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Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 17 december 1990

Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 1.1 wordt gewijzigd als volgt:

- Een nieuw eerste lid wordt ingevoegd, luidende als volgt:

1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan:
a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is

ingesteld, of
b. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

- In het oude eerste lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, worden
de woorden «In deze wet wordt verstaan onder bestuursorgaan: een
persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed, behalve:»
vervangen door: De volgende organen, personen en colleges worden niet
als bestuursorgaan aangemerkt: .

- Het oude tweede lid wordt vernummerd tot derde lid en komt te
luiden als volgt:

3. Een ingevolge het tweede lid uitgezonderd orgaan, persoon of
college wordt wel als bestuursorgaan aangemerkt, voor zover het orgaan,
de persoon of het college besluiten neemt of handelingen verricht,
waarop Titel II van de Ambtenarenwet 1929 (Stb. 530) van toepassing
is.

B

In artikel 1.2, eerste lid, worden de woorden «In deze wet wordt
verstaan onder belanghebbende» vervangen door: Onder belangheb–
bende wordt verstaan.
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Artikel 1.3 komt te luiden als volgt:

Artikel 1.3.

1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een
bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

2. Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van
algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag
daarvan.

3. Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belangheb–
bende, een besluit te nemen.

In artikel 1.4, eerste lid, worden de woorden: «In deze wet wordt
verstaan onder administratieve rechter» vervangen door: Onder admini–
stratieve rechter wordt verstaan.

Artikel 1.5 komt te luiden als volgt:

Artikel 1.5

1. Onder het maken van bezwaar wordt verstaan: het gebruik maken
van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid,
voorzieningen tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen.

2. Onder het instellen van administratief beroep wordt verstaan: het
gebruik maken van de ingevolge wettelijk voorschrift bestaande
bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij een ander
bestuursorgaan dan hetwelk het besluit heeft genomen.

3. Onder het instellen van beroep wordt verstaan: het instellen van
administratief beroep, dan wel van beroep op een administratieve
rechter.

In artikel 2.1.1, eerste lid, worden de woorden «Een belanghebbende»
vervangen door «Een ieder» en de woorden «laten vertegenwoordigen
door een gemachtigde» door «door een gemachtigde laten vertegen–
woordigen».

G

Artikel 3.4.2 wordt gewijzigd als volgt:

- In het eerste lid wordt het woord «gedurende» vervangen door: voor
een periode van.

- In het tweede lid vervalt de komma achter het woord «wordt».

- In het derde lid vervalt het woord «zullen».
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H

Aan artikel 3.4.4, vijfde lid, wordt een punt toegevoegd.

I

In artikel 4.1.1.5, derde lid, wordt het woord «medegedeeld»
vervangen door: bekendgemaakt.

J

Artikel 4.1.2.5 wordt gewijzigd als volgt:

- In onderdeel b wordt na de woorden «naar voren te brengen»
ingevoegd: en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden
hebben voorgedaan.

- Onderdeel c komt te luiden als volgt:

c. Het met de beschikking beoogde doel slechts kan worden bereikt
indien de belanghebbende daarvan niet reeds tevoren in kennis is
gesteld.

K

In artikel 4.1.3.2 wordt het woord «waarop» vervangen door:
waarbinnen.

L

Artikel 6.1.1. vervalt.

M

In artikel 6.1.3 komt onderdeel b te luiden als volgt:

b. het niet tijdig nemen van een besluit.

N

In artikel 6.2.0a wordt voor de eerste volzin de aanduiding «1.»
geplaatst; daarin worden de woorden «is ondertekend» vervangen door:
wordt ondertekend.

In artikel 6.2.4, eerste lid, onderdeel b, wordt het woord «kor»
vervangen door: kon.

In artikel 6.2.5 wordt het gestelde na de zinsnede «op grond daarvan
achterwege» vervangen door: indien de indiener redelijkerwijs niet
geoordeeld kan worden in verzuim te zijn geweest.

