeling

Afdeling 3.5. Bekendmaking en mededeling

2.91. Uit de artikelen in deze afdeling kan men
concluderen dat alle besluiten eerst volgens bepaalde
regels bekend moeten worden gemaakt.
- Vallen ook interne besluiten, zoals besluiten over
de huishoudelijke orde, onder de bekendmakingsplicht?

2.91. Besluiten over de huishoudelijke orde zijn niet te
beschouwen als besluiten in de zin van de Awb, zodat
daarop ook de bepalingen over bekendmaking niet van
toepassing zijn. Verwezen zij naar hetgeen hierover is
opgemerkt op blz. 38 van de memorie van toelichting.

2.92. - Afdeling 3.5 betreft bekendmaking van
besluiten.
Wat bedoeld wordt met de term bekendmaking wordt
op blz. 81 van de memorie van toelichting uiteengezet.
Om welke reden is de term bekendmaking niet
gedefinieerd in een bepaling in hoofdstuk 1, zo vroeg
het lid van de R.P.F.-fractie.

2.92. Bij bekendmaking is van belang dat het gebeurt
en op welke wijze. Dat is in deze paragraaf geregeld. In
de memorie van toelichting is aangegeven wat het doel
van bekendmaking is: het zodanig ter kennis brengen
van een besluit aan de daarbij betrokkenen dat het
besluit zijn werking als rechtshandeling kan verkrijgen.
Om dat doel te bereiken is in de artikelen 3.5.2 en 3.5.3
vervolgens geformuleerd op welke wijze besluiten
moeten worden bekendgemaakt; artikel 3.5.1
waarborgt dat de bekendmaking moet hebben
plaatsgevonden voor het besluit in werking kan treden.
Een definitiebepaling van bekendmaking is derhalve
niet nodig.
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Artikel 3.5.3

Artikel 3.5.3

2.93. - De leden van de G.P.V.-fractie vroegen of dit
artikel als gevolg zal hebben dat besluitenlijsten van
vergaderingen van burgemeester en wethouders - in
essentie - gepubliceerd moeten worden.

2.93. Dit gevolg heeft artikel 3.5.3 uitdrukkelijk niet. De
besluitenlljsten van vergaderingen van burgemeester en
wethouders zijn zelf geen besluiten in de zin van de
Awb. Niet alle daar genomen beslissingen leiden tot
een besluit in de zin van de Awb, maar ook degene
waarbij dat wel het geval is, zullen meestal nog moeten
worden opgemaakt op zodanige wijze dat zij de
beoogde externe werking kunnen hebben. De
mondeling genomen beslissing om een vergunning te
verlenen is niet hetzelfde als het (schriftelijke) besluit
waarbij de vergunning, inclusief de daaraan verbonden
voorschriften, wordt verleend.

Artikel3.5.5

Artikel3.5.5

2 94. Dit artikel schrijft voor dat het bestuursorgaan in
het voorkomende geval in een besluit melding moeten
maken voor wie, tainnen welke termen en bij welke
instantie de mogelijkheid van bezwaar of beroep open
staat. Voor het geval het bestuursorgaan dat verzuimt
noemt de memorie van toelichting de ontsnapping via
de hardheidsclausule van artikel 6.2.5.
- Om deze ontsnapping tot een reële mogeüjkheid te
maken, zou in de toelichting duidelijk moeten worden
gemaakt dat bestuursorganen en rechters deze
bepaling ruim dienen te interpreteren. Onderschrijft het
kabinet deze stelling van de commissies met
uitzondering van de G.P.V.-fractie.

2.94. Vooropgesteld moet worden dat, wanneer de
Awb van kracht wordt, «alle ministeries, autoriteiten,
colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden». In de
memorie van toelichting is gesteld dat dit voorschrift
niet alleen het belang van de burger dient, maar ook
dat van het bestuur. Als het bestuur er zich aan houdt,
zal daarmee een geslaagd beroep op artikel 6.2.5
kunnen worden voorkomen. Indien een bestuursorgaan
slordig omspringt met de in artikel 3.5.5 neergelegde
verplichting, zal de rechter dit bestuursorgaan kunnen
confronteren met de nadelige gevolgen daarvan Het
moet overigens aan de rechter worden overgelaten de
gevolgen van het niet-vermelden van de mogelijkheden
van bezwaar of beroep te bepalen, gelet op de
omstandigheden van het geval. Zo zal de aanwezigheid
van derden-belanghebbenden een rol kunnen spelen
die niet in algemene uitspraken is vast te leggen.

2.55. - Zou het niet aanbeveling verdienen nu reeds te
anticiperen op deze bepaling zo stelden de commissies
behoudens de fracties van D66 en het G.P.V. Dit is
zowel in het belang van de rechtsbescherming als in
het belang van het bestuursorgaan zelf. Als het
bestuursorgaan deze plicht verzaakt, dan zal het niet
alleen worden lastig gevallen met vragen over
beroepsmogelijkheden maar ook de kans lopen te
worden geconfronteerd met het argument dat met het
betreffende stuk geen rechtsgevolg is beoogd en het
derhalve géén beschikking is.

2.95. Deze vraag beantwoorden wij bevestigend.

2.96. - De leden van de S.G.P.-fractie, die het
waardeerden dat een bepaling is opgenomen die
voorschrijft dat bij de bekendmaking en bij de
mededeling van besluiten melding moet worden
gemaakt van de rechtsmiddelen, stelden de vraag of de
wet niet dient aan te geven wat de gevolgen zijn van
overtreding van dit voorschrift. Is deze mededeling,
evenals de bekendmaking als zodanig, een constitutief
vereiste voor het besluit, zo vroegen deze leden.

2.96. Verwezen zij allereerst naar het antwoord op
vraag 2.94. Daaraan kan worden toegevoegd dat de
mededeling geen constitutief element van het besluit is.
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Hoofdstuk 4. Bijzondere bepalingen over
besluiten

Hoof dstuk 4. Bijzondere bepalingen over
besluiten

Titel4.1. Beschikkingen

Titel 4.1. Beschikkingen

Artikel 4.1.1.2

Artikel4.1.1.2

2.97. - Betekent het stellen van deze vormvereisten in
de fiscale praktijk niet een verzwaring voor de vragende
burger? Hoe zal met deze vormvereisten in de praktijk
worden omgesprongen door de Belastingdienst, zo
vroegen de leden van de commissies behoudens de
leden van de P.v.d.A.-fractie.

2.97. Artikel 4.1.1.2 heeft betrekking op beschikkingen
op aanvraag. Hierboven bij artikel 1.3 werd reeds
vermeld dat de belastmgaanslag geen beschikking op
aanvraag maar een ambtshalve beschikking is. Voor het
overige zij opgemerkt dat de bepaling een evenwichtige
verdeling van lasten beoogt tussen burger en
bestuursorgaan. Daarin past dat de burger die een
beschikking aanvraagt, ook van zijn kant de nodige
gegevens ter beschikking stelt

Artikel4.1.1.3

Artikel 4.1.1.3

2.98. In dit artikel wordt de mogelijkheid gegeven om
gegevens ten behoeve van een verzoek te weigeren te
verschaffen in verband met de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. De Awb maakt een
uitzondering voor bij wettelijk voorschrift aangewezen
gegevens of bescheiden.
- Hoe moet een bestuursorgaan beoordelen of een
aanvrager al dan niet terecht een beroep op deze
bepaling doet?
- Hoe ver mag een aanvrager gaan met zijn
weigerïng, zo vroegen de leden van de commissies met
uitzondering van de leden van de C.D.A.-fractie.
- Welke mogelijkheden heeft een bestuursorgaan om
na weigering toch aan de relevante informatie te
komen?

2.98. Een aanvrager die weigert bepaalde gegevens
over te leggen met een beroep op de bescherming van
zijn persoonlijke levenssfeer zal in beginsel een
aanduiding moeten geven waarin de schending van zijn
persoonlijke levenssfeer zou bestaan, indien hij de
gevraagde gegevens zou verstrekken. Aldus heeft het
bestuursorgaan een aanknopingspunt om te beoordelen
of de weigering al dan niet gerechtvaardigd is. Het
beroep op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer vindt zijn grens in ieder geval daar waar van
een gegeven betreffende de persoonlijke levenssfeer
geen sprake is.
Overigens zal het sterk afhankelijk zijn van de mate
waarin de gegevens voor het nemen van een goede
beslissing vereist zijn of het beroep op de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer gehonoreerd zal kunnen
worden. Indien de belanghebbende op goede gronden
weigert de informatie te verstrekken, behoort het
bestuur niet te trachten op andere wijze aan de
relevante informatie te komen. Bedacht moet worden
dat het bij deze bepaling altijd gaat om een beschikking
op aanvraag, dat wil zeggen dat de beianghebbende
iets wil bereiken. Indien de belanghebbende ten
onrechte weigert de relevante gegevens te verschaffen
is het juister dat het bestuursorgaan op grond van het
feit dat onvoldoende gegevens voor handen zijn, de
aanvraag afwijst, dan dat het langs andere weg tracht
de gevraagde informatie te bemachtigen.

2.99. In artikel 47 en volgende AWR wordt een ruime
omschrijving gegeven van de gegevens die
belastingplichtigen dienen te verstrekken en van de
bescheiden die zij ter inzage dienen te geven. De
redactie van het tweede lid van art. 4.1.1.3 Awb («op
bij wettelijk voorschrift aangewezen gegevens en
bescheiden».) roept de vraag op of er tussen beide
bepalingen niet een zekere spanning bestaat.
- Hoe denkt de regering daarover?
- Wat voor regeling heeft de regering voor ogen
wanneer zij in het Nader Rapport aan de Koningin
spreekt van een regeling die tot effect zal hebben dat
de bevoegdheden van de inspecteur en andere organen
van de belastingdienst worden gesauveerd?

2.99. Zoals de commissies terecht opmerken, is er een
zekere spanning tussen artikel 4.1.1.3, tweede lid, van
de Awb en artikel 47 e.v. van de AWR. Op grond van
artikel 47, eerste lid, AWR beschikt de inspecteur over
een wettelijke bevoegdheid tot het vragen van
inlichtingen. Omdat onduidelijk is of de inspecteur een
beroep kan doen op artikel 4.1.1.3, tweede lid,
(gevallen waarin de verplichting bestaat informatie te
verschaffen zonder dat een beroep kan worden gedaan
op privacy-overwegingen) en zulks in verband met het
onderwerp van de belastingheffing ongewenst is, zal in
de artikelen 47, 48 en 53 van de AWR uitdrukkelijk
opgenomen worden dat artikel 4.1.1.3 niet van
toepassing is. Met nadruk zij er evenwel op gewezen
dat artikel 4.1.1.3 voor de belastingpraktijk een
marginale betekenis heeft, aangezien het artikel slechts
betrekking heeft op beschikkingen die op aanvraag
worden gegeven; zoals reeds meermalen is vermeld
betreft een belastingaanslag een ambtshalve
beschikking, zodat artikel 4.1.1.3 ook daarom al niet
van toepassing zou zijn op de meeste fiscale
beschikkingen.
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2 100. - De leden van de G.P.V.-fractie vroegen of het
in de praktijk nog van belang zal zijn wie zich op
bedrijfs– of fabricagegegevens beroept. Soms zullen
bedrijven aan alle werknemers een zekere
geheimhouding opleggen, soms alleen aan de naast
betrokkenen.

2 100. Het is voor de toepassing van dit artikel niet
relevant of de aanvrager met een bestuursorgaan in
contact treedt door middel van een werknemer aan wie
een geheimhoudingsplicht is opgelegd of door middel
van een werknemer aan wie die plicht niet is opgelegd.
De interne organisatie van de aanvrager is niet
bepalend voor de toepassing van het artikel. Het feit
dat een geheimhoudingsplicht geldt, kan overigens wel
een indicatie vormen dat onder omstandigheden een
beroep op het belang van de bescherming van bedrijfs–
en fabricagegegevens gerechtvaardigd kan zijn.

Artikel4.1.1.5

Artike/4.1.1.5

2 101. - De leden van de G.P.V.-fractie stemden in met
de voorgestelde wijze van vereenvoudigde afdoening
van een aanvraag. Zij vroegen echter waarom
gesproken wordt over «de aanvraag niet te
behandelen» in plaats van «de aanvraag niet
ontvankelijk te verklaren». Wordt dit laatste begrip
gereserveerd voor procedures.

2 101. De term «de aanvraag niet behandelen» komt
inhoudelijk overeen met wat ook wel genoemd wordt
«de aanvraag/de aanvrager niet ontvankelijk verklaren»,
maar deze laatste term wordt in de Awb inderdaad
gereserveerd voor bezwaar– en beroepsprocedures.

2 102. - De leden van de fractie van Groen Links wilden
nog opmerken dat de regeling van de ontvankelijkheid
verschillend is zowel voor het geval dat onvoldoende
gegevens worden verschaft als voor het geval de
aanvraag in een vreemde taal is gesteld (zie de artt. 40
C-EVAR en art. 4.1.1.5 Awb). Deelt de minister de
mening dat hier de strakkere regeling uit de VAR de
voorkeur verdient?

2 102. De regeling van artikel 4.1.1.5 maakt, anders
dan in de vraag gesuggereerd wordt, inhoudelijk geen
onderscheid tussen een aanvraag die incompleet is en
een aanvraag die in een vreemde taal is gesteld In
beide gevallen mag worden besloten tot het buiten
behandeling laten van de aanvraag, mits de aanvrager
de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen
met nadere gegevens of met een vertaling. Er is ook
geen goede reden voor een verschillende benadering.
In beide gevallen moet het bestuursorgaan de
gelegenheid hebben de aanvraag ook in behandeling te
nemen zonder nadere aanvulling, bijvoorbeeld indien
deze niet strikt noodzakelijk wordt geacht.
De regeling van artikel 40c van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiene, zoals deze komt te luiden
nadat het voorstel tot wijziging van die wet
(vergunningen en algemene regels) tot wet is
geworden, is wat betreft in een vreemde taal gestelde
aanvragen inderdaad strakker. Deze regeling zal
evenwel vervallen, nu de Awb op dit punt een algemene
regeling kent.

Artikel4.1.1.7

Artikel4.1.1.7

2 103. Vermelding nieuwe feiten en veranderde
omstandigheden in nieuwe of aangevulde aanvraag. In
het belastingrecht geldt dat na onherroepelijke
vaststelling van een aanslag aanvoering van nieuwe
feiten en/of veranderde omstandigheden in beginsel
niet leiden tot een nieuwe beschikking. Alleen
ambtshalve kan de inspecteur rekening houden met
nieuwe feiten en omstandigheden. Indien de inspecteur
daartoe niet overgaat, heeft de belastingplichtige geen
mogelijkheid tot bezwaar of beroep. Dit artikel in de
Awb lijkt de inspecteur in sommige gevallen de
verplichting op te leggen een afgewezen aanvraag te
heroverwegen.
- Hoe zal dit vorm gegeven worden in de AWR? Valt
aan te geven welke gevolgen dat kan hebben voor de
belastingdienst?

2 103. Zoals eerder al naar voren is gebracht, is een
belastingaanslag geen beschikking op aanvraag maar
een ambtshalve beschikking. De toepasselijkheid van
artikel 4.1.1.7 komt derhalve niet aan de orde. In dit
verband kan tevens gewezen worden op artikel 65 van
de AWR, waarin uitdrukkelijk sprake is van ambtshalve
vermindering van een onjuisle aanslag.
Voor alle duidelijkheid zij er overigens op gewezen
dat de bepaling, als deze wel van toepassing is, niet
inhoudt dat het bestuursorgaan zelfstandig een
eenmaal genomen beslissing moet heroverwegen. Het
artikel komt aan de orde indien een belanghebbende
om een nieuw besluit verzoekt. In dat geval geeft dit
artikel het orgaan de bevoegdheid om een nieuwe
aanvraag verkort af te doen als daarbij geen nieuwe
gegevens of omstandigheden worden vermeld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 221, nr. 5

66

2 104. De leden van de S.G.P.-fractie begrepen niet
waarom ingevolge dit artikel bij een nieuwe aanvraag
slechts «nieuw gebleken feiten of veranderde
omstandigheden» mogen en moeten worden vermeld.
Zij verbonden aan deze opmerking de vraag wat de
reden is dat een aanvrager niet (ook) nieuwe
argumenten voor zijn aanvraag zou kunnen en mogen
leveren. Zij dachten hierbij bijvoorbeeld aan zeer
recente jurisprudentie die op de situatie als in de
aanvraag aan de orde betrekking heeft.

2 104. De bedoeling van de bepalmg is aan te geven
wanneer een bestuursorgaan een herhaalde aanvraag in
behandeling moet nemen, ondanks het feit dat de
eerder beschikking niet in bezwaar of beroep is
bestreden of dit althans geen succes heeft gehad.
Nieuwe argumenten zijn dan op zichzelf niet voldoende:
deze hadden eerder naar voren gebracht moeten
worden. Steunen de nieuwe argumenten echter op
omstandigheden die niet eerder bekend waren, dan was
dit niet mogelijk. Als uitgangspunt is derhalve genomen
dat er sprake moet zijn van nieuw gebleken feiten of
omstandigheden; uiteraard zal het slechts gaan om
feiten en omstandigheden waaraan de belanghebbende
een (nieuw) argument voor inwilliging van zijn aanvraag
kan ontlenen. In hoeverre wijziging in de jurisprudentie
als nieuw feit zal worden aanvaard, moet aan de rechter
worden overgelaten.

2 105. Uit een uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep (CRvB 12 september 1978, AB 1980, 61) blijkt
dat de Raad minder strenge eisen stelt aan een verzoek
om herziening dan de AWB. De Raad stelt niet
uitdrukkelijk als voorwaarde voor aantastbaarheid van
in rechte vaststaande beschikkingen dat sprake moet
zijn van nieuw gebleken feiten of omstandigheden dan
wel, verzuimt aan deze voorwaarde in voorkomende
gevallen concrete toepassing te geven. De Raad
handelt hier niet in overeenstemming met het «ne bis in
idem»-beginsel, zoals vastgelegd in dit artikel.
- Als de Centrale Raad van Beroep zich naar de AWB
gaat richten, betekent dat dan een vermindering van de
bestuurlijke lasten?

2 105. Inderdaad betekent artikel 4.1.1.7 een
verandering ten opzichte van de geciteerde
jurisprudentie van de CRvB, en kan derhalve sprake zijn
van een verlichting van bestuurlijke lasten.

Artikel 4.1.2.1 en artikel 4.1.2.2

Artikel 4.1.2.1 en artikel 4.1.2.2

2 106. Deze codificatie van het algemene
zorgvuldigheidsbeginsel legt te zware beleidslasten op
aan een overheidsorgaan. De fractie van het C.D.A.,
Groen Links, het G.P.V., de S.G.P. en het lid van de
fractie van de R.P.F. stelden de volgende vraag en
maakten de volgende opmerking:
- Wat is de reactie van het kabinet op deze stelling?
- Een dergelijke hoorverplichting moet niet wettelijk
worden voorgeschreven, maar als uitwerking van het
zorgvuldigheidsbeginsel door de rechter worden
vastgesteld.

2 106. Wij willen er in antwoord op deze vraag op
wijzen dat in de jurisprudentie de hoorplicht reeds in
aanzienlijke mate zijn neerslag heeft gevonden. In het
kader van de opstelling van de Awb is gezocht naar het
zodanig omschrijven van de verplichting dat deze
overeenstemt met hetgeen in de jurisprudentie tot
ontwikkeling is gekomen, zodat sprake is van codificatie
daarvan. Dat heeft geleid tot afdeling 4.1.2, waarin een
- het zij hier nogmaals herhaald - beperkte hoorplicht
is neergelegd, die ertoe dient te verzekeren dat de
gegevensvaststelling op juiste wijze plaatsvindt. De
artikelen 4.1.2.1 en 4.1.2.2 geven dat uitdrukkelijk zo
aan. Een hoorplicht als hier omschreven kan ertoe
bijdragen dat minder procedures worden gevoerd die
zuiver zijn gebaseerd op het feit dat sprake is van een
onjuiste gegevensvaststelling.
Maar de artikelen 4.1.2.1 en 4.1.2.2 staan niet op
zichzelf. De hoorregeling wordt op zinvolle wijze
genuanceerd door de artikelen 4.1.2.5 en 4.1.2.5a.
Deze bieden de mogelijkheid in bepaalde gevallen af te
zien van toepassing van de hoorbepalingen, namelijk
indien sprake is a) van onverwijlde spoed, b) van een
situatie waarin de belanghebbende zijn zienswijze al
eerder naar voren heeft gebracht, c) van een
beschikking die zijn doel alleen kan bereiken wanneer
belanghebbende niet vooraf op de hoogte is van het
voornemen daartoe, of d) van een beschikking tot het
vaststellen van een financiële aanspraak of verplichting.
Aldus wordt op adequate wijze aangegeven in welke
gevallen de hoorverplichting niet van toepassing is en
wordt tevens vermeden dat sprake is van te zware
beleidslasten.
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Wat betreft de tweede opmerking wijzen wij erop dat
de Awb nu juist beoogt de regels vast te stellen op
zodanige wijze dat het bestuur zoveel mogelijk vooraf
weet waar het aan toe is, en niet pas achteraf door een
uitspraak van de rechter. Om deze reden achten wij het
ook ongewenst de artikelen 4.1.2.1 en 4.1.2.2 geheel
te schrappen en te volstaan met artikel 3.2.1, zoals
gevraagd onder punt 2.108.
2 107. De leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich af of
de voorgeschreven hoorplicht (behoudens
uitzonderingen) primair als uitvloeisel van het
zorgvuldigheidsbeginsel moet worden beschouwd,
zoals in de memorie van toelichting geschiedt. Zonder
ook hunnerzijds het mondigheidsaspect van de burger
als voornaamste redengeving te beschouwen vroegen
zij of het legitimatieaspect geen voorname rol dient te
spelen. Deze leden vroegen zich voorts af of het
uitgangspunt van het zorgvuldigheidsbeginsel niet
debet is aan de beperkingen die op de hoorplicht zijn
aangebracht. Met name hadden zij moeite met situaties
waarin een verzoek om subsidie of de aanvraag van een
vergunning weliswaar wordt gehonoreerd, maar
tegelijkertijd beperkingen of voorschriften worden
opgelegd, waar de aanvrager/verzoeker niet op kon of
behoefde te rekenen. Ook de beperking dat de
gegevens (over «feiten en belangen») hem zèlf
betreffen, en dan nog slechts wanneer wordt
afgeweken van gegevens die hij zelf terzake heeft
verstrekt, deed deze leden de vraag stellen of deze
aanvaardbaar genoemd kan worden. Mutatis mutandis
gold hetzelfde in hun ogen voor de inperking
aangebracht voor (andere) belanghebbenden van wie
«bedenkingen» zijn te verwachten. Deze leden zouden
vrede kunnen hebben met een inperking die beperkt
blijft tot zogenaamde gebonden beschikkingen.

2 107. Bij het opzetten van afdeling 4.1.2 heeft
vooropgestaan de notie dat het vooraf horen in
bepaalde gevallen kan bijdragen aan een zorgvuldige
voorbereiding. Bij het opzetten van bijzondere
hoorregelingen kunnen zeker ook andere doeleinden
een rol spelen, zoals het doel te voorkomen dat een
belanghebbende door een beschikking wordt
«overvallen» of het doel dat de beschikking vooraf
reeds op brede steun kan rekenen, maar bij het
ontwerpen van afdeling 4.1.2 hebben die doelstellingen
uitdrukkelijk niet vooropgestaan. De vraag of de
beperking die in de artikelen 4.1.2.1 en 4.1.2.2 zelf
bcsloten ligt wel aanvaardbaar is, beantwoorden wij
dan ook bevestigend, omdat deze nu juist de bedoeling
van deze hoorregeling bepaalt. Een verruiming van de
criteria wordt niet overwogen.
Nog afgezien van het feit dat het criterium
«gebonden beschikkingen» maar een beperkt
onderscheidend vermogen heeft (de overgang van
«vrije» naar gebonden« beschikkingen is vloeiend;
meestal is sprake van een beschikking met een
gemengd karakter), achten wij invoeging van dit
criterium voor de al of niet toepasselijkheid van de
hoorregeling niet gewenst. Zowel bij een - in theorie volstrekt gebonden als bij een vrije
beschikkingsbevoegdheid is het van belang dat de
feitenvaststelling zorgvuldig plaatsvindt. Daarom wordt
bij de opzet van afdeling 4.1.2 geen onderscheid
gemaakt tussen gebonden en vrije beschikkingen.

2 108. Deze artikelen beogen een aanvulling en
verduidelijking te zijn van artikel 3.2.1. Het valt te
betwijfelen of de artikelen het beoogde doel bereiken.
- Zou niet kunnen worden volstaan met artikel 3.2.1
waarbij het dan aan het bestuursorgaan wordt
overgelaten op welke wijze de feiten worden verzameld,
zo vroegen de commissies met uitzondering van de
fracties van de P.v.d.A., V.V.D. en D66.

2 108. Voor een beantwoording van deze vraag zij
verwezen naar het gestelde onder punt 2.106.
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2 109. In artikel 4.1.2.1. tweede lid, wordt gesteld dat
het eerste lid niet geldt indien sprake is van een
afwijking van de aanvraag die slechts van «geringe
betekenis» voor de aanvrager kan zijn.
- Wat wordt precies bedoeld met een afwijking van
geringe betekenis?

2 109. Een afwijking van een aanvraag zal slechts van
geringe betekenis voor de aanvrager zijn, wanneer hij in
principe krijgt wat hij verlangt (de vergunning, de
ontheffing, de uitkering, de subsidie) maar waarbij
bijvoorbeeld de omvang van de vergunning of de
subsidie in zodanig geringe mate afwijkt van het
gevraagde dat in redelijkheid niet gesprokeri kan
worden van een (gehele of gedeeltelijke) «afwijzing»
van de aanvraag. De vergunning wordt bij voorbeeld
gegeven voor de tijdsduur die kennelijk gewenst wordt
en niet voor eeuwig, al wordt formeel slechts
«vergunning» gevraagd. Of een subsidiebedrag wordt
naar beneden afgerond zonder dat daarmee de
subsidiëring zelf in het geding is. Ook denkbaar is dat
administratieve voorschriften worden gesteld die
weliswaar niet «aangevraagd» zijn maar die krachtens
vaststaand beleid altijd worden opgenomen. Het is in
prmcipe aan het bestuursorgaan om te beoordelen of
sprake is van een afwijking die slechts van geringe
betekenis voor de aanvrager kan zijn. In de praktijk zal
het veelal gaan om situaties waarin ook het belang van
de betrokkene niet gediend is met horen. Voor de
gevallen waarin het bestuursorgaan een ander oordeel
heeft dan de belanghebbende en deze zodanig bezwaar
heeft tegen de afwijking dat hij gebruik maakt van de
mogelijkheid daartegen een bezwaarschrift in te dienen,
zal de zaak in beginsel nog geredresseerd kunnen
worden.

2 110. Ingevolge de wetten Buitengewoon Pensioen is
géén hoorplicht in de primaire fase, noch in de
bezwaarfase voorgeschreven. Wanneer deze artikelen
van kracht worden, mag verwacht worden dat dit bij de
Pensioenraad een enorme vertraging bij de toepassing
en uitvoering van de Wetten Buitengewoon Pensioen
teweeg zal brengen.
- Heeft de regering aandacht geschonken aan deze
mogelijkheid van vertraging, gelet op de uitbreiding van
de werkzaamheden van de uitvoeringsorganisatie bij
gelijkblijvende personele bezetting?

2 110. Bij deze vraag wijzen wij erop dat hier sprake is
van beschikkingen die strekken tot het vaststellen van
financiële aanspraken en die derhalve onder de
uitzonderingsbepaling van artikel 4.1.2.5a vallen.
Hoewel goed voorstelbaar is dat de beginselen van
behoorlijk bestuur in bepaalde gevallen vereisen dat
niettemin contact met belanghebbende plaatsvindt
voordat een beshssmg wordt genomen, schrijft de
onderhavige paragraaf dat derhalve voor de primaire
fase van de besluitvorming in dezen niet voor. Wel
wijzen wij op artikel 42 van de Wet buitengewoon
pensioen '40-'45 en vergelijkbare bepalingen in andere
pensioenwetten, waarin vastgelegd is dat in bepaalde
gevallen de belanghebbende ook nu reeds gehoord
dient te worden, namelijk bij herzieningsbeslissingen
die leiden tot een intrekking van het recht op
buitengewoon pensioen.
Wat betreft de bezwaarschriftprocedure inzake
buitengewoon pensioen wijzen wij erop dat van
verschillende zijden is aangedrongen op een
verbetering van de kwaliteit daarvan. Met het oog
daarop wordt overwogen de diverse wetten op het
terrein van het buitengewoon pensioen reeds
binnenkort te wijzigen, onder meer door invoering van
een hoorverplichting als voorgesteld in de Awb.
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2111. Het belanghebbende-begrip is in de AWB een
vrij ruim begrip.
- Ligt het niet voor de hand dit begrip nader te
bepalen, omdat dit anders tot grote
uitvoeringsproblemen kan leiden, met name bij
vervulling van de hoorplicht.

2 111. In de regeling van de hoorplicht volgens artikel
4.1.2.2 van het wetsvoorstel zijn zodanige beperkingen
aangebracht, dat onzes inziens deze regeling in verband
met de omvang van het begrip «belanghebbende» niet
tot grote uitvoeringsproblemen zal leiden.
Een belanghebbende behoeft nog helemaal afgezien
van de uitzonderingen die volgende artikelen
aanbrengen - alleen maar in de gelegenheid te worden
gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen indien «a.
de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en
belangen die de belanghebbende betreffen en b. die
gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake
zijn verstrekt». Uit deze bepaling kan voortvloeien, dat
het bestuursorgaan burgers en bedrijven voor wie een
beschikking nadelige gevolgen zal hebben, waartegen
deze belanghebbenden naar verwachting bedenkingen
zullen hebben, te voren moet horen. Maar lang niet in
alle gevallen zal zulks uit de geciteerde voorwaarden a
en b voortvloeien.
Wat betreft de uitbreiding van het
belanghebbende-begrip naar organisaties is in de
memorie van toelichting reeds uiteengezet dat slechts
in een beperkt aantal gevallen artikel 4.1.2.2 vereist dat
organisaties die in verband met hun doelstelling als
belanghebbende gelden, te voren moeten worden
gehoord. Dat is alleen het geval, indien het bestaan van
zo'n organisatie bij het betrokken bestuursorgaan
bekend is (of bekend had behoren te zijn) en de
organisatie, gelet op de specifieke betrokkenheid van
de organisatie bij de op het spel staande belangen,
mogelijk beschikt over relevante gegevens betreffende
die belangen. Daarbij is nog van betekenis dat «horen»
weer niet noodzakelijk is, als de organisatie die
gegevens reeds uit eigen beweging aan het
bestuursorgaan heeft verschaft.
Het is in dit verband misschien goed er nog eens op
te wijzen, dat de regeling van artikel 4.1.2.1 en
volgende de strekking heeft een zorgvuldige
voorbereiding van de beschikking te bevorderen en niet
zozeer beoogt gelegenheid te bieden tot het geven van
inspraak. In verband met een zorgvuldige voorbereiding
van de beschikking is het vereist dat belanghebbenden
in staat worden gesteld gegevens over feiten naar
voren te brengen, die het bestuur misschien nog niet
heeft of waarvan het bestuur het belang misschien
onvoldoende zou onderkennen. Er is wat dit betreft een
duidelijk verschil tussen de bedoeling van de
«hoorplicht» en de regeling van de toegankelijkheid van
de bezwaar– en beroepsprocedures. Bij de regeling van
bezwaar en beroep staat het bieden van
rechtsbescherming voorop. Lang niet alle
belanghebbenden die (op grond van de Wet Arob
bijvoorbeeld) als derden bevoegd zijn achteraf bezwaar
te maken tegen een voor hun belangen nadelige
beschikking, behoeven vooraf'm de gelegenheid te
worden hun zienswijze naar voren te brenqen.

2 112. - De leden van de G.P.V.-fractie vroegen hoe
een bestuursorgaan moet handelen als het voornemens
is een aanvraag niet af te wijzen maar te verlenen onder
het geven van voorschriften. Zullen dan als regel niet
dezelfde argumenten voor het horen gelden als in geval
van een afwijzende beschikking?

2 112. Indien sprake is van voorschriften die ertoe
leiden dat de aanvraag niet geheel wordt ingewilligd, is
sprake van een gedeeltelijke afwijzing en is de
hoorverplichting van dit artikel van toepassing. Maar
het tweede lid is juist voor dit soort situaties van groot
belang, omdat ondergeschikte voorschriften vaak
kunnen worden beschouwd als van geringe betekenis
voor de aanvrager. Men denke aan
standaardvoorschriften bij een vergunning, die
voornamelijk een administratieve functie vervullen.
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Artikel4.1.2.5

Artikel4.1.2.5

2 113. De VUGA adviseert de volgende tekst, welke de
commissies wilden overnemen behoudens de
C.D.A.-fractie:
- in plaats van «of bij een ander bestuursorgaan naar
voren te brengen» toe te voegen: «op grond van
dezelfde bepaling naar voren te brengen en zich
sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden
hebben voorgedaan».

2 113. Op drie aspecten zou door het voorstel van de
VUGA de uitzondering van onderdeel b gewijzigd
worden. Ten eerste zou de mogelijkheid om af te zien
van horen voor zover de belanghebbende reeds in de
gelegenheid is gesteld zijn zienswijze bij een ander
bestuursorgaan naar voren te brengen, moeten worden
geschrapt. Daarnaast zou het criterium voor het afzien
van horen op grond van het feit dat de belanghebbende
reeds bij een eerdere beschikking (bij hetzelfde
bestuursorgaan) is gehoord, moeten worden verzwaard
door daaraan toe te voegen ten eerste dat de eerdere
beschikking op grond van dezelfde bepaling is
genomen, en ten tweede dat zich sindsdien geen
nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan.
De eerste suggestie komt ons ongewenst voor. Zeker
gelet op de noodzaak onnodige bestuurslasten te
vermijden, komt het ons voor dat er geen redelijk doel
mee is gediend wanneer een belanghebbende, wiens
standpunt reeds bekend is, nogmaals wordt gehoord,
ook al is formeel sprake van een andere besluitvorming.
Wel moet het natuurlijk zo zijn dat het bestuursorgaan
dat op deze grond van de hoorplicht wil afzien, moet
kunnen beschikken over een weergave van hetgeen
betrokkene bij het andere bestuursorgaan naar voren
heeft gebracht. Dat ligt zozeer voor de hand, dat
uitdrukkelijke vastlegging daarvan overbodig is.
De tweede suggestie spreekt ons op zichzelf aan,
hoewel wij ons ook daarbij moeten afvragen of de
lasten van het bestuur niet onredelijk worden verzwaard
en of de bepaling wel uitvoerbaar en handhaafbaar is.
Het is de vraag wat moet worden verstaan onder een
beschikking «op grond van dezelfde bepaling» indien
sprake is van een beschikking die gebaseerd is op een
samenstel van wettelijke bepalingen, wat geen
uitzondering is. Ook moet de mogelijkheid niet
uitgesloten worden dat de verschillende stappen die
leiden tot een beschikking, gebaseerd zijn op formeel
verschillende bepalingen. Ook in dat geval kan het in
het algemeen toch niet zinvol worden geoordeeld dat
steeds opnieuw wordt gehoord. Alles afwegende lijkt
deze toevoeging ons geen verbetering, zodat wij haar
niet overnemen.
Anders is het met de laatste suggestie van
VUGA-zijde. Inderdaad moet niet aan de toelichting
worden overgelaten wat beter in de tekst van de wet
zelf kan worden opgenomen. Wij achten het element
«en zich sindsdien geen nieuwe ïeiten of
omstandigheden hebben voorgedaan» zo belangrijk dat
wij het bij nota van wijziging hebben ingevoegd. De
toevoeging heeft zowel betrekking op het eerder horen
door hetzelfde bestuursorgaan, als op het eerder horen
door een ander bestuursorgaan. In principe moet het
bestuursorgaan dat op grond van artikel 4.1.2.5 wil
afzien van de hoorplicht, inschatten of het daartoe
bevoegd is; daartoe moet het nu onder meer bezien of
er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden.
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2 114. De leden van de G.P.V.-fractie onderkenden de
bedoeling van de onder c genoemde uitzondering, maar
hadden de indruk dat zij te stringent was geformuleerd.
Zouden de verplichtingen van de artikelen 4.1.2.1 en
4.1.2.2 niet ook moeten achterwege blijven als het
bereiken van het met de beschikking beoogde doel
daardoor ernstig zou worden belemmerd?

2 114. De door het G.P.V. voorgestelde formulering
biedt enerzijds ruimte voor onwenselijke
interpretatieproblemen, namelijk over het begrip
«ernstig», anderzijds zien wij geen inhoudelijk verschil
tussen «het belemmeren van een doel» en «het niet
bereiken van een doel» In beide gevallen is de reden
voor het afzien van het vooraf horen van
belanghebbenden daarin gelegen, dat de doelstelling
van de beschikking niet (volledig) wordt bereikt.

Artikel 4.1.2.5a.

Artikel4.1.2.5a.

2 115. De VUGA adviseert de volgende tekst:
- in plaats van «voorts achterwege laten bij een
beschikking die strekt tot het vaststellen van een
financiële verplichting of aanspraak» te veranderen in:
«voorts achterwege laten bij een beschikking, gegeven
op grond van een wettelijk voorschrift inzake
belastingen».

2 115. Wij onderschrijven het grote belang van het
vooraf horen van belanghebbenden bij bepaalde
beschikkingen. Ook bij de totstandkoming van
beschikkingen die financiële aanspraken of
verplichtingen in het leven roepen, wordt veelal
gehoord. Zoals in de memorie van toelichting is
aangegeven, is het echter, mede met het oog op de
beperking van bestuurslasten, gewenst op de
hoorverplichting uitzonderingen te maken. Daarbij is
voor wat betreft artikel 4.1.2.5a een keuze gemaakt
voor een categorie beslissingen die als
gemeenschappelijke kenmerken hebben dat zij van
financiële aard zijn, dat er een rechtsmiddel tegen
openstaat waarbij de bepalingen van de Awb van
toepassing zijn, en dat de nadelige gevolgen van de
beslissing door toepassing van het rechtsmiddel
volledig ongedaan kunnen worden gemaakt. Die
uitzondering geldt dan niet alleen voor het
belastingrecht maar ook voor de sociale zekerheid, de
bijstandswetgeving en dergelijke. In de toelichting bij
het artikel is vermeld dat het hier veelal maar niet altijd
- beschikkingen betreft die berusten op
ondubbelzinnige regels en gemakkelijk vast te stellen
feiten. De uitzondering is dan ook opgenomen voor alle
beschikkingen die beogen de financiële betrekkingen
tussen burger en bestuur te regelen, mits tegen de
beschikking bezwaar of beroep kan worden ingesteld
met toepassing van hoofdstuk 6 c.q. 7 en de nadelige
gevolgen van de beschikking dan alsnog volledig
ongedaan gemaakt kunnen worden. Wij nemen het
voorstel van de VUGA derhalve niet over.

2 116. Artikel 4.1.2.5a; toevoegen:
lid 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het
voornemen bestaat een administratieve sanctie op te
leggen. Kan de regering met dit tekstvoorstel
instemmen, zo vroegen de commissies?

2 116. Ook dit voorstel heeft vergaande consequenties.
Men denke aan de uitvoering van de Wet
administratiefrechtelijke afdoening van
verkeersovertredingen (de zgn. Lex Mulder). Het zou in
strijd zijn met de bedoeling van die wet, indien bij zulke
beschikkingen (op te vatten als administratieve
sancties) de verplichting zou bestaan om de
belanghebbende vooraf te horen. Hoe sympathiek het
voorstel in theorie wellicht ook moge lijken, in de
praktijk zou uitvoering tot een zodanige werkbelasting
van het bestuur leiden, dat wij het voorstel niet
overnemen.
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2117. Algemene uitzonderingsmogelijkheid financiële
beschikkingen: de voorwaarde sub a) in dit artikel roept
vragen op.
- Impliceert deze voorwaarde dat in het algemeen bij
verzoeken om toepassing van de hardheidsclausule ex
art. 63 AWR art 4.1.2.5a Awb niet van toepassing is, en
dat dus de inspecteur de aanvrager dient te horen?

2117. Het feit dat op verzoeken om toepassing van de
hardheidsclausule de uitzondering van artikel 4.1 2. 5a
niet van toepassing is, betekent niet dat daardoor de
inspecteur de belanghebbende moet horen. De
bevoegdheid tot toepassing van de hardheidsclausule
berust bij de Minister, die deze kan overlaten aan de
inspecteur. In dat laatste geval is de al of niet
toepassing van de hardheidsclausule op te vatten als
een onzelfstandig onderdeel van de aanslagregeling.
Maar daarmee is het antwoord nog niet compleet. Zoals
ook in de memorie van toelichting werd vermeld (blz.
99) gaat het bij verzoeken om toepassing van de
hardheidsclausule globaal gesproken veelal niet om een
geschil aangaande de gegevens, maar wordt, op basis
van overeenstemming aangaande de gegevens,
verzocht om een afwijkende behandeling gezien de
hardheid van het toe te passen recht. In zo'n geval is de
hoorregeling van artikel 4.1.2.1 niet van toepassing; de
hoorregeling is immers beperkt tot de situatie dat de
afwijzing van een aanvraag zou steunen op gegevens
over feiten en belangen die de aanvrager betreffen en
die afwijken van de gegevens die deze zelf heeft
verstrekt.

2118.- Hoe zal een scheiding gemaakt kunnen worden
tussen enerzijds voor beroep vatbare beslissingen op
dit soort verzoeken (in verband met in resoluties
vastgelegd en bekendgemaakt beleid terzake) en
anderzijds niet voor bezwaar of beroep vatbare
beslissingen?
- Zal een en ander niet tot grotere werklast voor de
belastingdienst leiden? Kan worden aangegeven in
welke orde van grootte, zo vroegen de commissies
behoudens de leden van de C.D.A.-fractie.

2 118. Ook in de huidige situatie moet de inspecteur
zich er natuurlijk van bewust zijn of een beslissing die
hij neemt, voor bezwaar of administratief beroep
vatbaar is. Van een vergroting van de werklast kan
derhalve geen sprake zijn.

2 119. In dit artikel wordt de mogelijkheid geschapen
om de artikelen 4.1.2.1. en 4.1.2.2. buiten toepassing
te laten bij een beschikking die strekt tot het vaststellen
van een fmanciele verplichting of aanspraak.
- Waarom geldt deze uitzonderingsbepaling alléén
voor financiële beschikkingen? Niet alleen op financieel
terrein zijn er soorten van beschikkmgen waarvoor de
hoorplicht bezwaarlijk kan worden opgelegd (zoals
bijvoorbeeld examens en keuringen).
- Draagt dit artikel bij aan een verdere
verduidelijking van het bestuursrecht?
Deze vragen werden door de commissies gesteld met
uitzondering van de P.v.d.A.-fractie.

2 119. De vaststelling van de uitslag van een examen is
bij uitstek een voorbeeld van een procedure waarbij
inhoudelijk gesproken voldoende contact met de
belanghebbende bestaat, namelijk door het afnemen
van het examen. En indien in een uitzonderlijk geval
omstandigheden buiten het examen zelf aanleiding
geven tot het afwijzen van een kandidaat, is het sterk
de vraag of de afwijzing steunt op de gegevens,
bedoeld in artikel 4.1.2.1. Ook bij de vaststelling van de
uitslag van een keuring doet zich dezelfde situatie voor.
De vraag of artikel 4.1.2.5a bijdraagt aan een
verduidelijking van het bestuursrecht, beantwoorden wij
bevestigend. Het zou voor alle betrokkenen toch veel
onduidelijker zijn als de in de Awb alleen de algemene
hoorverplichting zou staan, welke verplichting in de
diverse wetten vervolgens weer zou worden
teruggenomen. Door de thans gekozen systematiek
staan regel en uitzondering bij elkaar.

2 120. - Het onder letter b genoemde criterium is erg
vaag en zal heel wat problemen geven. Wanneer een
financiële aanspraak niet wordt gehonoreerd, gaat
daarmee vaak voor een belanghebbende de
mogelijkheid verloren een bepaalde activiteit te
verrichten die alleen maar op een bepaald moment
mogelijk is. Onderschrijft de regering deze stelling van
de commissies?

2 120. Wij onderschrijven de stelling niet. In verreweg
het grootste deel van de gevallen gaat het niet om het
financieel mogelijk maken van activiteiten die alleen
maar op een bepaald moment kunnen worden verricht.
Dat zijn uitzonderlijke situaties. Maar indien zo'n
situatie zich voordoet zal het voor de hand liggen dat
belanghebbende gehoord wordt voordat de aanvraag
wordt afgewezen. Anderzijds moet ook niet worden
vergeten dat als er (relatief) grote belangen in het spel
zijn, in een uitzonderlijk geval als hier bedoeld door
middel van een voorlopige voorziening bij de rechterte
bereiken is dat een noodoplossing wordt gevonden.
Problemen zal deze bepaling dan ook niet hoeven op te
leveren.
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2 121. - De leden van de fractie van de P.v.d.A. wilden
bovendien nog weten waarom er een bepaling als in
artikel 4.1.2.6 ontbreekt voor de bezwaarschriften (Zie
RUU, NJB 1989, blz. 1684}?