Q

Artikel 6.2.6 wordt gewijzigd als volgt:
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- In het eerste lid worden de woorden «het niet tijdig beslissen op een
aanvraag» vervangen door: het niet tijdig nemen van een besluit.

- In het tweede lid worden de woorden «tijdig op de aanvraag te
beslissen» vervangen door: tijdig een besluit te nemen.

R

Artikel 6.2.8 wordt gewijzigd als volgt:

- In het eerste lid worden de woorden «de bevoegde instantie»
vervangen door: het bevoegde orgaan.

- In het derde lid, onderdeel b, worden de woorden «het niet tijdig
beslissen op een aanvraag» vervangen door: het niet tijdig nemen van
een besluit.

S

Artikel 6.2.12a wordt gewijzigd als volgt:

- In het eerste lid worden de woorden «het niet tijdig beslissen op een
aanvraag» vervangen door: het niet tijdig nemen van een besluit.

- In het vierde lid worden de woorden «tenzij het besluit» vervangen
door: tenzij dat besluit.

In artikel 6.2.15, tweede lid, worden de woorden «bij welke instantie»
vervangen door: bij welk orgaan.

U

De indeling van hoofdstuk 7 in afdelingen wordt gewijzigd als volgt:

De tekst van artikel 6.3.1a wordt opgenomen als een aparte afdeling,
waarvan het opschrift luidt:

Afdeling 7.1 Bezwaarschrift voorafgaand aan beroep op de
administratieve rechter

De tekst van de artikelen 6.3.7 tot en met 6.3.20 wordt opgenomen als
een aparte afdeling, waarvan het opschrift luidt:
Afdeling 7.2 Bijzondere bepalingen over bezwaar

De bestaande afdeling 7.2 wordt vernummerd tot afdeling 7.3.

V

In artikel 6.3.1a, tweede lid, worden de woorden «staat beroep open»
vervangen door: kan beroep worden ingesteld.

W

In artikel 6.3.8 wordt aan het eind van onderdeel a een komma
geplaatst.
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Aan artikel 6.3.17, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende
als volgt:

Betreft het een besluit dat niet tot een of meer belanghebbende was
gericht, dan wordt de beslissing bekendgemaakt op dezelfde wijze als
waarop dat besluit bekendgemaakt is.

In artikel 6.3.19 wordt na de woorden «hoofdstuk 4» ingevoegd: «, met
uitzondering van artikel 4.1.4.5,».

Aan artikel 6.4.17, derde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende als
volgt:

Betreft het een besluit dat niet tot een of meer belanghebbende was
gericht, dan wordt de beslissing bekendgemaakt op dezelfde wijze als
waarop dat besluit bekendgemaakt is.

AA

In artikel 6.4.18 wordt na de woorden «hoofdstuk 4» ingevoegd: «, met
uitzondering van artikel 4.1.4.5,».

BB

Na artikel 7.2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt:

Artikel 7.2a

Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken zenden binnen
drie jaar na het in werking treden van deze wet, en vervolgens telkens
om de vijf jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de wijze waarop
zij is toegepast.

CC

In artikel 7.4 wordt het woord «overstemming» vervangen door:
overeenstemming.

TOELICHTING BIJ DE WIJZIGINGEN

A, B, C, D en E. De definitiebepaling van het begrip «bestuursorgaan»
wordt op twee punten gewijzigd. Ten eerste wordt het begrip inhoudelijk
zodanig aangepast dat er ook organen onder komen te vallen die
weliswaar niet «met openbaar gezag bekleed» zijn maar die wel een
publieke taak vervullen. Dit wordt verwoord door de term «een orgaan
van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld». Te
denken valt aan instellingen als het KNMI en dergelijke. Verwezen zij
naar de memorie van antwoord inzake artikel 1.1.