2 121. Artikel 4.1.2.6 is slechts opgenomen voor de
totstandkoming van beschikkingen, omdat het artikel
tot doel heeft artikel 1, tweede lid, onderdeel a, van de
WOB in bepaalde gevallen buiten toepassing te
verklaren. Die bepaling van de WOB betreft de situatie
waarin sprake kan zijn van «nog in bewerking» zijnde
gegevens. In de bezwaarschriftfase is de
besluitvorming reeds afgeiond en bestaat derhalve
minder noodzaak voor een uitdrukkelijke buiten
toepassing verklaring.
Inmiddels is de parlementaire behandeling van de
nieuwe WOB gevorderd en is meer duidelijkheid
ontstaan over de tekst daarvan. In de tekst van artikel
11, eerste lid - dat de voortzetting is van het huidige
artikel 1, tweede lid, - speelt het element «in bewerking
zijn» van gegevens geen rol meer. Om die reden is
artikel 4.1.2.6 in het stelsel van de nieuwe WOB
overbodig en is het daarom bij nota van wijziging
geschrapt.

2 122. De leden van de fractie van D66 vroegen, of
artikel 4.1.2.5 onder c niet zo algemeen en cryptisch is
geformuleerd, dat de strekking zonder lezing van de
memorie van toelichting niet duidelijk is. Zou het niet
scherper en duidelijker zijn indien de formulering als
volgt zou zijn:
«c. het met de beschikking beoogde doel slechts kan
worden bereikt indien de belanghebbende daarvan niet
reeds tevoren in kennis is gesteld».

2 122. Het tekstvoorstel van D66 achten wij een
duidelijke verbetering ten opzichte van de tekst van het
wetsvoorstel, omdat daaruit de bedoeling van de
uitzondering duidelijker blijkt. Bij nota van wijziging is
de tekst dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel4.1.3.1

Artikel 4.1.3.1

2 123. Wettelijke bepaalde termijn, danwel redelijke
termijn (acht weken): In de AWR zijn termijnen
vastgelegd voor de vaststelling van definitieve
aanslagen, navorderingsaanslagen en dergelijke, niet
echter voor beslissingen op verzoek om toepassing van
de hardheidsclausule, vrijstelling, teruggaaf,
verrekening, fiscale eenheid, ruling? Is er al een
inventarisatie gemaakt van de categorieën beslissingen
waarvoor de redelijke termijn uit de Awb zal gaan
gelden? Voor welke categorieën beslissingen zal een
andere wettelijke termijn gaan gelden?

2 123. De Algemene wet inzake rijksbelastingen kent
een regeling van de termijn waarbinnen de
belastingaanslag moet zijn opgelegd; na verloop van
die termijn is de inspecteur niet meer bevoegd. Voor
beschikkingen die op aanvraag worden genomen wordt
door middel van de Aanpassingswetgeving in de AWR
opgenomen dat daarvoor een termijn geldt van een
jaar.

Artikel 4.1.3.1 en artikel 4.1.3.2

Artikel 4.1.3.1 en artikel 4.1.3.2

2 124. Deze bepalingen met betrekking tot de termijnen
zouden een grotere mate van rechtszekerheid geven
indien de lengte van de beslistermijn mede zou zijn
gebaseerd op de mogelijkheid om binnen de gestelde
termijn te beslissen.
- Heeft de regering hier enig onderzoek naar
gedaan?
- Is de regering niet van mening dat er ook sprake is
van een zwak ontwikkeld systeem van sancties op
termijnoverschrijding?
- Doet het recht aan het specifieke karakter van de
verzoeken wanneer in beginsel een uniforme termijn
wordt gesteld voor de beslissing op een grote
verscheidenheid van verzoeken?

2 124. Er blijkt sprake te zijn van een misverstand over
de reikwijdte van artikel 4.1.3.1. Dat artikel bepaalt dat
een beschikking moet worden gegeven binnen de bij
(specifiek) wettelijk voorschrift bepaalde termijn. Alleen
als zo'n specifiek wettelijk voorschrift ontbreekt, geldt
de - aanvullende - termijn van de Awb. Alsdan moet de
beschikking worden gegeven binnen een redelijke
termijn, welke in ieder geval is verstreken na acht
weken. Mocht in een bepaald geval, waarin een
specifieke termijn ontbreekt, de termijn van acht weken
te kort zijn, dan biedt artikel 4.1.3.2 de mogelijkheid de
termijn te verlengen. Alleen moet in dat geval de
aanvrager wel in kennis worden gesteld van de nieuwe
termijn. Onzes inziens kan dan ook niet worden
volgehouden dat bij de opzet van deze artikelen geen
rekening is gehouden met de feitelijke mogelijkheden
om binnen een bepaalde termijn te beslissen.
Het systeem van sancties op termijnoverschrijding
wordt door de onderhavige bepalingen verbeterd ten
opzichte van het huidige systeem. Nu is vaak nog
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sprake van termijnen «van orde», wat er soms toe leidt
dat de belanghebbende geen enkel middel heeft om
tegen overschrijding op te komen. Daarvan kan
inderdaad gezegd worden dat sprake is van een «zwak
ontwikkeld systeem». Artikel 4.1.3.1 in samenhang met
artikel 6.1.3, onderdeel b, heeft echter tot gevolg dat
de belanghebbende voortaan, na termijnoverschrijding
door het bestuur, een rechtsmiddel kan instellen als
ware de aanvraag afgewezen. Daarmee heeft hij
uiteraard nog niet het door hem beoogde gevolg dat
zijn aanvraag geheel wordt ingewilligd, maar het
systeem wordt hierdoor stellig verbeterd.
2 125. De voorgestelde algemene beslistermijn van
acht weken is illusoir voor belastingbeschikkingen.
- Is het wenselijk voor de belastingbeschikkingen
een eigen regime voor termijnen op te nemen, zo
vroegen de commissies?

2 125. Voor belastingbeschikkingen geldt op grond van
de Algemene wet inzake rijksbelastingen een eigen
systeem. De bevoegdheid tot het opleggen van een
aanslag verloopt drie (wat betreft navorderings– en
naheffingsaanslagen vijf) jaar na het jaar waarop de
aanslag betrekking heeft. Voor beschikkingen op
aanvraag wordt door middel van de Aanpassingswet in
de AWR een termijn van een jaar ingevoerd, omdat een
termijn van acht weken daarvoor inderdaad
onvoldoende is. Artikel 4.1.3.1, tweede lid, heeft
derhalve geen betekenis voor de belastingwetgeving.

2 126. De leden van de fractie van de V.V.D. hebben de
voorkeur voor een algemene beslistermijn van acht
weken.

2 126. Het doet ons genoegen dat de leden van de
V.V.D.-fractie de keuze voor een algemeen aanvullende
termijn van acht weken onderschrijven.

2 127. - De leden van de G.P.V.-fractie stemden ermee
in, dat dit artikel dwingend is geformuleerd. Daardoor
worden termijnen in wettelijke voorschriften welke tot
nu toe het karakter van termijnen van orde hebben
minder vrijblijvend. In hoeverre ze echter werkelijk
dwingend zijn zal sterk afhangen van het
realiteitsgehalte van de termijnen. Onder de huidige
omstandigheden wordt de termijn van acht weken,
waarbinnen een beschikking dient te worden gegeven
met betrekking tot beslissingen in pensioenzaken, reeds
ruimschoots overschreden. Dat ligt met name aan het
feit dat verschillende instanties betrokken zijn bij de
aanvrage voor deze beschikkingen.

2 127. Bij de pensioenwetgeving is sprake van
specifieke beslistermijnen, zodat de aanvullende
regeling van artikel 4.1.3.1 niet van toepassing is.

2 128. Als bij de uitvoering van de sociale
verzekeringswetten uitgegaan zou moeten worden van
de Awb, dat wil zeggen van het begrip «redelijke
termijn», dan zal van geval tot geval die termijn kunnen
verschillen. De commissies stelden de volgende vragen:
- Zou niet de voorkeur moeten worden gegeven aan
gedifferentieerde, maar wel vastgelegde termijnen?

2 128. Verwezen zij naar de beantwoording van vraag
2 124 hierboven.

2 129. - Zou het niet noodzakelijk zijn om voor
bepaalde begunstigende, ambtshalve, beslissingen,
beslistermijnen in het leven te roepen?

2 129. Alhoewel de figuur van de «begunstigende
ambtshalve beslissing» een zeldzaamheid is,
beantwoorden wij de vraag in beginsel bevestigend.
Indien zich de situatie voordoet dat een begunstigende
beslissing niet op aanvraag maar ambtshalve genomen
moet worden, is het nuttig dat daarvoor een termijn
wordt gesteld. Zo'n termijnstelling kan evenwel niet in
algemene zin in de Awb worden opgenomen, maar zal
per geval in de bijzondere wetgeving moeten worden
geregeld. Een goed voorbeeld vormt de ambtshalve
toekenning van een WAO-uitkering indien de
betrokkene aansluitend aan de uitkering van ziekengeld
krachtens de Ziektewet daarvoor in aanmerking komt
(artikel 34, tweede lid, Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, Stb. 1987, 89).
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Door middel van de aanpassingswetgeving wordt die
wet zodanig gewijzigd dat voor het nernen van zo'n
beslissing een wettelijke termijn gesteld kan worden. In
samenhang met het bij nota van wijziging gewijzigde
artikel 6.1.3 van de Awb (zie punt 2 150) wordt nu
bereikt dat betrokkene na het verstrijken van de termijn
zijn rechtsmiddelen tegen het niet tot stand komen van
de ambtshalve beslissing kan aanwenden. Hierdoor
wordt de procedure verbeterd.
2 130. - Zou het niet wenselijk zijn om de regeling van
behandelingstermijnen bij ministerieel besluit te
regelen? Deze besluiten kunnen, indien noodzakelijk
eenvoudiger worden aangepast dan een wet in formele
zin. De leden van de V.V.D.-fractie wezen erop dat zij er
voorstander van zijn om de regeling van
behandelingstermijnen wél bij wet in formele zin en niet
bij ministeriee! besluit te regelen.

2 130. Beide suggesties hebben voor– en nadelen
Regeling bij mmisterieel besluit verhoogt de flexibiliteit
maar biedt tegelijkertijd minder zekerheid voor de
burger: van de ene op de andere dag kan een termijn
worden gewijzigd. Anderzijds gaat het in zijn
algemeenheid te ver om steeds regeling bij wet in
formele zin te eisen, al spreekt daarbij het voordeel van
rechtszekerheid. Een nadeel hiervan zou ook zijn dat de
centrale overheid zou regelen binnen welke termijn
bijvoorbeeld een gemeentebestuur een beslissing moet
nemen die geheel binnen de gemeentelijke sfeer valt.
Gezien de grote verscheidenheid aan
besluitvormingsprocedures spreekt artikel 4.1.3.1
daarom van «wettelijk voorschrift». Dit houdt voor de
centrale overheid in dat dit bij formele wet moet
geschieden, maar dat de wetgever mag delegeren aan
de Kroon of aan de minister. Bij andere overheden zal
het orgaan dat tot wetgeving bevoegd is, een regeling
kunnen treffen.

2 131. - De leden van de G.P.V.-fractie vroegen of aan
deze bepaling zal zijn voldaan als een bestuursorgaan
laat weten een beschikking te zullen nemen binnen x
weken na ontvangst van het advies van Y., zijnde een
extern adviseur van het bestuursorgaan.

2 131. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. Het
artikel spreekt immers over een termijn waarop de
beschikking tegemoet kan worden gezien. Het
bestuursorgaan zal er, gelet ook op de mogelijkheden
van artikel 3.3.2, voor moeten zorgen dat het advies
binnen een bepaalde termijn wordt uitgebracht en dat
binnen een bepaalde termijn daarna wordt beslist. Bij
termijnoverschrijding door het adviesorgaan ligt het in
de rede dat het bestuursorgaan, in overleg met de
belanghebbende, ofwel een nieuwe termijn noemt
ofwel een beslissing neemt zonder te beschikken over
het advies.

Afdeling 4.1.4

Afdeling 4.1.4

2 132. Het materiële motiveringsbeginsel
(deugdelijkheidsmaatstaf) is gecodificeerd in de
artikelen 4.1.4.1. en 4.1.4.6. Het was wellicht uit
systematisch oogpunt beter geweest als beide artikelen
niet uit elkaar worden gehaald.

2 132. Artikel 4.1.4.6 is als aparte bepaling opgenomen
omdat het specifiek gaat over de wijze waarop met een
advies moet worden gehandeld en daarom beter op zijn
plaats is na artikel 4.1.4.5. Dat artikel betreft eerst de
situatie dat conform een advies wordt besloten, artikel
4.1.4.6 de situatie dat van een advies wordt afgeweken.

2 133. - Waarom is in de memorie van toelichting niet
nader ingegaan op de voor de rechtspraktijk belangrijke
vraag welke maatstaven en factoren de deugdelijkheid
van de motivering bepalen? De verdere invulling zal dan
evenwel vanuit de jurisprudentie moeten komen.

2 133. De reden dat in de memorie van toelichting niet
nader is ingegaan op de vraag welke maatstaven en
factoren de deugdelijkheid van de motivering bepalen,
is dat zulks in algemene zin niet goed mogelijk is. De
belangrijkste maatstaven en factoren zijn wel genoemd:
uit de motivering moet blijken dat de feiten op juiste
wijze zijn vastgesteld en dat deze vaststelling dient te
leiden, althans mag leiden tot de genomen beslissing.
Voor een exacte invulling van beide aspecten zal de
jurisprudentie inderdaad van groot belang blijven.
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Artikel4.1.4.1

Artikel 4.1.4.1

2 134. Motiveringsplicht: in het belastingrecht bestaat
geen expliciete motiveringsplicht. Dit artikel impliceert
dat indien bij het opleggen van een aanslag wordt
afgeweken van de aangifte die afwijking deugdelijk
gemotiveerd moet zijn. De huidige praktijk terzake is,
dat volstaan wordt met een opsomming van de punten
waarop van de aangifte is afgeweken. De vraag rijst of
met de huidige praktijk wordt voldaan aan deze
motiveringsplicht.
- Wat zou de inspecteur eventueel meer moeten
gaan doen?
- Kan bij benadering worden aangegeven hoeveel
beschikkingen in de fiscale sfeer nu niet aan de
deugdelijke motiveringseis zouden voldoen?

2 134. Het onderhavige artikel betreft het beginsel dat
een beschikking gedragen moet kunnen worden door
de daaraan ten grondslag gelegde motivering, ofwel het
materiële motiveringsbeginsel. De stelling dat in het
belastingrecht een zodanige plicht niet expliciet
bestaat, is in zoverre juist, dat terzake geen uitdrukkelijk
wettelijk voorschrift bestaat. Daarin staat de
belastingwetgeving overigens niet alleen. Maar dat
betekent niet dat de belastingdienst beschikkingen kan
geven die niet gedragen kunnen worden door de
daaraan ten grondslag gelegde motivering.
Vanzelfsprekend neemt ook de belastingdienst in
principe alleen beslissingen die voldoen aan het
genoemde beginsel.
De vragen lijken evenwel toegespitst op het formele
motiveringsbeginsel, neergelegd in artikel 4.2.4.2,
inhoudende dat de motivering moet worden vermeld bij
de bekendmaking van de beschikking. Weliswaar
bestaat ook die verplichting op dit moment niet
expliciet voor de belastingdienst, maar dat betekent op
zijn beurt weer niet dat de fiscus thans de motivering
niet ook reeds zou vermelden. Zoals in de vraag ook
wordt aangegeven, is het gebruik dat bij afwijkingen
van de aangifte wordt aangegeven op welke punten de
afwijking betrekking heeft. In verreweg de meeste
gevallen wordt dat door de belastingplichtigen een
voldoende motivering geacht. Wanneer dat niet het
geval is bestaat ook thans reeds de mogelijkheid een
aanvullende motivering te vragen of een bezwaarschrift
in te dienen. Bij de beslissing op bezwaar is op dit
moment de vermelding van de motivering wel reeds
wettelijk voorgeschreven (artikel 25, vierde lid,
Algemene wet inzake rijksbelastingen).
Ten overvloede zij tenslotte gewezen op artikel
6.2.14 van de Awb, waarin is vastgelegd dat schending
van een vormvoorschrift niet hoeft te leiden tot
vernietiging van het besluit, indien de belanghebbende
daardoor niet is benadeeld. Juist voor het formele
motiveringsbeginsel kan deze bepaling van belang zijn,
aangezien in de bezwaar– en beroepsfase gebreken
daarin veelal nog hersteld kunnen worden zonder dat
de belanghebbende daardoor benadeeld wordt.

2 135. - Zal toepassmg van dit artikel tot een grotere
werklast leiden, zo vroegen de leden van de
commissies behoudens de leden van de C.D.A.-fractie.

2 135. Deze vraag kan, na de beantwoording van vraag
2 134, ontkennend beantwoord worden.

2 136. - Hoe moet het motiveringsvereiste worden
toegepast indien een aanslag conform de aangifte
wordt vastgesteld, aldus de commissies met
uitzondering van de P.v.d.A.-fractie.

2 136. Indien een aanslag conform de aangifte wordt
vastgesteld, zal de inspecteur er in het algemeen veilig
van kunnen uitgaan dat aan vermeldmg van de
motivering geen behoefte zal bestaan; op grond van
artikel 4.1.4.4 kan de vermelding van de motivering dan
geheel achterwege blijven.

2 137. - In dit artikel wordt in heel korte bewoordingen
het motiveringsbeginsel vastgelegd. Het lid van de
R.P.F.-fractie vroeg of op die wijze, nu niet uit de
wettekst valt af te leiden dat het beginsel zich richt op
zowel de juiste vaststelling van de feiten als op het
beginsel dat de vastgestelde feiten kunnen en mogen
leiden een ander beslissing, aan de
codificeringsgedachte achter het wetsvoorstel wel
voldoende recht wordt gedaan?

2 137. Juist omdat de beide componenten van het
materiële motiveringsvereiste niet goed uit elkaar te
halen zijn - zeker niet in een wettekst die algemene
gelding beoogt te hebben –, achten wij de formulering
van artikel 4.1.4.1 adequaat. Wij vertrouwen erop dat
de gekozen formulering in samenhang met de
toelichting daarbij voldoende aanknopingspunten biedt
voor een juiste hantering van deze bepaling.
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Artikel 4.1.4.2

Artikel 4.1.4.2

2 138. Het formele motiveringsbeginsel
(kenbaarheidseis) is gecodificeerd in de artikelen 4.1,
4.2 t/m 4.1.4.4. Hierin is met name de jurisprudentie
van de AROB-rechter gecodificeerd, waardoor een
divergentie ontstaat met de ambtenarenrechtspraak van
de Centrale Raad van Beroep. De Raad acht een latere
aanvulling van de gronden van een schikking
geoorloofd, mits de ambtenaar daardoor niet in zijn
processuele belangen wordt geschaad (zie: C.R.v.B. 19
november 1987, TAR '88, 25).
- Laat het formele motiveringsbeginsel zoals
geformuleerd in de artikelen 4.1.4.2 t/m 4.1 4.4 ruimte
voor de jurisprudentie van de Centrale Raad voor
Beroep, inhoudende dat een latere aanvulling van de
gronden van een beschikking geoorloofd is, mits de
ambtenaar (in dit geval de belanghebbende) daardoor
niet in zijn processuele belangen wordt geschaad?

2 138. De aangehaalde jurisprudentie van de Centrale
Raad van Beroep moet niet alleen worden bezien in het
licht van artikel 4.1.4.2 maar ook van artikel 6.2.14. Dat
artikel houdt in dat de rechter een besluit, ondanks een
geconstateerde schending van een vormvoorschrift, in
stand kan laten indien de belanghebbende daardoor
niet wordt benadeeld In de toelichting op dat artikel is
ook gewezen op eerdere jurisprudentie van de Centrale
Raad inzake het passeren van een motiveringsverzuim.
In onderlinge samenhang bezien leiden de nu
voorgestelde wetsbepalingen ertoe dat het
bestuursorgaan in principe verplicht is de motivering
bekend te maken met het besluit zelf, maar dat de
rechter een schending van die verplichting niet
noodzakelijkerwijs hoeft te laten volgen door een
vernietiging van het besluit. Inhoudelijk blijft derhalve
ruimte voor de jurisprudentie van de Centrale Raad.

2 139. - De leden van de fractie van de P.v.d A. wilden
nog het volgende opmerken: De eis tot kenbaar maken
van de motivering wordt wel als het
«kenbaarheidsvereiste» omschreven. Kan het
verwarring wekken dat in het klachtrecht bij de
Nationale Ombudsman deze term reeds een eigen,
afwijkend, leven is gaan leiden?

2 139. Met het «kenbaarheidsvereiste» in het
klachtrecht bij de Nationale ombudsman vvordt gedoeld
op de verplichting van een klager om zijn klacht eerst
bij het betrokken bestuursorgaan kenbaar te maken,
alvorens de ombudsman te benaderen met een verzoek
om een onderzoek (artikel 12, tweede lid, van de Wet
Nationale ombudsman). In de literatuur over de
motiveringsplicht bij besluiten wordt wel gesproken
over de eis van de «kenbare motivering», soms ook wel
aangeduid als het «kenbaarheidsvereiste». De
verschillende vereisten zien niet alleen op verschillende
subjecten (klager onderscheidenlijk bestuursorgaan)
maar ook op verschillende rechtsfenomenen
(klachtprocedure onderscheidenlijk motivering van
besluiten). De conclusie luidt derhalve dat uit de
context waarin de term «kenbaarheidsvereiste» wordt
gehanteerd, duidelijk zal zijn waarop gedoeld wordt.
Daarom achten wij de kans klein dat verwarring kan
ontstaan. Ten overvloede zij opgemerkt dat de term
«kenbaarheidsvereiste» noch in Wet Nationale
ombudsman, noch in de tekst van de Awb voorkomt.

Artikel4.1.4.4

Artikel4.1.4.4

2 140. De omvang van de motivering is afhankelijk van
de belangen van de aanvrager, eventuele derden en het
overheidsorgaan. De aan de motivering te stellen eisen
zullen dan ook slechts per geval kunnen worden
geconcretiseerd.
- Is de regermg van mening dat, gezien het
bovenstaande, de mogelijkheid tot het achterwege
laten van een motivering niet wettelijk dient te worden
vastgelegd, zo vroegen de leden van de commissies
behoudens de leden van de fracties van D66 en het
G.P.V.

2 140. De vraag hoe omvangrijk de vermelding van de
motivering in een bepaald geval moet zijn, moet goed
worden onderscheiden van de vraag of aan vermelding
van de motivering überhaupt wel behoefte bestaat. De
eerste vraag betreft de mate van inzichtelijkheid en
begrijpelijkheid van de motivering en kan in
verschillende gevallen verschillend worden beantwoord.
Daarom kan daarvoor niet een algemeen criterium
worden gegeven.
De tweede vraag is veel eenvoudiger te
beantwoorden. Indien iemand een beschikking
aanvraagt waarbij de belangen van niemand anders zijn
betrokken, en het bestuursorgaan beslist conform de
aanvraag, zal er in het algemeen geen enkele behoefte
bestaan aan vermelding van de motivering van de
beschikking. In zo'n geval zal het bestuursorgaan
vermelding in haar geheel achterwege kunnen laten.
Wanneer de belanghebbende de motivering echter toch
wenst te vernemen kan hij een beroep doen op het
tweede lid van het onderhavige artikel. Het
bestuursorgaan moet de motivering dan alsnog zo
spoedig mogelijk verstrekken. Hoe omvangrijk de
motivering dan is, is weer een zelfstandige vraag.
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Schrapping van artikel 4.1.4.4 zou het risico in zich
bergen dat het motiveringsvereiste op een wel zeer
sterk hellend vlak zou komen. In de gevallen als
hierboven bedoeld, zou dan immers toch een formele
motivering worden gegeven, die die naam in feite niet
verdient. In zo'n geval is het beter dat het
bestuursorgaan de motivering in zijn geheel achterwege
laat en deze aileen op verzoek alsnog vermeldt, maar
dan een motivering die wel aan de maatstaven voldoet.
Artikel4.1.4.5

Artikel4.1.4.5

2 141. In de Awb wordt geen verschil gemaakt naar
typen advies. Scherpe grenzen tussen de verschillende
functies van advies zijn moeilijk trekken, maar het
belang van het onderscheid is toch dat het aanleiding
geeft tot verschillende toepassmg van algemene regels
omtrent advisering.
- De leden van de commissies, met uitzondering van
de leden van de G.P.V.-fractie stelden de volgende
vraag: Ligt het nu niet voor de hand om andere eisen te
stellen aan de omgang met een (zuiver)
deskundigenadvies dan aan de omvang met
semi-gerechtelijke adviezen?

2 141. Zoals de commissies terecht opmerken is er
onderscheid tusseri de verschillende functies van
adviezen en kan daarin een reden liggen voor een
verschillende behandeling van adviezen door het
bestuur. Maar ook binnen dezelfde categorie adviezen
kan er verschil in behandeling liggen. Een
bestuursorgaan zal met grotere zekerheid kunnen
vertrouwen op de juistheid van een advies naarmate het
adviesorgaan op het desbetreffende terrein een grotere
expertise heeft opgebouwd. Kortom, het ene advies is
het andere niet. Bij de totstandkoming van (primaire)
beschikkingen is evenwel slechts bij hoge uitzondering
sprake van «semi-gerechtelijke» advisering.
Zodanige advisering speelt een grotere rol bij de
bezwaarschriftprocedure. Maar het is onverantwoord
om in het algemeen te zeggen dat strengere eisen
zouden moeten worden gesteld aan de omgang met het
ene soort advies dan aan de omgang met het andere
soort. Daarbij spelen veel factoren een rol zoals: de
aard van de materie waarover de beslissing handelt en
in het bijzonder van het deel waarover het advies wordt
gevraagd; de relatie tussen het bestuursorgaan en het
adviesorgaan; de samenstelling van het adviesorgaan;
de vraag of het advies wordt uitgebracht na
raadpleging van belanghebbende of slechts op de
stukken, en dergelijke.

2 142. Krachtens artikel 3.3.1 en volgende Awb moet
de adviseur niet werkzaam zijn onder
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
- Wat denkt de regering van het feit dat de
Rijksbelastingdienst bijna nooit met externe adviseurs
werkt, met eigen deskundigen, zo wilden de leden van
de commissies, behoudens de leden van de
G.P.V.-fractie, weten.

2 142. In artikel 3.3.1 is niet vastgelegd dat een
adviserende instantie niet onder verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan mag werken, maar is slechts
buiten twijfel gesteld dat alleen in dat geval de
bepalingen van afdeling 3.3 gelden. Het doel daarvan is
om te voorkomen dat degenen die in hun gewone
(ambtelijke) werkzaamheden advies uitbrengen aan het
bestuursorgaan, worden beschouwd als adviseur in de
zin van die afdeling. Dat zou er bij voorbeeld toe leiden
dat alle interne adviseurs zouden moeten worden
vermeld bij het uiteindelijke besluit, wat uiteraard niet
de bedoeling kan zijn. In artikel 4.1.4.5 is de beperking
evenwel niet aangebracht, omdat die bepalmg een
andere strekking heeft: ter motivering van een
beschikking mag best worden volstaan met een
verwijzing naar een ambtelijk advies, mits dat advies
zelf maar de motivering voor de beschikking bevat en
tevens ter kennis van de belanghebbende is of wordt
gebracht.
Dat leidt ertoe dat het hier irrelevant is dat de
belastingdienst «vrijwel nooit met externe adviseurs
werkt», maar met eigen deskundigen, zoals
rijksaccountants, FIOD-ambtenaren en dergelijke. In de
motivering van een beschikking mag best worden
verwezen naar een advies van een interne adviseur,
mits daaruit de motivering dan maar blijkt en het advies
ook kenbaar is voor de belanghebbende.
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2 143. De VUGA adviseert de volgende tekst:
- Artikel 4.1.4.5: Het woord «beschikklng dient
vervangen te worden door het woord »besluit«
(impliceert aanpassing in artikel 3.1 1 afd. 2 t/m 4 en
6) en bovendien dient het motiveringsbeginsei een
andere plaats te krijgen in de Algemene wet
bestuursrecht, namelijk in hoofdstuk 3, onderdeel 6.

2 143. De suggestie van de VUGA om het
motiveringsbeginsel te verplaatsen naar hoofdstuk 3,
zodat het beginsel ook gelding krijgt voor andere
besluiten dan beschikkingen en wellicht ook voor
andere handelingen dan besluiten, spreekt ons op
zichzelf aan. Wij geven er echter de voorkeur aan de
Commissie-Scheltema te verzoeken hieraan aandacht
te besteden en ons zonodig, mogelijk reeds bij de
aanbieding van het voorontwerp van de derde tranche
van de wet, een voorstel te doen. Deze voorkeur hangt
samen met het feit dat in dat voorontwerp andere
besluiten dan beschikkmgen aan de orde zullen komen,
zodat dan goed kan blijken of voor die andere besluiten
de regels over de motivering eveneens behoren te
gelden.

Artike/4.1.4.6

Artikel4.1.4.6

2 144. - Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg om welke
reden in dit artikel niet de formulering «bij of krachtens
wettelijk voorschrift» (zie artikel 3.1 1 wordt gebezigd,
maar slechts «krachtens wettelijk voorschrift»?

2 144. Deze vraag betreft een kwestie van
wetgevingstechniek. In het onderhavige artikel wordt de
term «krachtens wettelijk voorschrift» gebruikt ter
aanduiding van de grondslag van een advies: dat advies
wordt uitgebracht op grond van, anders gezegd
«krachtens» een wettelijk voorschrift. Naar zijn aard
wordt een advies zelf niet uitgebracht bij wettelijk
voorschrift. Men zie bijvoorbeeld ook artikel 4.1.4.2,
tweede lid, waarin is bepaald dat een beschikking moet
vermelden «krachtens welk wettelijk voorschrift» zij is
gegeven: per definitie is ook een beschikking zelf geen
wettelijk voorschrift.
De uitdrukkmg «bij of krachtens wettelijk
voorschrift», gehanteerd in artikel 3.3.1, wordt in een
ander verband gebruikt. Daar wordt een adviseur
gedefinieerd als iemand die «bij of krachtens wettelijk
voorschrift» belast is met een adviestaak. Die taak kan
£>/ƒ wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld in een wet) zijn
opgelegd, maar ook is denkbaar dat de wet zelf slechts
een bevoegdheid voor een bestuursorgaan creëert om
een bepaald orgaan advies te vragen. In zo'n geval
wordt het adviesorgaan pas met de specifieke taak
«belast» door de opdracht van het bestuursorgaan, dat
de bevoegdheid daartoe ontleent aan het wettelijk
voorschrift. In dat geval is het orgaan met de
adviestaak belast krachtens wettelijk voorschrift.

2 145. De VUGA adviseert de volgende tekst:
- In artikel 4.1.4.6. welk volgens het VUGA-voorstel
3.6.5. wordt, dienen de woorden «krachtens wettelijk
voorschrift» te vervallen. Kan de regering met de
tekstvoorstellen instemmen?

2 145 - De woorden «krachtens wettelijk voorschrift
met het oog daarop uitgebracht» kunnen niet worden
gemist, omdat anders ook de afwijking van een intern,
ambtelijk advies zou moeten worden gemotiveerd. Dit
is niet alleen in strijd met de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuursorganen
(ministers, colleges van burgemeester en wethouders,
colleges van gedeputeerde staten, burgemeesters etc.)
en de hen ten dienste staande ambtenaren maar zou
ook tot onaanvaardbare en overbodige bestuurslasten
leiden. Beslissingen van bestuursorganen zijn veelal
keuzes tussen soms tegenstrijdige interne adviezen.
Naar buiten moet de beschikking zelf wel gemotiveerd
worden, maar behoort niet in discussie te worden
gegaan over de verschillende intern adviezen.
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Hoofdstuk 6: Algemene bepalingen over bezwaar en
beroep

Hoofdstuk 6: Algemene bepalingen over bezwaar en
beroep

Afdeling 6.1 Inleidende bepalingen,

Afdeling 6.1 Inleidende bepalingen.

2 146. De leden van de C.D.A.-fractie vroegen de
regering of het niet aanbeveling verdient in de wetten
betreffende het vragen van een beslissing/oordeel van
de Onderwijsraad te bepalen dat paragraaf 6.1 en 6.2
ook van toepassing zijn op geschillen tussen de
minister c.q. de inspectie en het bevoegd gezag van
een bijzondere school. Toelichting: zo kan worden
voorkomen dat bij de invoering van de Awb een
verschillende procedure gaat gelden voor behandeling
van geschillen betreffende enerzijds openbare scholen
en anderzijds bijzondere scholen. Besluiten van
bijzondere scholen vallen immers (als besluiten van
organen van privaatrechtelijke rechtspersonen)
krachtens artikel 1.3 niet onder de Awb.

2 146. Hier is kennelijk sprake van een misverstand.
Ook in relatie tot openbare scholen is hoofdstuk 6 niet
van toepassing op de besluitvorming door de
Onderwijsraad, zodat er ook niet in voorzien hoeft te
worden dat het hoofdstuk van toepassing wordt in
relatie tot bijzonder onderwijs. De beslissingen van de
Onderwijsraad inzake schoolwerkplan– en
leerplanvaststelling moeten worden beschouwd als
primaire beslissingen, genomen door een zelfstandig
bestuursorgaan. Met de in de onderwijswetgeving
geregelde procedure wordt recht gedaan aan de
grondslag van de pacificatiegedachte, namelijk dat niet
de rijksoverheid maar de Onderwijsraad als
pacificatieorgaan is belast met de besluitvorming inzake
de toetsing van de bedoelde plannen aan de wettelijke
voorschriften.

2 147. Het lid van de fractie van de R.P.F. achtte het
een goede zaak dat de bezwaarschriftprocedure altijd
vooraf gaat aan beroep of administratief beroep. Hij
kon de daaraan ten grondslag liggende motieven
onderschrijven. Hij wenste echter te onderstrepen dat
hoewel bezwaarschriftprocedure en (administratief)
beroepsprocedure enigszins verweven raken, het
onderscheid immer gehandhaafd dient te blijven. Kan
de minister onderschrijven dat een
bezwaarschriftprocedure nimmer de plaats in kan
nemen van een beroepsprocedure? In aansluiting op
geluiden uit de literatuur vroeg dit lid of het
aanbeveling verdient in de wet de mogelijkheid te
openen dat de bezwaarschriftprocedure met wederzijds
goedvinden van bestuursorgaan en belanghebbende
wordt overgeslagen.

2 147. In deze vraag ligt de suggestie besloten als zou
de bezwaarschriftprocedure ook vooraf dienen te gaan
aan het (administratieve) beroep op een ander
bestuursorgaan. Dat is niet het geval: de
bezwaarschriftprocedure is niet nodig als reeds een
andere mogelijkheid van bestuurlijke heroverweging
bestaat, in de vorm van administratief beroep. In het
algemeen kan niettemin worden gesteld dat bezwaar de
voorkeur heeft boven administratief beroep. Wij kunnen
de bedoelde stelling derhalve onderschrijven, voor
zover daarmee bedoeld is dat een
bezwaarschriftprocedure nooit de plaats kan innemen
van beroep op de administratieve rechter. Vervanging
van administratief beroep door een
bezwaarschriftprocedure is goed verdedigbaar, mits
daarna beroep op de rechter verzekerd is.
De mogelijkheid om een bezwaarschriftprocedure
met wederzijds goedvinden van bestuur en
belanghebbende over te slaan, gaat niet alleen voorbij
aan het belang van eventuele derden bij een
heroverweging door het bestuur, maar ook aan het
belang dat de administratieve rechter heeft bij een
goed voorbereide zaak. Om deze reden zien wij op dit
moment geen reden de bedoelde mogelijkheid op te
nemen. Een bezwaar hoeft dat niet te zijn, aangezien de
regeling op andere wijze voorziet in de mogelijkheid
van verkorte afdoening: indien de belanghebbenden
verklaren geen gebruik te willen maken van het recht te
worden gehoord, kan een hoorzitting achterwege
worden gelaten en kan de zaak snel worden beslist. Dat
zal bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer bij de
voorbereiding van het besluit de stellingen van bestuur
en belanghebbende voldoende duidelijk geworden zijn
en een nadere procedure niet zinvol is. Op die wijze kan
de zaak dan spoedig voor de rechter worden gebracht,
zonder dat tekort wordt gedaan aan het belang van
derden en van de rechter. Verwezen zij ook naar het
antwoord op vraag 2 190.
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Artikel 6.1.1

2 148. Blijkens de memorie van toelichting wordt met
dit artikel niet beoogd beroep open te stellen in
gevallen waarin die mogelijkheid thans niet reeds
bestaat, zo stelde het lid van de R.P.F.-fractie: Geldt dit
principe ook integraal voor de mogelijkheden tot het
instellen van bezwaar? Wil dat zeggen dat ook voor het
maken van bezwaar de mogelijkheid steeds uitdrukkelijk
in een bijzondere bestuurswet moet zijn gegeven?

2 148. De mogelijkheid van bezwaar behoeft niet
uitdrukkelijk in de bijzondere wetgeving te worden
geopend, omdat artikel 6 3 1a in het algemeen voorziet
in een bezwaarschriftprocedure voorafgaand aan het
beroep op de administratieve rechter. In bepaalde
gevallen heeft het, in de bestaande wetgevmg, echter
de voorkeur de vermelding van de mogelijkheid van
bezwaar in de bijzondere wet te handhaven, omdat
anders het systeem van de bijzondere wet onnodig zou
worden gewijzigd. Voor de toekomstige wetgeving
moet er echter van worden uitgegaan dat de Awb de
mogelijkheid van bezwaar uitputtend regelt.
In gevallen waarin de mogelijkheid van beroep op de
administratieve rechter niet bestaat (noodwetgeving en
dergelijke) maar een bezwaarschriftprocedure wel
gewenst wordt geacht, moet de bezwaarmogelijkheid
natuurlijk wel uitdrukkelijk in de bijzondere wetgeving
worden opgenomen, omdat de Awb daarin niet
voorziet.

Artikel 6.1.3

Artikel 6.1.3

2 149. Artikel 6.1.3, aanhef en onderdeel a, stelt met
een besluit gelijk de schriftelijke weigering een besluit
te nemen.
- Moet de mondelinge weigering een besluit te
nemen gelijk worden gesteld met het niet tijdig
beslissen op een aanvraag (onderdeel b van dit artikel),
vroegen de commissies.

2 149. Wordt mondeling geweigerd een besluit te
nemen, dan komt geen besluit tot stand. Op de
aanvraag is dan niet door het nemen van een besluit
beslist. Een mondelinge weigering kan wegens
bewijstechnische redenen echter niet op zichzelf met
een besluit worden gelijkgesteld. Maar een mondelinge
weigering zal wel gepaard gaan met het niet nemen van
een besluit (d.w.z. een schriftelijke beslissing) binnen
de daarvoor vastgestelde termijn. Na verloop van die
termijn is de gelijkstelling met een besluit voltooid,
zodat de mogelijkheid van beroep openstaat. In de
praktijk zal evenwel reeds beroep kunnen worden
ingesteld tegen de mondelinge weigering, gezien artikel
6.2.4, eerste lid, onder b: onder omstandigheden kan
belanghebbende dan immers menen dat een «besluit»
al wel tot stand gekomen is. Gewezen zij ook op de
gewijzigde formulering van artikel 6.1.3.

2 150. Artikel 6.1.3, aanhef en onderdeel b, stelt met
een besluit gelijk het niet tijdig beslissen op een
aanvraag (fictieve weigering). Het niet of niet tijdig
nemen van een ambtelijke beslissing wordt niet met
een besluit gelijkgesteld zodat daartegen geen bezwaar
en beroep openstaat. De commissies legden de
volgende vragen aan de regering voor:
- Verdient het aanbeveling om uit het oogpunt van
rechtsbescherming van degene die bij het uitblijven van
een ambtshalve beslissing is betrokken terzake een
wettehjke regeling te treffen?

2 150. Er kan, zoals in het voorlopig verslag wordt
verondersteld, inderdaad behoefte bestaan aan de
mogelijkheid zich tot de rechter te wenden indien een
ambtshalve door het bestuur te nemen beslissing niet
tijdig wordt genomen. Dit zal met name het geval zijn
indien het een voor de burger gunstige beslissing
betreft.
Tenemde dit op eenvoudige wijze te bereiken is de
redactie van de bepaling onder b gewijzigd in: «het niet
tijdig nemen van een besluit». Voor ambtshalve
besluiten waarvoor de wetgever heeft vastgesteld dat
zij binnen een bepaalde termijn moeten worden
genomen, zal na afloop van die termijn sprake zijn van
het niet tijdig nemen van dat besluit
Voor het beslissen op een aanvraag volgen uit de
nieuwe redactie dezelfde rechtsgevolgen als uit de
oude: het niet tijdig beslissen op een aanvraag betekent
dat niet tijdig een besluit is genomen.
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2 151. - Zal de beslistermijn van acht weken (4.1.3.1)
niet leiden tot een groot aantal bezwaarschriften als
gevolg van het niet tijdig beslist hebben op aanvragen
en derhalve een vergroting van de werklast met zich
meebrengen, hetgeen weer financiële gevolgen heeft?

2 151. Deze vraag kan ontkennend beantwoord
worden. Zoals ook al bij punt 2 123 is vermeld, geldt de
termijn van 4.1.3.1 slechts indien niet een specifieke
termijn is gesteld. De lengte van de specifieke termijn
kan verschillen naar gelang de aard van de beslissing,
de spoed die daarbij in het algemeen is vereist, en de
gecompliceerdheid van de materie.
Slechts indien geen bijzondere termijn is bepaald,
geldt de regeling van het tweede lid van artikel 4.1.3.1.
Ook daarin wordt echter geen vaste termijn genoemd,
maar wordt alleen bepaald dat de beslistermijn in ieder
geval verstreken Is indien binnen acht weken noch een
beschikking is genomen, noch bericht is gezonden
binnen welke termijn de beschikking te verwachten valt.
Deze regeling leidt naar onze mening tot
beslistermijnen die in overeenstemming zijn met de
aard van de te nemen besluiten en de mogelijkheden
van het bestuur. In dit licht is het goed erop te wijzen
dat de regering op suggestie van de Nationale
ombudsman reeds heeft besloten dat binnen drie
weken op ieder aan het bestuur gericht verzoek moet
worden gereageerd. Het voorschrift dat binnen acht
weken een bericht moet worden verzonden, waarin
tenminste moet worden vermeld binnen welke termijn
een beschikking kan worden verwacht, behoort
derhalve ook nu al te worden gevolgd.
De belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige
situatie is echter de gewijzigde termijnregeling voor het
mdienen van bezwaar– en beroepschriften ingeval niet
tijdig wordt besloten. Uit artikel 6.2.6 vloeit voort dat
niet onmiddellijk nadat het bestuursorgaan in verzuim is
met een tijdige beslissing, bezwaar hoeft te worden
gemaakt of beroep hoeft te worden ingesteld, zoals dit
thans ingevolge de Wet Arob wel het geval is. Wij
verwachten dat het daardoor minder zal voorkomen dat
een bezwaar– of beroepschrift primair wordt ingediend
om verlies van rechten te voorkomen: men kan zonder
risico afwachten of het bestuur niet alsnog tot een
beslissing komt.
Als geheel veronderstellen wij derhalve dat de
nieuwe regeling tot minder bezwaarschriften zal leiden
dan onder een stelsel als dat van de Wet Arob.

Artikel 6.1.4

Artikel 6.1.4

2 152. Dit artikel bepaalt dat een beslissing inzake de
procedure ter voorbereiding van een besluit niet
vatbaar is voor bezwaar of beroep, tenzij deze
beslissing de belanghebbende los van het voor te
bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.
- Duk (Bestuurswetenschappen 1990, nr. 1) acht het
een lastige vraag in welke gevallen een interlocutoire
beslissing, los van het uiteindelijk te nemen besluit, de
belanghebbende rechtstreeks treft in een rechtens te
respecteren belang. De commissies, behalve de leden
van de C.D.A.-fractie, vroegen de regering of deze
bovenstaande stelling onderschrijft.

2 152. Inderdaad zal niet altijd op voorhand duidelijk zal
zijn of een bepaalde procedurele beslissing de
belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft, los
van het voor te bereiden besluit. Anderzijds kan een
dergelijke bepaling niet gemist worden.
Van een groot aantal procedurele beslissingen kan
zonder twijfel worden aangenomen dat zij de
belanghebbende niet los van het uiteindelijke besluit
rechtstreeks in zijn belang treffen. Wanneer een
bestuursorgaan bijvoorbeeld beslist tot toepassing van
artikel 4.1.2.5 en de belanghebbende niet vooraf hoort,
kan deze procedurele beslissmg zonder bezwaar aan de
orde worden gesteld in het kader van de
totstandkoming van het uiteindelijke besluit. Ook bij
veel andere procedurebeslissingen zal artikel 6.1.4 niet
zozeer problemen opleveren alswel kunnen bijdragen
aan een zinvolle regeling van rechtsbescherming.
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Afdeling 6.2. Overige algemene bepalingen.

Afdeling 6.2, Overige algemene bepalingen.

2 153. De AROB-rechter is niet bevoegd een
proceskostenveroordeling uit te spreken. Een actie tot
schadevergoeding in verband met gemaakte
proceskosten wordt gebaseerd op onrechtmatige daad.
Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van
onrechtmatig handelen gaat de burgerlijke rechter uit
van de beslissing van de AROB-rechter; heeft deze de
normschending reeds vastgesteld dan zal door de
civiele rechter de onrechtmatigheid van het
overheidshandelen al snel worden aangenomen. Het
bovenstaande zal op andere gebieden van
administratief procesrecht niet wezenlijk anders liggen.
- Verdient het aanbeveling paragraaf 6.2 Awb aan te
vullen met een regeling inzake
proceskostenveroordeling in het administratief recht?

2 153. Nu de civiele rechter het mogelijk heeft gemaakt
ter zake van onrechtmatige daad een vergoeding te
vragen voor proceskosten, gemaakt in een
administratiefrechtelijke procedure, verdient het
inderdaad de voorkeur een regeling voor de
proceskostenveroordeling in het bestuursprocesrecht
op te nemen. Daartoe zullen in de tweede tranche van
de Awb voorstellen worden gedaan.

2 154. De leden van de S.G.P.-fractie vroegen hoe het
eerste lid van dit artikel zich verhoudt tot de in artikel
6.2.8, eerste lid, geregelde doorzendplicht.

2 154. Artikel 6.2.0 bepaalt dat bezwaar wordt gemaakt
c.q. beroep wordt ingesteld door indiening van een
bezwaar– of beroepschrift bij het bevoegde orgaan;
artikel 6.2.8 geeft aan wat moet gebeuren wanneer een
bezwaar– of beroepschrift is ingediend bij een
onbevoegd orgaan. In samenhang bezien komt artikel
6.2.8 dus in beeld wanneer aan artikel 6.2.0 een
onjuiste toepassing is gegeven. Wanneer dat aan de
beïanghebbende niet valt toe te rekenen (bijvoorbeeld
omdat hij door het bestuursorgaan zelf op het
verkeerde been was gezet bij de vermelding van de
openstaande rechtsmiddelen) moet hij daarvan niet de
dupe worden; daarin voorziet artikel 6.2.8, derde lid.

Artikel. 6.2.0a

Artikel. 6.2.0a

2 155. De aan een bezwaarschrift te stellen
vormvereisten gaan verder dan nu voor
bezwaarschriften in fiscale procedures is
voorgeschreven. Onder omstandigheden zou dat
kunnen leiden tot een geringere toegankelijkheid tot de
bezwaar– en beroepsprocedures.
- Wat is de inschatting van de regering op dit punt?
Zal de in fiscale procedures gehanteerde soepele
werkwijze op dit punt gehandhaafd kunnen blijven?

2 155. De in artikel 6.2.0a opgenomen eisen voor
bezwaar– en beroepschriften kunnen beschouwd
worden als minimale eisen die voor een doelmatige
behandeling van zulke geschriften door bestuur of
rechter nodig zijn. Het algemeen vastleggen van deze
eisen kan de bekendheid daarvan vergroten en kan
daardoor leiden tot een efficientere afhandeling.
Een geringere toegankelijkheid van de bezwaar– en
beroepsprocedures in fiscale zaken is van een en ander
niet te vrezen. De in fiscale zaken gehanteerde, voor
belanghebbende soepele werkwijze op dit punt kan
uiteraard gehandhaafd blijven. De Awb verplicht niet
tot het buiten behandeling laten van gebrekkige
bezwaarschriften, maar biedt het bestuursorgaan de
bevoegdheid daartoe, nadat gelegenheid is gegeven tot
herstel van het gebrek.

2 156. De VUGA adviseert de volgende tekst: Artikel
6.2.0: toevoegen: lid 4: «In plaats van een bezwaar– of
beroepschrift in te dienen kan ook een verklaring
worden afgelegd ten overstaan van een persoon die
daartoe door het bestuursorgaan, het beroepsorgaan of
de rechter is aangewezen. Van de verklaring wordt een
proces-verbaal opgemaakt». De commissies, met
uitzondering van de fracties van S.G.P. en G.P.V.
vroegen of de regering dit voorstel over wil nemen.
2 157. Artikel 6.3.0a: toevoegen: lid 4: Het eerste,
tweede en derde lid zijn van overeenkomstige
toepassmg op het proces-verbaal bedoeld in artikel
6.2.0, vierde lid«. Voor deze toevoeging geldt dezelfde
vraag.

2 156 en 2 157. Het treffen van een speciale regeling
voor het instellen van bezwaar of beroep ten behoeve
van degenen die zich niet schriftelijk in de Nederlandse
taal kunnen uitdrukken, vergt de nodige voorzieningen
bij bestuursorganen en rechterlijke instanties. Wij
betwijfelen of daaraan een zodanige behoefte bestaat
dat deze voorzieningen gerechtvaardigd zijn; in de
praktijk is daarvan, voor zover ons bekend, niet
gebleken. In het algemeen zal degene die zich
onvoldoende schriftelijk kan uitdrukken, zich voor het
voeren van een procedure wenden tot iemand die wel
over die vaardigheid beschikt; artikel 2.1.1 voorziet in
de bevoegdheid tot bijstand en vertegenwoordiging.
Veelal zal het bestuursorgaan of de rechter daartoe
minder geschikt zijn dan een persoon uit de omgeving
van de belanghebbende. Om deze redenen zouden wij
de suggestie dan ook niet willen volgen.
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2 158. Het R.P.F.-fractielid vroeg of het eerste lid van
dit artikel, in samenhang met art. 6.2. 1 er aan in de
weg staat dat pro forma bezwaarschriften worden
ingediend om zodoende langs indirecte weg de termijn
te verlengen. Het leek dit lid niet wenselijk om in dit
soort gevallen steeds de toevlucht te nemen tot de
hardheidsclausule; pro forma bezwaarschriften zouden
mogelijk moeten zijn op zijn minst in die gevallen
waarin het bestuursorgaan daarmee instemt. Om welke
reden is de weg terzake, namelijk het stellen van een
termijn voor het aanvullen van een bezwaarschrift, zoals
op blz. 1 26 Memorie van Toelichting verwoord, niet in
de wettekst opgenomen?

2 158. De Awb sluit niet uit dat
pro-forma-bezwaarschriften worden ingediend (d.w.z.
bezwaarschriften die de gronden voor het bezwaar nog
niet bevatten en die derhalve niet voldoen aan de eisen
van artikel 6.2.0a). Wellicht zal de verlenging die in een
aantal gevallen optreedt (van 30 dagen naar zes weken)
er in een aantal gevallen toe kunnen leiden dat daartoe
minder aanleiding bestaat. Anders dan in de vraag van
de R.P.F.-fractie besloten lijktte liggen, is in de
wettekst wel degelijk de mogelijkheid van het stellen
van een termijn opgenomen, waarbinnen het
bezwaarschrift moet worden aangevuld: men zie artikel
6.2.0b.

Artikel 6.2.0b

Artikel 6.2.0b

2 159. Het advies van de Raad van State om in de tekst
van de wet tot uitdrukking te brengen dat de termijn
waarbinnen het verzuim hersteld kan worden een
redelijke dient te zijn is door de regering niet
overgenomen. De regering oordeelt dat dit slechts
praktische betekenis zou hebben indien de wet
concreet zou kunnen aangeven hoeveel weken een
redelijke termijn moet worden geacht; dit hangt mede
van de aard van het verzuim af, een algemene regel is
moeilijk te geven.
- In samenhang met het voorgaande artikel rijst de
vraag blj de commissies of veel bezwaarschriften in
aanmerking zouden komen voor terugzending in
verband met verzuimherstel. Kan worden aangegeven
welke gevolgen in de zin van extra menskrachtbeslag.

2 159. De in de vraag besloten liggende
veronderstelling dat de regeling van artikel 6 2 Ob tot
een extra beslag op menskracht en financiële middelen
zal leiden, is niet juist. Er bestaat geen verplichting om
aan de indiener te verzoeken een gebrekkig geschrift te
verbeteren. De bepaling stelt dit slechts als vereiste
voor het geval de beslissende instantie het bezwaar of
beroep vanwege de gebreken niet-ontvankelijk wil
verklaren, hetgeen het geval zal zijn indien een goede
beoordeling ervan als gevolg van die gebreken wordt
bemoeilijkt. Indien het bestuursorgaan het doelmatiger
vindt van deze mogelijkheid geen gebruik te maken, is
het daarin vrij.
De bepaling zal derhalve daar, waar nog niet de
bevoegdheid bestond een gebrekkig bezwaar– of
beroepschrift niet-ontvankelijk te verklaren, tot enige
lastenveriichting kunnen leiden. De regelmg geldt
overigens op vele terreinen van het bestuursrecht ook
op dit moment reeds; verwezen zij naar de memorie
van toelichting bij dit artikel.

Artikel 6.2.1

Artikel 6.2.1

2 160. Dit artikel bepaalt dat de termijn voor het
indienen van een bezwaar– of beroepschrift zes weken
bedraagt. De Raad van State vraagt zich in haar advies
af of er voldoende redenen zijn de onderhavige termijn
voor het gehele bestuursrecht te harmoniseren. De
leden van de fracties van de P.v.d.A. en D66 hechtten
eraan op te merken, dat zij een harmonisatie op het
punt van de termijnen voorstaan.
2 161. De leden van de S.G.P.-fractie hadden
geconstateerd dat over de termijn van 6 weken geen
volledige overeenstemming bestaat, waarbij vooral de
belangen van de houder van een beschikking een rol
spelen Zij waren van mening dat er een relatie bestaat
tussen de lengte van de termijn en het aantal
ingediende pro forma bezwaarschriften. Zij vroegen hoe
de bewindslieden deze verhouding zien en in hoeverre
zij, gezien deze relatie, een verkorting van de termijn
acceptabel achten.
2 162. Het lid van de fractie van de R.P.F.
onderstreepte, onder het voorbehoud hiervoor (bij
artikel 6.2.0) gemaakt, het belang van een uniforme
termijn. Zes weken is in dit kader een redelijk
compromis.
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2 163. - Het VNG acht de zes weken-termijn te lang;
door de regering is onvoldoende aangetoond dat de
gebruikelijke termijn van 30 dagen niet voldoende zou
zijn. Met betrekking tot handhaving van de termijn in de
vakantietijd kan onderscheid worden gemaakt tussen
degene die in kennis is gesteld van een beschikking en
die belanghebbenden waarbij zulks niet het geval is.
- Men moet de lengte van de termijn laten afhangen
van evenwicht tussen de termijn die de burger
redelijkerwijs nodig heeft om te bepalen of hij een
beslissing van de overheid kan accepteren en de
termijn die de overheid redelijkerwijs moet hebben om
zekerheid te krijgen dat haar beslissmg geaccepteerd
is. Het gevolg van deze opvatting is dat termijnen die
liggen op verschillende terreinen verschillend moeten
zijn. De C.D.A.-fractie is het met deze stelling niet eens
aangezien zij niet te bepalen is en leidt tot grote
discussies rond «redelijkerwijs».
2 164. - Wordt door verlenging van de bezwaar– en
beroepstermijnen degenen tot wie een besluit wordt
gericht niet benadeeld? Hij kan immers slechts gebruik
maken van bijvoorbeeld de vergunning met het risico
dat bij vernietiging de gevolgen ongedaan moeten
worden gemaakt.
Wil de regering haar mening over bovenstaande
stellingen geven?
2 165. Verkorting van de huidige termijn van twee
maanden voor fiscale bezwaar– en beroepschriften tot
zes weken kan tot twee tegengestelde effecten leiden:
minder ontvankelijke bezwaarschriften. Dat laatste
effect zal nog versterkt kunnen worden door de
bepaling van artikel 6.2.0b, dat een. «redelijke» (zie
MvT, blz. 124) termijn biedt voor het herstellen van een
verzuim, .bv. het aangeven van de gronden van het
bezwaar.
- Van welk effect gaat de regering per saldo uit?
- Is ovengens de verhouding tussen de termijn die
een belastingplichtige geboden wordt om bezwaar te
maken (zes weken) en de termijn die het
bestuursorgaan heeft om uitspraak te doen over het
bezwaar-schrift (voorgesteld wordt: een jaar) niet
onevenwichtig?

2 160 t/m 2 165. Met genoegen namen wij kennis van
het gevoelen van de fracties van de P.v.d.A. en D66,
waaruit een voorkeur voor een uniforme termijn voor
bezwaar en beroep blijkt.
Naar ons oordeel is uniformiteit in dit opzicht van
doorslaggevende betekenis. De bekendheid van een
algemene termijn kan aanzienlijk groter zijn dan van
vele verschillende termijnen, met als gevolg dat het
aantal fouten en vergissingen beperkt kan blijven.
Niet te ontkennen valt dat de lengte van iedere
termijn een arbitrair element in zich draagt. De
belangen van degenen die zich over een procedure
willen beraden en degenen die zekerheid over de
werking van het besluit willen hebben, zijn aan elkaar
tegengesteld. Men kan wel trachten de lengte van de
termijn nauwkeurig af te stemmen op de aard van het
besluit dat wordt genomen en op andere relevante
omstandigheden, maar dat is in de praktijk nauwelijks
te doen zonder tot een uiterst genuanceerde en
daardoor onwerkbare regeling te komen.
De oplossing voor dit probleem ligt ook niet in een
verschillende lengte van de termijn voor de
verschillende terreinen, zoals wordt verondersteld in de
opvatting, genoemd in vraag 2 163. Want ook op ieder
terrein afzonderlijk zal gelden dat de tijd «die de burger
redelijkerwijs nodig heeft om te bepalen of hij een
beslissing van de overheid kan accepteren» van geval
tot geval zal verschillen, al naar gelang van het belang
en de gecompliceerdheid van het besluit en de
deskundigheid van de burger.
Het lijkt ons ook niet goed werkbaar de in de vraag
2 163 genoemde suggestie van de VNG te volgen. De
VNG zou voor de handhaving van de termijn in de
vakantieperiode een onderscheid willen maken tussen
degene die in kennis is gesteld van het feit dat een
beschikking te verwachten valt en de belanghebbende
waarbij dat niet het geval is. De termijnregeling moet in
de eerste plaats zekerheid bieden. Indien op de
algemene regel te vaak een uitzondering moet worden
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gemaakt voor bijzondere omstandigheden bijvoorbeeld
door langs de weg van de verontschuldigbare
termijnoverschrijding van artikel 6.2.5 met vakanties
rekening te houden wordt die zekerheid juist niet
bereikt.
Naar onze mening moeten ook de bezwaren van de
verlenging van de termijn voor die gevallen waarin
thans een termijn van een maand of dertig dagen geldt,
niet overtrokken worden. Het feit dat het
bestuursorgaan of een andere belanghebbende een
kleine twee weken langer moeten wachten voordat
zekerheid bestaat omtrent de vraag of in beroep wordt
gegaan, moet gerelateerd worden aan de totale
besluitvormingsduur van de beslissing. Indien in een
bepaald geval de beslissing op een aanvraag acht
weken in beslag neemt, zal de periode waarin de
aanvrager in het onzekere verkeert over de vraag of aan
zijn verzoek wordt voldaan, veertien weken bedragen,
uitgaande van een bezwaartermijn van zes weken. Bij
een termijn van een maand zal die periode ruim twaalf
weken zijn, relatief niet een erg groot verschil.
De grotere zekerheid die met een uniforme termijn
wordt bereikt weegt naar onze mening op tegen de
nadelen die daaruit voor sommigen voortvloeien;
daarbij verdient aantekening dat tegenover die nadelen
voor anderen steeds weer voordelen staan.
Voor fiscale zaken zal van een verkorting van de
termijn met ongeveer twee weken sprake zijn. Dit zou
ertoe kunnen leiden dat in minder gevallen voldoende
gemotiveerde bezwaar– of beroepschriften worden
ingediend. Wij verwachten op dit punt geen grote
verschillen met de huidige situatie, aangezien niet de
indruk bestaat dat deze geschriften in zaken waar nu
een termijn van een maand of dertig dagen bestaat,
meer gebreken vertonen dan in fiscale zaken, waar nu
een dubbele termijn geldt. Zoals eerder gezegd houdt
de regeling over het niet-ontvankelijk verklaren van
bezwaar– en beroepschriften voor het bestuursorgaan
of de rechter geen enkele verplichting in om daartoe al dan niet na een zekere termijn over te gaan. Door de
aanvullende bevoegdheid die nu ook in fiscale zaken
wordt gegeven zal voor bestuur of rechter een ruimere
mogelijkheid bestaan de meest doelmatige wijze van
behandelen van gebrekkige geschriften te kiezen. Dit
kan tot enige lastenverlichting leiden.
Hoewel, zoals in het voorlopig verslag gesteld, op het
eerste gezicht sprake kan zijn van een zekere
onevenwichtigheid in fiscale zaken in de termijn voor
bezwaar - zes weken - en de termijn waarbinnen het
bestuur op het bezwaarschrift moet beslissen - een jaar
- zal daarvan in de praktijk toch niet gesproken kunnen
worden. De termijn van een jaar is gekozen omdat de
belastingdienst ook de tijd moet hebben een
bezwaarschrift in een gecompliceerde zaak, waarin
nader onderzoek nodig kan zijn, af te handelen.
Doorgaans zullen bezwaarschriften binnen een
aanzienlijk kortere tijd worden afgedaan. Bovendien zijn
de termijnen niet geheel vergelijkbaar: binnen de
termijn van zes weken kan worden volstaan met het
indienen van een gemotiveerd geschrift, dat nader kan
worden aangevuld en toegelicht. De termijn voor het
beslissen op het bezwaarschrift dient om de
bezwaarprocedure volledig te kunnen afwerken,
inclusief het horen van de belastingplichtige en het
formuleren en afdoende motiveren van een definitief
standpunt.
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Artikel 6.2.3

Artikel 6.2.3

2 166. Dit artikel bepaalt dat een bezwaar– of
beroepschrift tijdig is ingediend indien het voor het
einde van de termijn is ontvangen (ontvangsttheorie)
of, bij verzending binnen Nederland, het voor het einde
van de termijn ter post is bezorgd (verzendtheorie). Is
in het geval van verzending binnen Nederland de datum
van het poststempel doorslaggevend?
De G.P.V.-fractie wenste deze vraag niet te stellen.

2 166. De bepaling dat een bezwaar– of beroepschrift
tijdig is ingediend indien het voor het einde van de
termijn binnen Nederland ter post is bezorgd, betekent
dat de datum van het poststempel doorgaans
beslissend zal zijn voor het vaststellen van de datum
van verzending. Zoals in de memorie van toelichting is
uiteengezet, zal die datum echter niet in alle gevallen
volledig bepalend zijn. Indien de indiener van een stuk
stelt dat hij het op de laatste dag van de termijn ter
post heeft bezorgd, doch het stempel een dag later
aangeeft, zal de rechter moeten beoordelen of
indiening nog tijdig is geweest. Dit zal bijvoorbeeld wel
het geval zijn, indien stukken die op een bepaalde dag
worden gepost, eerst de volgende dag vroeg van een
stempelafdruk worden voorzien.

2 167. De voorgestelde bepaling betekent voor de
belastingrechtspraak een wijziging van de
ontvangsttheorie naar de verzendtheorie. De Vereniging
voor Belastingwetenschap heeft daartegen bezwaren
geuit: voor fiscus en belastingrechter zou het een
oordeel over de vraag of een bezwaar– of beroepschrift
tijdig is binnengekomen bemoeilijken.
- Hoe denkt de regering over dit bezwaar?

2 167. Zoals in de memorie van toelichting is vermeld,
is in de rechtspraak een ontwikkeling in de richting van
de verzendtheorie waar te nemen. Daarvoor zijn ook
verschillende, in de memorie van toelichting
aangegeven, argumenten te noemen.
In die memorie is tevens aangegeven dat de bepaling
voor het belastingrecht een wijziging betekent: daar
geldt nu de ontvangsttheorie. Een commissie uit de
Vereniging voor Belastingwetenschap heeft daartegen
(op de bladzijden 42 en 43 van haar rapport) bezwaar
geuit. Wij vermogen echter niet in te zien in welk
opzicht deze problematiek zich in het belastingrecht
zou onderscheiden van die in de andere delen van het
bestuursrecht. Zouden tegen de nu voorgestelde regel
wel doorslaggevende bezwaren bestaan, dan zouden
die naar alle waarschijnlijkheid ook voor de rest van het
bestuursrecht gelden, en zou de Awb voor de
ontvangsttheorie behoren te kiezen. Wij zien echter op
dit moment geen argumenten een ander standpunt in te
nemen dan in het wetsvoorstel is neergelegd.

Artikel 6.2.5

Artike/6.2.5

2 168. Artikel 6.2.5, aanhef en onderdeel b. bepaalt dat
ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend
bezwaar– of beroepschrift niet-ontvankelijkheid op
grond daarvan achterwege blijft indien de indiener stelt
dat de termijnoverschrijding aan een hem niet toe te
rekenen omstandigheid is te wijten en omtrent de
onjuistheid van die stelling geen zekerheid is verkregen.
- Zal de (ruime) formulering van onderdeel b niet tot
gevolg hebben dat de belanghebbende in bijna alle
gevallen ontvankelijk is?
Het door het betrokken bestuursorgaan bewijzen van
het tegendeel van de stelling van belanghebbende dat
overschrijding aan een hem niet toe te rekenen
omstandigheid is te wijten lijkt praktisch onmogelijk.
Wat is de mening van de regering hierover?
2 169. De VUGA adviseert de volgende tekst: Artikel
6.2.5 te wijzigen in:
«Een na afloop van de termijn ingediend bezwaar– of
beroepschrift wordt niet op grond daarvan
niet-ontvankelijk verklaard indien de indiener
redelijkerwijs niet geacht kan worden in verzulm te
zijn».

2 168. 2 169. 2 170 en 2 171. Met de vragenstellers
zijn wij van mening dat de bepaling van onderdeel b erg
vaag is. Hoewel wij daar in principe niet van uitgaan,
moet geconstateerd worden dat het risico van misbruik
hierbij toch zeker aanwezig is. Om die reden hebben wij
bij nota van wijziging de bepaling zodanig aangepast
dat het doel bereikt wordt zonder dat daarmee de deur
naar misbruik van de regeling te ver wordt opengezet.
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Toelichting
In het regeringsvoorstel is verzuimd ook in onderdeel
b de eis te stellen dat na het wegvallen van de
verhindering om beroep in te stellen het beroep zo
spoedig mogelijk wordt ingesteld. In de hier
voorgestelde tekst ligt die eis besloten in het begrip
«niet in verzuim zijn». Verzuim kan ook bestaan in de
omstandigheid dat de indiener nodeloos het risico heeft
gelopen dat de juistheid van zijn stelling dat de
termijnoverschrijding niet aan hem te wijten is niet
meer vast te stellen valt. Het regeringsvoorstel
daarentegen opent de mogehjkheid dat reeds de enkele
stelling dat een geschrift tijdig in een bnevenbus is
gedeponeerd tot ontvankelijkheid leidt; de onjuistheid
daarvan is immers praktisch niet aan te tonen. Het is
daarom onvermijdelijk het risico van zoek raken van een
niet aangetekend geschrift bij de indiener te leggen
Anders dan de regering kennelijk uit het arrest HR
22-6-1988, NJ 1988, 755 afleidt, is het stellen van
zekere zorgvuldigheidseisen bij het aanhangig maken
van een geschil ook geenszins in strijd met artikel 6,
eerste lid, EVRM. Is de regering voornemens dit
tekstvoorstel over te nemen, zo vroegen de
commissies?
2 170. De leden van de S.G.P.-fractie waren van
mening dat met name het onder b voorgestelde te vaag
is en een te grote last op het bestuur legt. Zij waren van
mening dat de bewijslast voor het niet kunnen
toerekenen van het verzuim aan de indiener in beginsel
bij de indiener behoort te liggen. Voor het overige
verwezen deze leden op dit punt naar de bovenstaande
tekst.
2 171. Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg of een zo
sterke verschuiving van de bewijslast naar het
bestuursorgaan er niet toe leidt dat uiteindelijk vrijwel
iedere termijnoverschrijding niet meer gesanctioneerd
kan worden. Acht de regering dit wenselijk?
Artikel 6.2.6

Artikel 6.2.6

2 172. - Bestaat niet het risico van dubbele procedures,
doordat nadat tegen een fictieve weigering beroep is
aangetekend een materiële beslissing (uitspraak op
bezwaarschrift) wordt genomen, waartegen ook beroep
wordt aangetekend? Op welke wijze zou kunnen worden
bevorderd dat beide procedures kunnen worden
samengevoegd, zo vroegen de commissies behoudens
de leden van de P.v.d.A.-fractie.

2 172. Het risico van dubbele procedures, doordat na
een beroep tegen een fictieve weigering een materiële
beslissing (bijvoorbeeld een uitspraak op een
bezwaarschrift) wordt genomen, waartegen eveneens
beroep wordt ingesteld, wordt voorkomen door het
vierde lid van artikel 6.2.12a. Dat bepaalt immers dat
het bezwaar of beroep tegen het niet tijdig beslissen op
de aanvraag mede geacht wordt te zijn gericht tegen de
materiële beslissing. Op die wijze wordt bereikt dat nog
resterende bedenkingen tegen de alsnog genomen
beslissing aan de orde komen bij het reeds ingestelde
bezwaar of beroep tegen het niet tijdig beslissen. Er
behoeft derhalve geen tweede procedure te worden
ingezet.
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2 173. - Hoe moet in fiscalibus de term «onredelijk
laat» worden opgevat?

2 173. De term «onredelijk laat» in het derde lid van
artikel 6.2.6 beoogt te voorkomen dat een bezwaar of
beroep nog ontvankelijk is nadat de belanghebbende
zolang heeft stilgezeten dat eenieder erop mocht
vertrouwen dat hij van beroep zou afzien. Zonder deze
bepaling zou de termijn voor bezwaar en beroep tegen
het niet beslissen op een aanvraag geen einde nemen.
Wanneer gezegd kan worden dat het bezwaar of
beroep onredelijk laat is, zal van de omstandigheden
afhangen. Het zal echter niet vlug worden aangenomen:
men kan de belanghebbende in het algemeen niet
verwijten dat hij stilzit omdat hij erop vertrouwt dat het
bestuur nog wel zal voldoen aan zijn verplichting een
besluit te nemen.
Het vorenstaande geldt uiteraard ook voor de fiscale
procedures. Nu de termijn waarbinnen op een
bezwaarschrift in belastingzaken moet worden beslist
op 12 maanden is gesteld, zal men het beroep van de
belastingplichtige niet onredelijk laat oordelen indien hij
nog geruime tijd daarna op een beshssmg van het
bestuur blijft wachten.

2 174. De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of het
geen aanbeveling verdient om in het derde lid een
maximale termijn op te nemen. Het achterwege laten
daarvan heeft immers een bepaalde onzekerheid tot
gevolg.

2 174. Het opnemen van een vaste maximumtermijn
zou onzes inziens onvoldoende recht doen aan de
diversiteit in de gevallen waarvoor de onderhavige
regeling een rol kan spelen, om welke reden wij van
oordeel zijn dat opneming daarvan geen aanbeveling
verdient.

Artikel6.2.7

Artikel 6.2.7

2 175. Dit artikel bepaalt dat het orgaan waarbij een
bezwaar– of beroepschrift is ingediend de ontvangst
daarvan schriftelijk bevestigt.
- Zou in de schriftelijke ontvangstbevestiging niet
tevens informatie kunnen worden verstrekt over bv. de
mogelijkheid van inzage van stukken, over de te
verwachten hoorzitting en over de in te stellen
rechtsmiddelen in geval van een eventuele fictieve
weigering? De leden van de commissies behoudens die
van de G.P.V. wilden gaarne een antwoord van de
regering.

2 175. Het is inderdaad doelmatig om de
ontvangstbevestiging te gebruiken om zo goed mogelijk
informatie te geven over de verdere gang van zaken
tijdens de procedures. Zo zal een afzonderlijke
oproeping voor het horen achterwege kunnen blijven
indien de oproep reeds bij de ontvangstbevestiging kan
worden gedaan. De ondergetekenden zullen ook - bij
de maatregelen ter begeleiding van de invoering van de
Awb - op deze mogelijkheden wijzen.

2 176. - Welke extra personele en materiële kosten
zullen voortvloeien uit deze bepaling?

2 176. Voor deze vraag verwijzen wij naar hoofdstuk IX
van deze memorïe.

2 177. De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of het
geen aanbeveling verdient om in het derde lid een
maximale termijn op te nemen. Het achterwege laten
daarvan heeft immers een bepaalde onzekerheid tot
gevolg.

2 177. (Deze vraag is kennelijk een doublure van die
onder 2 174.)

Artikel 6.2.7 en 6.2.8

Artikel 6.2.7 en 6.2.8

2 178. De leden van de S.G.P.-fractie hadden
geconstateerd dat in deze artikelen sprake is van een
samenloop van mededelingen van bestuursorganen aan
de indiener van een bezwaar– of beroepschrift. Immers
indien het geschrift bij het verkeerde bestuursorgaan
terecht komt zendt dit het door naar het juiste. Het
eerste bestuursorgaan doet mededeling van
doorzending en het tweede doet mededeling van
ontvangst aan de indiener. Is deze constatering juist?

2 178. Zoals ook in de memorie van toelichting is
vermeld (blz. 133), rust de verplichting tot het
verzenden van de ontvangstbevestiging op het orgaan
waarbij het geschrift is ingediend, ook al is dat orgaan
wellicht, naar later mocht blijken, onbevoegd. Op deze
wijze zal de onbevoegdheid ook eerder aan het licht
kunnen komen. Maar ook afgezien daarvan ligt deze
regeling voor de hand, omdat de onbevoegdheid niet
altijd aanstonds duidelijk hoeft te zijn; deze kan ook
later aan het licht treden, wanneer belanghebbende
bijvoorbeeld al is opgeroepen voor een hoorzitting. Om
die reden spreekt artikel 6.2.7 niet van het orgaan dat
bevoegd is op het bezwaar of beroep te beslissen, maar
van het orgaan waarbij het bezwaar– of beroepschrift is
ingediend.
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Artikel 6.2.8a

Artikel 6.2.8a

2 179. De leden van de S.G.P.-fractie wezen er op dat
uit het opnemen van dit artikel de veronderstelling blijkt
dat een uitdrukkelijke wetsbepaling nodig, is om te
verhinderen dat een besluit wordt geschorst door het
enkele feit dat iemand gebruik maakt van een
daartegen openstaand rechtsmiddel. Zij vroegen
waarop deze veronderstelling berust. Alleen bij redelijke
twijfel - die hier wel uitgesloten is - kan het zin hebben
in de wet vast te leggen welke rechtsgevolgen een
bepaalde handeling niet heeft.

2 179. Het lijkt nuttig de hoofdregel vast te leggen, dat
het instellen van bezwaar of beroep geen schorsende
werking heeft, tenzij bij of krachtens wettelijk
voorschrift anders is bepaald. Dat wil op zichzelf niet
zeggen dat de hoofdregel zonder deze bepaling anders
zou zijn, maar neemt alle twijfel daaromtrent weg en
maakt bovendien duidelijk dat van de hoofdregel
slechts afgeweken kan worden wanneer dat bij wettelijk
voorschrift is voorzien. Verwezen zij naar de laatste
alinea van de toelichting op dit artikel.

Artikel 6.2.12a

Artikel 6.2.12a

2 180. - Wat is de zin van opneming in het vierde lid
van de zinsnede: «tenzij het besluit aan het bezwaar of
beroep geheel tegemoet komt»? Kan deze zinsnede niet
beter worden weggelaten, zo vroegen de commissies
behoudens de D66-fractie.

2 180. De zinsnede «tenzij het besluit aan het bezwaar
of beroep geheel tegemoet komt» is allereerst
ingegeven door de wens de rggeling logisch eenvoudig
te houden. De gedachte is dat - ter vermijding van
dubbele procedures en van verlies van beroepsrechten
- in de procedure tegen het niet tijdig beslissen ook de
bedenkingen tegen het daarna gevolgde uitdrukkelijke
besluit worden meegenomen. Indien echter dat laatste
besluit juist datgene bevat wat de appellant verlangde,
is het onwerkelijk in de regeling te veronderstellen dat
hij daartegen wel wil opkomen. Het praktische gevolg
van de aangehaalde woorden is bovendien dat de
rechtskracht van het uitdrukkelijke besluit niet meer
afhangt van het verdere verloop van de procedure
tegen het niet tijdig beslissen. Dat is ook gewenst.

Artikel 6.2.12b

Artikel 6.2.12b

2 181. Dit artikel bepaalt dat het bezwaar of beroep
schriftelijk kan worden ingetrokken. Tijdens het horen
kan de intrekking ook mondeling geschieden. In de
bestuurspraktijk blijkt dat een bezwaarde of appellant
geen belang heeft bij de schriftelijke bevestiging van de
intrekking van zijn bezwaar of beroep.
- Is het wenselijk het mondeling intrekken van
bezwaar– en beroepschriften mogelijk te maken, mits
deze intrekking schriftelijk van bestuurszijde wordt
bevestigd?
2 182. –Zou het tweede lid (mondeling intrekken
tijdens horen) niet beter kunnen vervallen? Alleen indien
een appellant ten overstaan van een rechter te kennen
geeft zijn beroep niet te handhaven bestaat geen
bezwaartegen mondelinge intrekking.

2 181 en 2 182. De beide vragen lijken een enigszins
tegengestelde strekking te hebben. Aan de ene kant
bestaat zorg over het feit dat procedures waaraan in
feite geen behoefte meer bestaat, toch voortgezet
moeten worden, en aan de andere kant bestaat de
vrees dat met name bestuursorganen soms te snel
zullen veronderstellen dat de bedenkingen tegen hun
besluiten wel zullen zijn vervallen. De bepaling tracht
het juiste midden te houden. Zij verlangt in het
algemeen een schriftelijk stuk voor de intrekking van
het bezwaar en beroep, zoals dat ook in de
jurisprudentie geschiedt, ter voorkoming van
onzekerheid over het feit van de intrekking en over de
datum ervan - mogelijk van belang omdat het besluit
op dat moment de status van rechtens onaantastbaar
besluit krijgt. Het loslaten van deze eis van
schriftelijkheid is daarom niet gewenst.
Dit ligt anders bij het horen. Ook al gaat het om een
procedure voor een bestuursorgaan, het vindt op een
duidelijk moment van de procedure plaats en is met
enige waarborgen omgeven. Daardoor is misverstand
over de strekking van mondelinge mededelingen minder
waarschijnlijk, terwijl onzekerheid over de datum van
intrekking niet aanwezig zal zijn. Nu bovendien bij het
horen regelmatig, buiten de belanghebbende, meer dan
één persoon aanwezig zal zijn, en de verplichting
bestaat een verslag te maken (artikel 6.3.12), lijken
voldoende waarborgen aanwezig om een mondelinge
intrekking mogelijk te maken.
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Artikel 6.2.14

Artikel 6.2.14

2 183. Het lid van de fractie van de R.P.F. kon de
redelijkheid van deze bepaling wel inzien omdat het in
ieder geval ook onredelijk is ieder verzuim ter zake van
een vormvoorschrïft af te straffen door op grond
daarvan het besluit te vernietigen. Anderzijds doemt de
vraag op of de ruime mogelijkheden die nu zijn
opengelaten om het besluit ondanks vormfouten in
stand te laten er niet toe zal leiden dat bestuursorganen
geleidelijk minder zorgvuldig met vormvoorschriften
gaan omspringen.
Ook vormvoorschriften moeten in principe worden
nageleefd. Hij gaf overigens toe dat een goed
evenwicht op dit punt moeilijk in een wetsbepaling is
vast te leggen.

2 183. Het verheugt ons dat het lid van de R.P.F.-fractie
de redelijkheid van deze bepalmg kan inzien. Voor de
vrees dat bestuursorganen geleidelijk aan minder
zorgvuldig zullen omspringen met vormvoorschriften,
zien wij daarom geen aanleiding, omdat de rechter niet
verplicht is tot het passeren van de vormgebreken. Een
negatieve ontwikkeling kan onzes inziens dan ook te
allen tijde worden omgebogen.

Hoofdstuk 7 Bijzondere bepalingen over bezwaar en
administratief beroep

Hoofdstuk 7 Bijzondere bepalingen over bezwaar en
administratief beroep

Afdeling 7.1. Bijzondere bepalingen over bezwaar

Afdeling 7.1. Bijzondere bepalingen over bezwaar

Artikel 6.3.1a

Artikel 6.3.1a

2 184. De dubbele facultatieve
bezwaarschriftenprocedure uit het voorontwerp is
omgezet in een verplichte bezwaarschriftenprocedure.
Dit artikel bepaalt dat degene die tegen een besluit een
beroepsrecht op een administratieve rechter heeft
alvorens beroep in te stellen verplicht is tegen het
besluit bezwaarte maken (3 uitzonderingsgronden).
- Is het verplicht stellen van de
bezwaarschriftenprocedure niet teveel van het goede
indien ook een of meer inspraakprocedures hebben
plaatsgehad? Zou in zo'n geval, om vertraging en
herhaling van zetten te voorkomen, niet gekozen
moeten worden tussen of een inspraakprocedure of een
bezwaarschriftenprocedure?
Suggestie: aan het eerste lid toevoegen:
d. onderworpen is geweest aan een uitgebreide
voorbereidingsprocedure.
Is de regering voornemens deze suggestie over te
nemen?
2 185. De leden van de fractie van de P.v.d.A.
onderschreven vooralsnog de keuze voor een verplichte
bezwaarschriftenprocedure. Zij waren echter wel van
mening, dat een procedure ex ante en ex post
(voorafgaande aan gerechtelijke procedure) veel
bezwaren heeft. Zij vernamen gaarne het standpunt van
de regering hieromtrent.
2 186. De leden van de fracties van C.D.A. en D66
verwezen in dit verband naar het artikel van prof. mr.
G.C. Gilhuis in Milieu en Recht (1990/5) voor wat
betreft de specifieke samenloop tussen de
non-contentieuze bezwaarprocedure van de VAR en de
verplichte bezwaarschriftenprocedure als voorzien in de
AWB, en vroegen de regering om een reactie. In
samenhang met artikel 3.4.4 wilden de leden van de
fractie van Groen Links het volgende opmerken. Deze
leden meenden dat het naast elkaar laten bestaan van
de voorbereidingsprocedure en de
bezwaarschriftprocedure zou resulteren in een ten
opzichte van de huidige situatie onnodige verlenging
van de vergunningprocedure. Zij meenden dat gezien
het algemene streven in de milieuwetgeving dat gericht
is op verkorting van procedures, een keuze tussen
beide procedures gemaakt zou moeten worden.
Geplaatst voor de keuze gaven zij de voorkeur aan de

2 184, 2 185 en 2 186. Zoals ook in de memorie van
toelichting is uiteengezet, heeft de
bezwaarschriftprocedure een zelfstandige functie. Het
feit dat een besluit zorgvuldig is voorbereid, is
onvoldoende reden om af te zien van een
bezwaarschriftprocedure. Dit speelt niet alleen wanneer
sprake is van inspraak door meer belanghebbenden,
maar ook bij besluiten waarbij slechts het belang van
een enkele belanghebbende is betrokken.
Niettemin is inderdaad goed voorstelbaar dat bij de
bezwaarschriftprocedure dezelfde bedenkingen naar
voren worden gebracht als welke bij de voorbereiding
van het besluit naar voren zijn gebracht, en zal een
bezwaarschriftbehandeling aldus inderdaad slechts een
beperkte toegevoegde waarde hebben. In zo'n geval zal
het bezwaar veelal, met gebruikmaking van artikel
6.3.8, onderdeel b (dat in het voorontwerp niet
voorkwam maar mede met het oog op situaties, als
bedoeld in de vorige zin, is toegevoegd), verkort kunnen
worden afgedaan wegens kennelijke ongegrondheid
ervan, zodat op die manier een herhaling van zetten
wordt vermeden. Zo'n beslissing zal veelal binnen
enkele weken genomen kunnen worden. Het geheel
overslaan van de bezwaarfase achten wij echter niet
aangeraden, omdat ook in zulke gevallen de
bezwaarschriftprocedure toch een rol van belang kan
vervullen, bijvoorbeeld bij het herstellen van vorm– en
andere gebreken die bij de voorbereiding van het
besluit nog niet voorzien konden worden en die aldus
nog hersteld kunnen worden voordat de zaak eventueel
in beroep aan de rechter wordt voorgelegd.
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voorbereidingsprocedure vooraf (Wabm) die voor hen
duidelijk meerwaarde heeft boven de verplichte
bezwaarschriftprocedure achteraf (Awb). Deze leden
vonden vooral van belang dat de Wabm-procedure zich
heeft bewezen als een wezenlijk en beproefd onderdeel
bij de totstandkoming van de milieuvergunning. Zij
wezen er met de CRMH op dat het gezien de
complexiteit van de milieuvergunning de daarbij
betrokken collectieve bepalingen en het beleidsmatige
karakter van de milieuvergunning, voor alle betrokkenen
(overheid, vergunningaanvrager, derden) heel belangrijk
is in een vroegtijdig stadium invloed te kunnen
uitoefenen op de te nemen beschikking. Een bezwaren
mogelijkheid achteraf, tegen de dan al genomen
beschikking, mist deze brede meningsvorming vooraf
die volgens deze leden zo bevorderlijk blijkt te zijn voor
de kwaliteit van de te nemen beschikking.
Als bijkomend argument daarvoor noemden zij dat
als de voorbereidingsprocedure zou verdwijnen, de
m.e.r.-procedure volledig in de lucht zou komen te
hangen. Naar hun oordeel zou dus moeten worden
gekozen of voor een specifieke constructie waarbij in
de Wabm een uitzondering wordt gemaakt op de
verplichte bezwaarschriftprocedure van artikel 6.3. 1 a,
eerste lid Awb, of voor een meer algemene constructie
waarbij in de Awb zou kunnen worden bepaald dat
geen bezwaarschriftprocedure hoeft te worden gevolgd
als een uitgebreide voorbereidingsprocedure heeft
plaatsgevonden.
2 190. Invoering van een bezwaarschriftenprocedure
voor het sociale zekerheidsrecht zal moeten leiden tot
afschaffing van de voor beroep vatbare beslissing. Zou
de AWB niet moeten voorzien in de mogelijkheid dat de
burger met instemming van het betrokken
bestuursorgaan (indien beiden geen heil zien in een
heroverweging) direct beroep instelt bij de
administratieve rechter? (Vakgroep Staats– en
Bestuursrecht RUU; NJB, 23/30 december, afl. 45/46).

2 190. De vraag of het mogelijk moet zijn de
bezwaarschriftprocedure over te slaan en direct beroep
bij de rechter in te stellen indien bestuursorgaan en
burger beiden daaraan de voorkeur geven is bij de
voorbereiding van deze bepaling voorwerp van
discussie geweest. Zij is echter negatief beantwoord
omdat de voordelen ervan beperkt zijn, terwijl de
regeling gecompliceerder wordt.
Wat het voordeel betreft, dit bestaat erin dat geen
bezwaarschriftprocedure wordt gevoerd indien deze
door burger en bestuur overbodig wordt gevonden. De
vraag is echter wanneer dat het geval is, en wie dat
namens het bestuur moet beoordelen. De Awb gaat
ervan uit dat in de bezwaarschriftprocedure een ander
dan degene die het bestreden besluit heeft genomen,
bij de beoordeling wordt betrokken (artikel 6.3.10),
terwijl vaak ook een commissie zal optreden. In die
gevallen zal, ook al staat het standpunt van de
oorspronkelijke beslisser vast, de
bezwaarschriftprocedure toch nog wel voor hem
onverwachte aspecten kunnen opleveren. Bovendien
rijst de vraag wie in een dergelijk geval met het laten
vallen van de bezwaarschrifprocedure moet instemmen:
de oorspronkelijk beslisser of degene die met horen
zou worden belast? Het laatste verdient de voorkeur,
maar reduceert ook de voordelen van het overslaan van
de bezwaarschriftprocedure.
Daartegenover staat dat de voordelen in de sfeer van
besparing van werklasten beperkt blijven. De
bezwaarschrifprocedure kan immers desgewenst snel
en eenvoudig worden afgewerkt, zonder horen (artikel
6.3.8, onder c) en zonder ter inzage leggen van de
stukken (artikel 6.3.9., vierde lid). De nog wel nodige
standpuntbepaling in het bezwaarschrift en de
beslissing daarop zullen bovendien nuttig zijn voor de
eventuele opvolgende procedure bij de rechter.
Alles afwegende menen wij dat een regeling die het
laten vallen van de bezwaarschriftprocedure ingeval alle
partijen, ook eventuele derden-belanghebbenden,
daarmee instemmen de bepalingen over de
bezwaarschriftprocedure beduidend zou compliceren,
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terwijl de voordelen twijfelachtig of althans zeer
beperkt zouden zijn. Dat laatste wordt ook bevestigd
door de praktijk van het belastingrecht. De hier bepleite
mogelijkheid bestaat daar thans; door de
Aanpassingswetgeving zal de mogelijkheid worden
geschrapt.
2 191. Artikel 6.1.1 formuleert als algemeen
uitgangspunt dat de bepalingen over bezwaar en
beroep alleen van toepassing zijn «indien is voorzien in
de mogelijkheid van het maken van bezwaar of het
instellen van beroep tegen een besluit». Artikel 6.3. 1 a
vormt hierop een uitzondering.
- Zou het niet beter zijn de uitzondering van artikel
6.3.1 a op het in artikel 6.1.1 vervatte uitgangspunt in
de tekst van dit artikel te noemen?

2 191. Deze vraag heeft ons aanleiding gegeven om de
betrokken bepalingen te heroverwegen. Bij nader inzien
is artikel 6.1.1 overbodig, omdat ook zonder die
bepaling volstrekt duidelijk is wanneer de hoofdstukken
6 en 7 van toepassing zijn: zij handelen immers over
het maken van bezwaar en het instellen van beroep
tegen een besluit. Artikel 6.1.1 is bij nota van wijziging
derhalve geschrapt. Wel blijft artikel 6.1.2 nodig, dat
duidelijk maakt dat de bepalingen ook van toepassing
zijn indien de mogelijkheid van bezwaar of beroep
betrekking heeft op andere handelingen dan besluiten.
Voorts is de indeling van hoofdstuk 7 verbeterd, door
artikel 6.3.1a in een aparte afdellng op te nemen: die
bepaling is van ander karakter dan de artikelen 6.3.7 en
verder. Op deze wijze is de in de vraag geconstateerde
onevenwichtigheid weggenomen.

2 192. De verplichte bezwaarschriftenprocedure zal een
forse stijging van bestuurslasten tot gevolg hebben. De
commissies koppelden daar de volgende vraag aan:
- Zal in de gevallen dat aan een beschikking
verlening een van de volgende procedures voorafgaat
niet een keuze gemaakt dienen te worden tussen deze
procedure of de verplichte bezwaarschriftenprocedure:
a. een uitgebreide non-contentieuze procedure
(WABM);
b. een «bezwaarschrift-achtige» procedure (artikel 1
22, zesde lid, WWO);
c. een pseudo-wettelijke beroepsprocedure?

2 192. Verwezen zij naar de beantwoording van vraag
2 184-2 186 hierboven.

2 193. Het fiscale recht kent een aantal besluiten
waartegen geen bezwaar doch alleen beroep open
staat. Zo staat tegen het besluit van de inspecteur om
met toepassing van art. 31 AWR (richtige heffing) een
belastingaanslag vast te stellen direct beroep open bij
het Gerechtshof. Hoewel toepassing van richtige
heffing om beleidsmatige redenen de laatste jaren
achterwege is gebleven, rijst toch de vraag of art.
6.3.1a Awb betekent dat de belastingplichtige eerst
een bezwaarschrift bij de inspecteur moet indienen.
- Welke ratio kan een verplichte bezwaarprocedure
in dit concrete geval hebben, nu het besluit van de
inspecteur slechts met machtiging van de minister van
Financiën kan zijn genomen (art. 32 AWR)? Wordt door
dit artikel ook bij navorderingsaanslagen tussenvoeging
van een bezwaarprocedure verplicht? Om hoeveel
aanslagen, respectievelijk beroepschriften gaat het hier
jaarlijks? In welke andere gevallen zal deze bepaling in
de Awb tot tussenvoeging van een bezwaarprocedure
leiden?

2 193. Aan het beroep op het Gerechtshof tegen de
beslissing van de inspecteur toepassing te geven aan
artikel 31 AWR dient een bezwaarschriftprocedure
vooraf te gaan. De ratio van de
bezwaarschriftprocedure is hier niet anders dan overal
elders. Bij de beslissing op het bezwaarschrift vindt een
heroverweging van de primaire beslissing plaats.
Eventuele fouten kunnen worden hersteld. Het feit dat
de Minister van Financiën een machtiging heeft
gegeven voor het primaire besluit doet daaraan niet af.
De ratio van die machtiging is niet tot een bestuurlijke
heroverweging over te gaan om gemaakte fouten te
herstellen, maar dient ertoe de minister in de
gelegenheid te stellen het beleid ter zake te kunnen
bepalen.
Ook bij navorderingsaanslagen zal de
belastingplichtige, alvorens beroep te kunnen instellen,
eerst bezwaar dienen te maken bij de inspecteur. Het
feit dat artikel 17, eerste lid, van de AWR, bepaalt dat
de inspecteur alvorens tot de navorderingsaanslag over
te gaan in contact dient te treden met de
belastingplichtige betekent zeker niet dat een
bezwaarschrlftprocedure niet meer zinvol is. Uiteraard
zal een uitgebreider overleg in de primaire fase de
afdoening van het bezwaarschrift kunnen versnellen.
Als alle argumenten reeds zijn uitgewisseld, zal de
belastingplichtige waarschijnlijk in de
bezwaarschriftfase geen nieuwe gronden kunnen
aanvoeren waarom hij de aanslag niet rechtmatig acht.
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Daardoor wordt de kans vergroot dat het ingediende
bezwaar kennelijk ongegrond is en op grond van artikel
6.3.8, onder b, van de Awb zonder horen kan worden
afgedaan. Het systeem van de Awb voorzlet erin dat in
alle gevallen waarin beroep op de administratieve
rechter openstaat, een bezwaarschriftprocedure wordt
«tussenqevoegd». Dit leidt voor het fiscale recht in een
enkel geval tot een wijziging. Dit is bij voorbeeld het
geval bij de beslissing van de inspecteur ingevolge
artikel 33 AWR op de vraag of een beraamde
rechtshandeling onder artikel 31 AWR valt. Hetzelfde
geldt voor de beslissing op de vraag of een fusie of
herkapitalisatie aanwezig is (artikelen 40, vijfde lid, en
58, zevende lid, van Wet op de inkomstenbelasting), de
beslissing ten aanzien van het bedrag dat bij de
vervreemding van aandelen of winstbewijzen in het
kader van een fusie buiten aanmerking blijft (artikel 40,
zesde lid, van Wet op de inkomstenbelasting) en de
beslissing waarbij een voor beroep vatbare beschikking
ambtshalve wordt herzien op basis van de artikelen 44I,
tweede lid, en 52, vijfde lld, van de Wet op de
inkomstenbelasting.
Artikel 26, derde lid, AWR en artikel 109, derde lid,
AWDA, bieden thans de mogelijkheid met schriftelijke
toestemming van de inspecteur af te zien van de
bezwaarschriftprocedure en rechtstreeks beroep in te
stellen bij de rechter. Deze mogelijkheid tot prorogatie
zal komen te vervallen. Ook hier gelden de argumenten
voor de verplichte bezwaarschriftprocedure. Zoals
hierboven bij vraag 2 190 al werd aangegeven wordt
maar zelden gebruik gemaakt van de mogelijkheid van
prorogatie.
Buiten het fiscale recht levert de tussenvoeging van
de bezwaarschriftprocedure een wijziging op voor die
gevallen waarin nu beroep op de TWK-rechter
openstaat; daarnaast wordt in het sociale
zekerheidsrecht de procedure van de voor beroep
vatbare beschikking vervangen door de volwaardige
bezwaarschriftprocedure.
Artikel 6.3.7

Artikel 6.3.7

2 194. Dit artikel bepaalt dat voordat een
bestuursorgaan op een bezwaarschrift beslist het de
belanghebbenden in de gelegenheid stelt te worden
gehoord.
- Is het gelet op het grote aantal bezwaarschriften
inzake belasting-wetgeving niet wenselijk het huidige in
de belastingwetgeving geldige systeem van een
hoorplicht na een daartoe gedaan verzoek te
handhaven, zo vroegen de leden van de commissies
behoudens die van D66.

2 194. Ook op het punt van de hoorplicht in de
bezwaarschriftprocedure is het belang van harmonisatie
zo groot dat wij afwijking van de in de Awb geregelde
hoorplicht niet gewenst achten. Niet zozeer de
spontaan tot uitdrukking gebrachte wens van de
belanghebbende, maar het belang van horen op zichzelf
moet doorslaggevend zijn voor de vraag of in de
bezwaarschriftprocedure gehoord wordt of niet.
Overigens willen wij beklemtonen dat artikel 6.3.8 Awb
voorziet in een aantal uitzonderingsgronden op de
hoorplicht. De hoorplicht bestaat niet wanneer de
belastingplichtige aifziet van zijn recht om gehoord te
worden, noch wanneer het bezwaar kennelijk
ongegrond of kennelijk niet-ontvankelijk is, noch
wanneer het bezwaar wordt gehonoreerd. Om deze
reden zal in de Aanpassingswet worden voorzien in
schrapping van de specifieke hoorverplichting in de
AWR. Overigens zij verwezen naar hoofdstuk IX van
deze memorie.
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2 195. - Is met betrekking tot belastingbeschikkingen,
zoals nu gebruikelijk is, telefonisch horen mogelijk?

2 195. Telefonisch horen voldoet niet aan de
minimum-eisen die in de Awb aan het horen in de
bezwaarschriftfase worden gesteld. Het is echter
mogelijk dat alvorens een uitnodiging wordt verzonden,
telefonisch contact met de indiener van het
bezwaarschrift wordt gezocht om een en ander te
vragen en verduidelijkt te krijgen. Goed voorstelbaar is,
dat de indiener van het bezwaarschrift in dat gesprek
laat weten geen behoefte meer te hebben aan het
horen, bij voorbeeld omdat eventuele misverstanden uit
de weg zijn geruimd.

2 196. - Kan ten aanzien van beschikkingen die een
uitgebreid en individueel horen in de non-contentieuze
voorprocedure kennen, in de bezwaarfase het horen
achterwege bhjven, indien blijkens het bezwaarschrift
geen nieuwe feiten en omstandigheden worden
aangevoerd?
In de gevallen dat de ingediende bezwaarschriften
berusten op een verschil van inzicht omtrent medische
problematiek bestaat bij de belanghebbende veelal
behoefte aan een door een medicus na een expertise te
geven «second opinion». Horen door of vanwege het
ABP-bestuur zou daarnaast geen wezenlijke functie
vervullen.
Invoering van deze hoorplicht zal naar mag worden
verondersteld tot een fors hogere werklast aanleidmg
geven.
- Kan een schatting worden gemaakt van het aantal
mensjaren dat met invoering gemoeid is?

2 196. In de memorie van toelichting is vermeld dat het
horen achterwege kan blijven wanneer zulks voor een
zorgvuldige heroverweging en besluitvorming niet
nodig is (p. 146). Deze gedachte vormt de achtergrond
van de in artikel 6.3.8 van de Awb opgenomen
uitzonderingsgronden op de hoorplicht. Bij de gevallen
beschreven in deze vraag zal zich veelal de situatie
voordoen dat het bezwaarschrift kennelijk ongegrond
is.
Wanneer een belanghebbende vooral behoefte heeft
aan een door een medicus gegeven «second opinion»
en niet aan een hoorzitting door of vanwege het
ABP-bestuur, is het onwaarschijnlijk dat hij de moeite
wil nemen naar de hoorzitting te komen. Dan zal hij van
zijn recht gehoord te worden, geen gebruik willen
maken. Wanneer dit niet het geval is en zich ook niet
een andere in artikel 6.3.8 van de Awb opgenomen
uitzonderingsgrond voordoet, vervult het horen naar
onze mening wel een wezenlijke functie. Een algemene
uitzonderingsgrond voor bezwaarschriften die berusten
op een verschil van inzicht omtrent een medische
problematiek, komt ons dan ook niet wenselijk voor.
Een schatting van het aantal mensjaren dat met
invoering van de hoorplicht is gemoeid, is niet
eenvoudig te maken, omdat bij die berekening een
beoordeling van het aantal gevallen dient plaats te
vinden waarin zich een uitzonderingsgrond voordoet, en
dit ene aspect niet geïsoleerd van de overige
bepalingen moet worden bezien. Overigens verwijzen
wij naar hoofdstuk IX van deze memorie, waarin hierop
in het algemeen wordt ingegaan.

2 197. De VUGA adviseert in het tweede lid het woord
«belanghebbende» te veranderen in «degenen». De
commissies behoudens de leden van de G.P.V.-fractie
vroegen de regering dit over te nemen.

2 197. Indien in het tweede lid van artikel 6.3.7 het
woord «belanghebbende» gewijzigd zou worden in
«degenen», zou dat tot gevolg hebben dat niet alleen
degene die door het te nemen besluit rechtstreeks in
zijn belang wordt getroffen, moet worden gehoord,
maar ook alle andsren die hun zienswijze bij de
voorbereiding van het besluit naar voren hebben
gebracht. Weliswaar willen wij deze mogelijkheid niet
uitsluiten - te denken valt aan situaties waarin bij de
voorbereiding van een besluit juist ook anderen zijn
geraadpleegd - maar een verplichting daartoe gaat ons
een stap te ver. In de Awb geldt als hoofdregel dat
belanghebbenden een bijzondere positie innemen bij de
besluitvorming en ook bijzondere rechten toegekend
krijgen, terwijl in een enkel geval, zoals in artikel 3.4.4
is voorzien, bij wettelijk voorschrift kan worden voorzien
in een raadpleging van een ruimere kring van personen.
Wij zien geen aanleiding hier de bestuurslast te
vergroten door een uitbreiding van de kring van
personen die bij de besluitvorming betrokken dienen te
worden. Overigens zij erop gewezen, dat in het tweede
lid van artikel 6.3.7 is bepaald dat het bestuursorgaan
«in ieder geval» de genoemde belanghebbenden op de
hoogte stelt, waarmee tot uitdrukking is gebracht dat
het het bestuursorgaan uiteraard vrijstaat ook anderen
te informeren.
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2 198. De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of het
voorschrijven van een dergelijke algemene hoorplicht
en de doorwerking daarvan bij andere artikelen niet een
onevenredig grote last op het bestuur legt. Zij vroegen
of de bewindslieden niet een regeling willen overwegen
die meer facultatief van aard is. Belanghebbenden
zouden dan bijvoorbeeld pas behoeven te worden
gehoord indien zij daartoe zelf uitdrukkelijk hebben
verzocht. Ook het bestuursorgaan zou zelf kunnen
beslissen of het uit eigen beweging belanghebbenden
oproept om te worden gehoord. Overigens verwezen
deze leden naar het hieromtrent gestelde in de
gezamenlijke vragen van de Kamercommissies over dit
artikel.

2 198. In de memorie van toelichting is uitvoerig
ingegaan op de functie van het horen in de
bezwaarschriftprocedure. In de wet is uitdrukkelijk
gekozen voor de verplichting tot horen als hoofdregel.
Deze verplichting schept voor belanghebbenden
belangrijke waarborgen, maar draagt er ook toe bij dat
het bestuursorgaan er zich goed van kan vergewissen
dat het over alle relevante informatie beschikt die nodig
is om tot een zorgvuldige heroverweging te komen. Het
besluit kan beter worden onderbouwd en een kostbare
procedure voor de administratieve rechter kan worden
voorkomen. De werking van de
bezwaarschriftprocedure zou door een facultatieve
hoorregeling worden ondermijnd. Om onevenredige
belasting van het bestuursorgaan evenwel te
voorkomen, is voor de gevallen waarin het horen niet
zinvol wordt geacht de mogelijkheid geschapen van het
horen af te zien. Belangrijke grond om van het horen af
te zien, is als belanghebbende daaraan geen behoefte
heeft.

2 199. Het lid van de fractie van de R.P.F. vroeg of het
noodzakelijk is de categorie belanghebbenden uit het
tweede lid te beperken tot diegenen die hun zienswijze
in een eerder stadium naar voren hebben gebracht.
Waarom wordt niet iedere belanghebbende op de
hoogte gesteld? Het lid, hier aan het woord vroeg
voorts waarom de terminologie in dit artikel niet
aansluit op de terminologie in afdeling 3.5. waar
gesproken wordt over bekendmaking.

2 199. Het tweede lid is beperkt tot de daar
omschreven groep belanghebbenden, omdat eenvoudig
niet altijd bekend zal zijn wie belanghebbenden bij een
besluit zijn. Het eerste lid bepaalt in algemene zin dat
«belanghebbenden» in de gelegenheid worden gesteld
te worden gehoord, terwijl het tweede lid de garantie
beoogt te bieden dat de daar genoemde
belanghebbenden - die al eerder in de procedure
betrokken zijn geweest - uitdrukkelijk op de hoogte
worden gesteld
Met het begrip «bekendmaking» wordt in de Awb
gedoeld op de handeling die een voorwaarde vormt
voor de inwerkingtreding van een besluit. Daarvan is in
artikel 6.3.7, tweede lid, geen sprake. Om die reden is
niet het begrip «bekendmaking» gebruikt.

Art/kel 6.3.8

Artikel 6.3.8

2 200. Op welke wijze zou kunnen worden vastgesteld
dat iemand die een bezwaarschrift heeft ingediend
afziet van zijn recht gehoord te worden? Ligt het in het
voornemen de schriftelijke ontvangstbevestiging van
een bezwaarschrift mede voor dat doel te benutten, zo
vroegen de commissies.

2 200. Op vele manieren kan het bestuursorgaan
vaststellen dat de indiener van een bezwaarschrift geen
gebruik wenst te maken van het recht te worden
gehoord. Dit kan bij voorbeeld geschieden in antwoord
op een telefonisch gestelde vraag of in reactie - ook
door niet voor een bepaalde redelijke termijn te
reageren - op een schriftelijke uitnodiging.
Inderdaad is goed denkbaar dat de
ontvangstbevestiging wordt benut voor de uitnodiging
voor een hoorzitting. Het bestuursorgaan zal dan bij de
verzending van de ontvangstbevestiging reeds hebben
vastgesteld dat een hoorplicht bestaat.

Artikel 6.3.9

Artikel 6.3.9

2 201. –Zou de tekst van het eerste lid niet aangevuld
moeten worden met de zinsnede «in ieder geval» zodat
duidelijk wordt dat het bestuur dan wel de instelling van
administratiefberoep later ingekomen stukken niet
zonder meer terzijde hoeft te leggen (geldt ook voor
artikel 6.4.9., eerste lid)? Verdient het aanbeveling,
terwille van de duidelijkheid, in het tweede lid te
bepalen dat ook eventuele interne adviezen ter inzage
worden gelegd (geldt ook voor 6.4.9., tweede lid) zo
vroegen de commissies met uitzondering van de
C.D.A.-fractie.

2 201. Wij achten het niet wenselijk in de wettekst de
zinsnede «in ieder geval» op te nemen, omdat daarmee
afbreuk wordt gedaan aan het karakter van de
tien-dagen-termijn als hoofdregel. Het bestuursorgaan
(beroepsorgaan) kan met later ingediende stukken
onder omstandigheden weliswaar nog rekening houden,
maar alleen voor zover daardoor geen procesbelang
wordt geschaad. Opneming van de woorden «in ieder
geval» zou te zeer de indruk wekken dat ook na verloop
van de termijn nog zonder bezwaar stukken kunnen
worden overgelegd.
Voor opneming van de plicht tot terinzagelegging van
interne adviezen zien wij geen aanleiding, nu
uitdrukkelijk is bepaald dat alle voor de zaak relevante
stukken terinzage dienen te liggen, behalve wanneer
een van de leden 4, 5 of 6 van artikel 6.3 9 van
toepassing is.
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2 202. Het lid van de R.P.F.-fractie was het opgevallen
dat de memorie van toelichting terzake van het eerste
lid niet overeenkomt met de wettekst (termijn van een
week tegenover een termijn van 10 dagen).

2 202. De in de memorie van toelichting genoemde
termijn van een week is inderdaad onjuist nu de
wettekst een termijn van tien dagen noemt.

2 203. De commissies vroegen of het tweede lid van dit
artikel onverkort van toepassing is op het
belastingrecht. Impliceert dit artikel dat ook
bijvoorbeeld de echtgenoot van een belastingplichtige
die een bezwaarschrift heeft ingediend inzagerecht
heeft? Zou dat onder omstandigheden geen
ongewenste gevolgen kunnen hebben? Vervalt het
recht op inzage van op de zaak betrekking hebbende
stukken indien men verklaard heeft geen gebruik te
maken van het recht om gehoord te worden?

2 203. De in het tweede lid geformuleerde hoofdregel
geldt weliswaar ook voor het belastingrecht, maar het
is waarschijnlijk dat in de praktijk van het belastingrecht
de terinzagelegging achterwege blijft Veelal zal sprake
zijn van privacygevoelige gegevens De
belastingplichtige zal dan geen behoefte hebben aan
een terinzagelegging. Alsdan zal toepassing worden
gegeven aan het vierde, vijfde of zesde lid van artikel
6.3.9 en blijft de terinzagelegging achterwege.
De terinzagelegging van stukken maakt realisering
van het beginsel van hoor en wederhoor mogelijk en is
om die reden gekoppeld aan de hoorzitting. Wordt er
niet gehoord, dan is ook geen sprake van een verplichte
terinzagelegging.

2 204. - Zou de werking van het vierde lid (uitzondering
op het ter inzage leggen van stukken) moeten worden
uitgebreid tot het eerste lid (tien dagen voor het horen
indienen van nadere stukken) waaruit een verplichting
kan worden afgeleid tot het hanteren van een termijn
van tien dagen tussen indiening van nadere stukken en
hoorzitting?

2 204. Artikel 6.3.9 sluit op zichzelf niet uit dat ook de
bezwaarde nog nadere stukken indient nadat de termijn
van het eerste lid al is verstreken. Het gevolg daarvan is
alleen dat met die stukken onder omstandigheden geen
rekening meer kan worden gehouden wanneer een
ander daardoor in zijn procesbelang wordt geschaad. In
gevallen waarbij in beginsel slechts sprake is van één
belanghebbende speelt dit alles een minder grote rol
dan bij besluiten waarbij de belangen van meer
personen zijn betrokken.

2 205. De leden van de S.G.P.-fractie wezen er op dat
uit het eerste lid de verplichting kan worden afgeleid
tot het hanteren van een termijn van tien dagen tussen
indiening van stukken en hoorzitting. Zij vroegen of het
derhalve geen aanbeveling verdient in lid 4 ook de
mogelijkheid tot het achterwege laten van de
toepassing van het eerste lid op te nemen. Deze leden
waren verder van oordeel dat het bestuursorgaan in
beginsel ook interne adviezen die op de zaak betrekking
hebben ter inzage moet leggen.

2 205. Wat betreft de vraag over het achterwege laten
van de toepasselijkheid van het eerste lid zij verwezen
naar punt 2 204. Wanneer beianghebbenden
instemmen met de afwijking kan worden aangenomen,
dat (derde-)belanghebbenden niet in hun
verweermogelijkheden worden geschaad. Instemming
van belanghebbenden is echter geen voorwaarde voor
afwijking van de termijn. Die suggestie zou echter
kunnen ontstaan bij verwijzing in het vierde lid naar het
eerste lid.
Goed denkbaar is inderdaad dat ook interne adviezen
die op de zaak betrekking hebben, ter inzage worden
gelegd. Krachtens het vijfde lid is het bestuursorgaan
evenwel bevoegd om ten aanzien van bepaalde stukken
af te zien van terinzagelegging.

Artikel 6.3.10

Artikel 6.3.10

2 206. In het algemeen zal in de belastingpraktijk een
ander dan de aanslagregelend ambtenaar de bezwaarde
moeten horen. Zeker indien het meer ingewikkelde
fiscale kwesties betreft zal dat tot aanzienlijke
werklastverzwaring kunnen leiden.
- De commissies, behalve de C.D.A.-fractie, vroegen
met hoeveel werklastverzwaring wordt gerekend.

2 206. Bij de aanpassing van de belastingwetten is
voorzien in een uitzondering op artikel 6.3.10 «indien
omstandigheden daartoe nopen». Dit zal bijvoorbeeld
het geval zijn als een belastingzaak zo gecompliceerd is
dat het uiterst inefficiënt - en ook niet in het voordeel
van de belastingplichtige - zou zijn wanneer een andere
ambtenaar zich evenzeer in de zaak zou moeten
verdiepen als degene die de zaak tot dat moment
behandelde.
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Artikel6.3.12

Art/kel 6.3.12

2 207. Dit artikel bepaalt dat van het horen een verslag
wordt gemaakt.
- Zal deze bepaling, gelet op de massaliteit van
belastingzaken, de gang van zaken niet te zeer
compliceren en bureaucratiseren?
- Zal onder omstandigheden volstaan kunnen worden
met de weergave van een bereikt compromis tussen
belastingplichtige en belastingdienst, zo wilden de
commissies gaarne vernemen.

2 207. Artikel 6.3.12 verplicht tot het maken van een
verslag zonder nadere bepaling over de vorm en
gedetailleerdheid van het verslag. Op enigerlei wijze
dient in ieder geval de kern van hetgeen op de
hoorzitting naar voren is gekomen, schriftelijk te
worden vastgelegd. Door het ontbreken van formele
eisen verwachten wij dan ook niet dat de
verslagverplichting de gang van zaken onnodig zal
compliceren of bureaucratiseren.
Uit het bovenstaande vloeit tevens voort, dat
mogelijkerwijs aan de verslagverplichting kan worden
voldaan door een weergave van het op de zitting
totstandgekomen compromis.

2 208. De leden van de P.v.d.A.-fractie waren benieuwd
naar het feit, of een belanghebbende kan vragen, in
verband met de vertrouwelijkheid van de informatie, of
hij buiten aanwezigheid van anderen mag worden
gehoord en of hetgeen hij naar voren brengt buiten het
verslag blijft.

2208. Artikel 6.3.11, tweede lid, voorziet in de
mogelijkheid van horen buiten aanwezigheid van andere
belanghebbenden. Het derde lid bepaalt echter dat de
anderen wel op de hoogte dienen te worden gebracht
van het verhandelde tijdens het horen. Voor zover
informatie vertrouwelijk is, zal openbaarmaking alleen
op grond van gewichtige redenen als bedoeld in artikel
6.3.9, vijfde en zesde lid, achterwege mogen blijven.

Artikel 6.3.13

Artikel 6.3.13

2 209. Dit artikel bepaalt in het tweede lid dat de
kosten van getuigen en deskundigen voor rekening zijn
van de belanghebbende die deze heeft meegebracht.
- Verdient het aanbeveling, gelet op de hoofdregel
dat een overheid die onrechtmatig heeft gehandeld
aansprakelijk is voor schade en kosten, die artikelen
6.3.13, tweede lid, en 6.4.13, tweede lid, aan te vullen
met de zinsnede «onverminderd het recht van de
belanghebbende om op grond van andere wettelijke
bepalingen schadevergoeding te vragen», zo vroegen
de commissies.

2 209. De vraag naar de mogelijkheid van de
vergoeding van proceskosten zal in het kader van het
uniforme bestuursprocesrecht aan de orde komen.

Artikel 6.3.15

Artikel 6.3.15

2210. Dit artikel handelt over de termijn waarbinnen
het bestuursorgaan moet beslissen op het
bezwaarschrift.
Welke gevolgen zijn verbonden aan het overschrijden
van de afhandelingstermijn in de bezwaarfase? Het ABP
wijst erop dat er nogal wat situaties zijn waarin de
zorgvuldigheid meer gebaat is bij - duidelijk jegens de
belanghebbende te motiveren - aanhouding van een
beslissing, dan bij een snelle afdoening ervan. De in de
artikelen 6.3.1 5 en 6.4.1 5 voorgestelde termijnen zijn
zo algemeen gesteld dat zij voor een aantal specifieke
situaties weinig of geen ruimte laten. De termijnen voor
bezwaarschriftenprocedures, bij de behandeling
waarvan medische aspecten aan de orde komen, zijn te
kort.

2 210. Wanneer een bestuursorgaan de termijn voor de
beslissing op een bezwaarschrift overschrijdt, kan
beroep worden ingesteld bij de daartoe bevoegde
instantie. Mocht voor de zorgvuldige afhandeling van
het bezwaarschrift meer tijd nodig zijn, omdat nader
onderzoek geboden is dat niet binnen de termijn van
zes weken is te realiseren, dan biedt de Awb de
mogelijkheid van uitstel van vier weken. De Awb
voorziet verder in een uitstelmogelijkheid met
instemming van de belanghebbende. Mocht een
langere termijn dan tien weken nodig zijn, bij voorbeeld
omdat het onderzoek niet op tijd is afgerond, dan zal de
indiener van het bezwaarschrift in de meeste gevallen
met uitstel instemmen. Hij heeft immers zelf baat bij
uitstel. Een verlenging van de afhandelingstermijn voor
een bepaald type bezwaarschriften in de Awb is niet
opgenomen, maar bij de aanpassing van enkele wetten
aan de Awb wordt in specifieke situaties voorzien in
een verlenging van deze termijn. Een algemene
uitzondering voor de beslistermijn op bezwaarschriften
met medische aspecten is niet opgenomen, omdat voor
deze bezwaarschriften niet altijd een langere termijn
noodzakelijk zal zijn. Soms zal een medisch onderzoek
juist nog op kortere termijn ingesteld dienen te worden
dan een ander onderzoek, omdat na langere tijd niet
meer de juiste diagnose is te stellen.
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2 211. - Na de aankondiging van een in te dienen
wetsvoorstel naar aanleiding van de voorstellen van de
Commissie-Van Vucht waarin een afwijkende termijn in
de fiscalibus van een jaar voor beslissingen op
bezwaarschriften wordt opgenomen zou het interessant
zijn te vernemen voor welke aantallen bezwaarschriften
de Awb-termijn van zes weken gaat gelden en voor
welke aantallen afwijkende termijnen. Kan de regering
hier inlichtingen over geven?
Artikel 6.3.16
2212. De voorgestelde bepaling in het tweede lid staat
op gespannen voet met de wijze waarop in het
belastingrecht uitspraak wordt gedaan op
bezwaarschriften, respectievelijk beroepschriften. Een
opgelegde aanslag kan immers volgens de geldende
systematiek niet worden vervangen door een nieuwe
aanslag.
- Welke wijzigingen in het formeel belastingrecht zijn
voorzien om te voorkomen dat deze bepaling in de Awb
ongewenste gevolgen heeft voor de fiscale
procespraktijk? Wat verstaat de regering in dit verband
onder «het ongedaan maken van een belastingaanslag»
(MvT, blz. 1 54)?
2 213. De VUGA adviseert de volgende tekst:
- Artikel 6.3.17, tweede lid:
Toevoegen: «Indien het besluit waartegen bezwaar
was gemaakt niet tot een of meer belanghebbenden
was gericht, wordt de beslissing tevens op de voet van
artikel 3 5.3 bekend gemaakt.»
Toelichting: Voor besluiten die niet tot een of meer
belanghebbenden zijn gerlcht schrijft artikel 3.5.3 een
algemene bekendmaking voor. Indien een dergelijk
besluit bij de beslissing op het bezwaar of beroep
wordt gewijzigd of ingetrokken, behoort die wijziging of
intrekking eveneens algemeen bekend te worden
gemaakt. De commissies vroegen de regering dit
tekstvoorstel over te nemen.

2 211. De afwijkende termijn van een jaar zal alleen
voor bezwaarschriften in fiscalibus gelden. Voor alle
andere bezwaarschriften zal, een hoogst enkele
uitzondering daargelaten, de termijnregeling van de
Awb gelden. De uitzonderingen betreffen gevallen
waarbij het belang van de zaak gediend is bij een
uiterst snelle beslissing en de termijn derhalve juist
korter zal zijn; een voorbeeld vormen de beslissingen
terzake van de deelneming aan een eindexamen
(bijvoorbeeld op basis van de Wet op het voortgezet
onderwijs).
Artikel6.3.16
2212. De uitspraak van de inspecteur op een
bezwaarschrift betreft materieel hetzij een handhaving
hetzij een verlaging van de belastingaanslag. In
materiele zin bestaat aldus geen onderscheid met de
bevoegdheid van andere bestuursorganen inzake het
nemen van een beslissing op een bezwaarschrift. De
inspecteur mag bij zijn uitspraak op het bezwaarschrift
de elementen van de aanslag veranderen, zij het dat hij
de aanslag niet mag verhogen.

2213, Het voorstel van de commissies, de
tekstsuggestie van de VUGA over te nemen, volgen wij
op. Inderdaad ligt het voor de hand om de beslissing op
een bezwaarschrift, die betrekking heeft op een besluit
van algemene strekking, bekend te maken op de voet
van artikel 3.5.3. Wel lijkt het ons voor de hand te
liggen dat het bestuursorgaan dan niet opnieuw een
beslissing hoeft te nemen over de wijze van
bekendmaking; die zou dezelfde moeten zijn als de
bekendmaking van het oorspronkelijke besluit zelf. De
wijziging is aangebracht bij de nota van wijziging

2 214. Kan de minister aangeven welke betekenis de
stelling heeft dat een heroverweging niet mag leiden
tot een besluit ten nadele van betrokkene nu de feiten
die bij een bezwaarprocedure naar voren zijn gebracht
wel langs indirecte weg kunnen leiden tot een nieuw
besluit dat wel nadelig voor betrokkene kan uitwerken,
zo vroeg de R.P.F.-fractie.

2 214. De heroverweging dient te geschieden «op
grondslag» van het bezwaar. Hieruit vloeit onder andere
voort dat de heroverweging op zichzelf niet mag leiden
tot een voor de belanghebbende ongunstiger resultaat.
Indien evenwel het bestuursorgaan ook op grond van
een andere wettelijke bepaling de bevoegdheid heeft
over te gaan tot wijziging van het bestreden besluit ten
nadele van de indiener van het bezwaarschrift, kan die
wijziging worden meegenomen bij de beslissing op het
bezwaarschrift, tenzij de belanghebbende daardoor in
zijn verweermogelijkheden wordt geschaad. Is dat
laatste het geval dan dient het bestuursorgaan de
wijziging ten nadele van belanghebbende bij apart
besluit door te voeren, en dient de beslissing op het
bezwaarschrift beperkt te blijven tot het bezwaarschrift
zelf.

Artikel 6.3.18

Artikel 6.3.18

2 215. Dit artikel handelt over de situatie dat ten
behoeve van de beslissing op het bezwaar een
adviescommissie is ingesteld. Te veel buitenstaanders
in de adviescommissie kan leiden tot het «overrulen»
van het beleid van het bestuursorgaan.
- De leden van de P.v.d.A., V.V.D. en S.G.P.-fractie
vroegen de regering of zij dit standpunt deelt.

2215. Wij delen deze vrees niet. De beslissing op het
bezwaarschrift wordt uiteindelijk door het
bestuursorgaan zelf genomen, ook indien advies wordt
uitgebracht. Onder omstandigheden is denkbaar dat
strijdigheid van een uitgebracht advies met het
gevoerde beleid aanleiding vormt om van het advies af
te wijken.
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2 216. De VUGA adviseert de volgende tekst: Artikel
6.3.19: toevoegen: alsmede hoofdstuk 4, met
uitzondering van de artikelen 4.1.4.5 en 4.1.2.6 zijn niet
van toepassing.
Toelichting: In het wetsvoorstel worden de
bepalingen uit hoofdstuk 4 volledig niet van toepassing
verklaard op procedures van bezwaar. Vaak is de ratio
van deze uitzondering wel duidelijk. Soms is dat niet zo,
bijv. bij de twee vermelde artikelen (cf. vakgroep
Staats– en Bestuursrecht RUU, «Voorstel Algemene wet
bestuursrecht», NJB 1989, p. 1 684):
- Art 4.1.4.5. Volgens dit artikel kan ter motivering
van een beslissing onder omstandigheden worden
volstaan met verwijzing naar een met het oog daarop
uitgebracht advies. Door het niet vermelden van dit
artikel in art. 6.3.1 9 zou deze mogelijkheid ten aanzien
van het advies van een bezwaarschriftencommissie niet
bestaan. Dit strookt niet met de jurisprudentie en leidt
ons inziens tot nodeloze verhoging van bestuurslasten.
Art. 4. 1 4.5. zou derhalve wel moeten gelden voor de
bezwaarschriftenprocedure.

2 216 en 2 217. Ten aanzien van het van toepassing
verklaren van artikel 4.1.2.6 zij verwezen naar het
antwoord op vraag 2121.
De wenselijkheid van toepasselijkheid van artikel
4.1.4.5 onderschrijven wij. Indien het bestuursorgaan
het advies van de commissie opvolgt ligt het voor de
hand dat ook met de motivering daarvan wordt
ingestemd; in zo'n geval verzet zich er niets tegen dat
in de beslissing voor de motivering wordt verwezen
naar het meegezonden advies van de adviescommissie.
Bij nota van wijziging is deze mogelijkheid opgenomen,
door artikel 4.1.4.5 uit te zonderen van de bepalingen
die niet van toepassmg zijn.

Art. 4.1.2.6

Art. 4.1.2.6

2217. Dit artikel verschaft een recht van informatie dat
verder gaat dan de WOB (MvT, blz.104). Door dit
artikel niet van toepassing te verklaren op de
bezwaarschriftprocedure heeft de belanghebbende in
deze fase van de procedure minder recht op informatie,
dan bij de primaire besluitvorming. Ons inziens is dat
niet redelijk. Art. 4.1.2.6. zou derhalve wel moeten
gelden voor de bezwaarschriftprocedure Onderschrijft
de regering deze stelling van de VUGA?
Afde/ing 7.2. Bijzondere bepalingen over administratief
beroep.

Afdeling 7.2.7 Bijzondere bepalingen over
administratief beroep.

2 218. De VUGA adviseert de volgende tekst: Artikel
6.4.6., tweede lid: veranderen: het woord
«belanghebbenden» in «degenen».
Toelichting: Ingevolge artikel 3.4.4, tweede lid,
kunnen in de uitgebreide voorbereidingsprocedure ook
anderen dan belanghebbenden in de gelegenheid
worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen.
Wie van die gelegenheid gebruik heeft gemaakt,
behoort ook in de bezwaar– of administratief
beroep-frase op gelijke voet als een belanghebbende te
worden behandeld.

2 218. Voor de beantwoording van deze vraag zij
verwezen naar de punten 2 197 en 2 199 hierboven,
handelend over dezelfde materie bij bezwaar.

Artike/6.4.9

Artikel 6.4.9

2 219. Dit artikel betreft onder andere het indienen, ter
inzageleggen (tegen vergoeding) verkrijgen van
(afschriften) van schriftelijke stukken.
- Zou deze bepaling niet zo kunnen worden
aangevuld dat het beroepsorgaan aan
belanghebbenden een afschrift stuurt van de
correspondentie met het betrokken bestuursorgaan
voorzover die correspondentie niet reeds ter inzage is
gelegd conform artikel 6.4.9, tweede lid?

2 219. Voor zover de correspondentie van belang is
voor de behandeling van het beroepschrift doordat zij
«op de zaak betrekking heeft» zal zij reeds krachtens de
huidige tekst ter inzage moeten worden gelegd Voor
het overige zien wij geen reden de correspondentie ter
inzage te leggen.

Artikel 6.4.10

Artikel6.4.10

2 220. Dit artikel handelt over het horen door het
beroepsorgaan.
- Sluit deze bepaling de instelling van enkelvoudige
kamers uit Gedeputeerde Staten volgens de
ontwerp-Provinciewet uit, zo vroegen de commissies.

2220. Deze bepaling sluit instelling van enkelvoudige
kamers uit gedeputeerde staten zeker niet uit. In
samenhang met de bepalingen in de Provinciewet
wordt duidelijk dat de beslissingen van kamers uit
gedeputeerde staten gelden als beslissingen van
gedeputeerde staten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 221, nr. 5

101

Artikel6.4.16

Artikel 6.4.16

2 221. Dit artikel bepaalt, dat het administratief
beroepsorgaan, voorzover het een beroep ontvankelijk
en gegrond acht, een bestreden besluit dient te
vernietigen en in de plaats daarvan, voor zover nodig,
een nieuw besluit moet nemen.
- Zou indien sprake is van administratief beroep bij
een ander orgaan dat niet behoort tot hetzelfde
openbare lichaam, het administratief beroepsorgaan, in
verband met de decentralisatieproblematiek, een
terughoudende opstellmg moeten betrachten, zo
vroegen de commissies met uitzondering van de
G.P.V.-fractie.
2 222. - Komt dit artikel niet in strijd met de
decentralisatiegedachte, zo wilden de commissies
gaarne van de regering vernemen.

2 221 en 2 222. Enerzijds kan het inderdaad van belang
zijn dat administratieve beroepsorganen zich enigszins
terughoudend opstellen ten opzichte van het
bestuursorgaan waarvan het besluit afkomstig is;
anderzijds heeft administratief beroep nu juist in een
aantal gevallen ook duidelijk de bedoelmg dat het
(hogere) orgaan in zekere zin een eigen beleid voert.
Algemene uitspraken zijn hierover derhalve niet te
doen. Wel kan nogmaals worden vermeld dat de
mogelijkheid van bezwaar als voorprocedure voor de
toegang tot de rechter in het algemeen de voorkeur
verdient boven administratief beroep.

2223. De VUGA adviseert de volgende tekst: Artikel
6.4.17, tweede lid, toevoegen: «indien het besluit
waartegen beroep is ingesteld niet tot een of meer
belanghebbenden was gericht, wordt de beslissing
tevens op de voet van artikel 3.5.3 bekend gemaakt».
Toelichting: Voor besluiten die niet tot een of meer
belanghebbenden zijn gericht schrijft artikel 3.5.3 een
algemene bekendmaking voor. Indien een dergelijk
besluit bij de beslissing op het bezwaar of beroep
wordt gewijzigd of ingetrokken behoort die wijziging of
intrekking eveneens algemeen bekend te worden
gemaakt.

2 223. Evenals bij de overeenkomstige vraag inzake
bezwaar, zijn wij van oordeel dat het voorstel een
verbetering inhoudt. Bij nota van wijziging wordt artikel
6.4.17 gewijzigd, zij het dat wij er de voorkeur aan
geven nog meer aansluiting te zoeken bij de wijze van
bekendmaking van het oorspronkelijke besluit.

Artikel 6.4.20

Artikel 6.4.20

2 224. Dit artikel bepaalt dat afdeling 7.2 (bijzondere
bepalingen over administratief beroep) niet van
toepassing is op beroep op de Kroon.
- Moet uit het gebruik van de formulering beroep op
de bestuursgeschillen slechts ziet op de verticale
bestuursgeschillen (beroepsgangen aanvangend met
een beroepschrift en zich richtend tegen de uitoefening
van openbaar gezag)? Zo ja, dient ook niet een regeling
ter zake van horizontale bestuursgeschillen
(aanvangend met een verzoekschrift) waarvan de
beslechting is opgedragen aan de Kroon in de Awb te
worden opgenomen?

2224. Deze materie zal aan de orde worden gesteld in
het kader van de definitieve voorzieningen in
Kroongeschillen.

2 225. De leden van de V.V.D.-fractie wilden gaarne
een reactie van de regerïng op de suggestie van het IPO
(brief 18 september 1989) luidende: «Toch menen wij
dat het te riskant is om de uitvoering van de Algemene
wet bestuursrecht volledig over te laten aan de diverse
betrokken departementen en andere overheden.
Denkbaar is, dat in het wetsontwerp een additionele
bepaling wordt opgenomen, inhoudende dat afwijkende
voorschriften in andere wetten en regelingen binnen
enige periode na inwerkingtreding van de wet van
rechtswege zullen vervallen. Voorts achten wij het van
belang om de procedure die tot aanpassing
respectievelijk sanering van geldende wettelijke
bepalingen moet leiden, te sturen, bijvoorbeeld door de
aanwijzing van een projectminister».

2225. De aanpassing van de wetgeving van de diverse
departementen geschiedt onder onze
verantwoordelijkheid in overleg met de collegae van de
andere departementen. Aanwijzing van een
projectminister lijkt ons niet noodzakelijk.
Opneming van een bepaling over het van rechtswege
vervallen van afwijkende voorschriften is niet
noodzakelijk. Voor de formele wetgeving moet in ieder
geval worden voorzien in een goede aanpassing; bij
lagere wetgeving geldt ook zonder uitdrukkelijke
bepaling dienaangaande reeds dat bij strijd de hogere
regeling (in dit geval de Awb) voorgaat.
Vanuit onze departementen zal zoveel mogelijk
ondersteuning worden verleend bij de invoering van de
wet. Op dit ogenblik wordt een onderzoek uitgevoerd
naar de invoeringsproblematiek bij verschillende
organisaties die bij de uitvoering van de wet betrokken
zullen zijn. Ook op andere manieren zullen wij
zorgdragen voor een adequate invoering van de wet,
onder meer door ondersteuning bij onderzoek en, van
groot belang, onderwijs.
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2 226. De leden van de S.G.P.-fractie voegden daarbij
met betrekking tot de invoering nog het volgende aan
toe: Met betrekking tot de invoering van de Awb en de
daarmee gepaard gaande aanpassingswetgeving
merkten de leden van de S.G.P.-fractie op dat zij het
een goed streven vonden om dit in een korte termijn te
realiseren. Zij hadden echter wel enige twijfels over de
haalbaarheid ervan. Zij wezen er op dat ook de
decentrale regelgevers tijd nodlg hebben voor
aanpassing. In dit verband vroegen zij overigens in
hoeverre aanvullingen door de decentrale regelgevers
ook op dwingende bepalingen in de Awb mogelijk zijn.
Deze leden vroegen verder of er voldoende garanties
zijn voor een goed verloop van de daadwerkelijke
aanpassing van afwijkende regelgeving. Zij vroegen of
de bewindslieden meer duidelijkheid willen verschaffen
over de vraag hoe een en ander wordt gecoördineerd
op de verschillende departementen.

2 226. Het voorstel voor de Aanpassingswet zal
binnenkort worden ingediend. De aanpassingsoperatie
wordt gecoördineerd vanuit onze departementen. Voor
het overige kan worden opgemerkt dat de
inwerkingtreding van de wet is beoogd op 1 jaar na de
publikatie in het Staatsblad, zodat ook de decentrale
wetgevers voldoende tijd beschikbaar hebben voor de
aanpassing van hun wetgeving. Voor zover gewenst kan
vanuit onze departementen - bij voorbeeld via de VNG
- daarbij ondersteuning worden verleend.

2227. De leden van de S.G.P.-fractie spraken tenslotte
de wens uit dat de invoering van de Awb en de
aanpassing daaraan voorspoedig zou veriopen. Zij
wezen nog eens met nadruk op het belang van een
algemene regeling voor het bestuursrecht. Zij zagen
ook met belangstelling uit naar de verdere
aanbouwwetgeving.
De in de laatste vraag besloten liggende wens zien wij als steun bij de
onderhavige wetgevingsoperatie. Het doet ons deugd nogmaals te lezen
dat het belang van een algemene regeling van het bestuursrecht wordt
onderschreven.
Met deze beantwoording van het voorlopig verslag hopen wij ertoe te
hebben bijgedragen dat de verdere parlementaire behandeling van het
onderhavige wetsvoorstel even voorspoedig blijft verlopen als tot nu toe
het geval is geweest.
De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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