De tweede wijziging is van wetstechnische aard en voorziet erin dat de
begripsbepaling niet beperkt wordt tot de Algemene wet bestuursrecht,
maar ook voor andere wetten en besluiten betekenis kan hebben. Dit
laatste wordt ook voorgesteld voor de begrippen «belanghebbende»,
«besluit», «beschikking», «aanvraag», «administratieve rechter» en voor
de termen inzake het maken van bezwaar en het instellen van admini–
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stratief beroep en beroep in het algemeen. Een en ander betekent niet
dat die termen nu ook overal gebruikt moeten worden, maar wel dat ze,
als ze gebruikt worden, de betekenis hebben die de Awb daaraan geeft
Dit geldt vanzelfsprekend niet als in het verband van een andere regeling
duidelijk een andere betekenis wordt toegekend aan het desbetreffende
begrip.

F. De eerste wijziging van artikel 3.1.1 is toegelicht bij het antwoord
op vraag 2.31. De tweede wijziging betreft een wetstechnisch aspect:
door de nieuwe volgorde der woorden wordt de indruk vermeden als zou
ook bij het verlenen van «bijstand» sprake zijn van een «gemachtigde»;
van een gemachtigde is slechts sprake bij vertegenwoordiging.

G. en H. In artikel 4.3.2 worden twee redactionele verbeteringen
aangebracht en wordt een kennelijke misstelling gecorrigeerd. Dit laatste
is ook het geval met de wijziging van artikel 3.4.4.

I. In artikel 4.1.1.5, derde hd, wordt de terminologie aangepast aan die
van hoofdstuk 3.5, waarin de term «bekendmaken» wordt gehanteerd
voor de handeling die van belang is voor het in werking treden van het
desbetreffende besluit. Dat laatst is hier ook bedoeld, zodat de term
«rnededelen» onjuist is.

J. De wijziging van onderdeel b van artikel 4.1.2.5a is toegeiicht in het
antwoord op vraag 2.113; die van onderdeel c bij vraag 2.122.

K. Deze wijziging betreft een aanpassing van de terminologie aan die
welke ook in artikel 4.1.3.1 is gehanteerd.

L. Het vervallen van regel 6.1.1 is uiteengezet bij de beantwoording
van vraag 2.191.

M, Q, R (tweede streepje) en S (eerste streepje). De vervanging van de
term «het niet tijdig nemen van een beslissmg op een aanvraag» door
«het niet tijdig nemen van een besluit» hangt samen met de proble–
matiek van het stilzitten van de overheid bij begunstigende ambtshalve
beschikkingen. Verwezen zij naar het antwoord op vraag 2.149. Tevens
wordt door de nieuwe redactie duidelijk dat de gelijkstelling ook geldt
voor een beslissing op een bezwaarschrift, waarvoor de term «aanvraag»
minder adequaat is. De artikelen 6.2.6, 6.2.8 en 6.2.12a worden hiermee
in overeenstemming gebracht.

N. De vermelding van het lidnummer «1» was abusievelijk achterwege
gelaten in artikel 6.2.0a; tevens wordt in redactioneel opzicht geharmoni–
seerd met artikel 4.1.1.1.

0. Deze wijziging betreft het herstel van een kennelijke misstelling bij
het ingediende ontwerp.

P. Voor een aanduiding van de achtergrond van de wijziging van artikel
6.2.5 wordt verwezen naar het antwoord op vraag 2.168 t/m 2.171. De
regeling van de verschoonbare termijnoverschrijding wordt nu op andere
wijze opgezet, waarbij aansluiting is gezocht bij overeenkomstige
bepalingen in de Ambtenarenwet 1929 en de Beroepswet. De thans
voorgestelde tekst laat de verdeling van de bewijslast ten aanzien van de
oorzaak van de termijnoverschrijding aan de rechter over. Dit maakt het
mogelijk dat bij onzekerheid over de werkelijke oorzaak van de termijn–
overschrijding de indiener eerst dan het voordeel van de twijfel krijgt, als
hij zijnerzijds het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om deze
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onzekerheid te voorkomen of op te heffen. Aldus wordt misbruik
voorkomen, maar wordt tevens recht gedaan aan artikel 6, eerste lid, van
het EVRM, zoals uitgelegd in het arrest van de Hoge Raad van 22 juni
1988 (NJ 1988, 955, m.h. Th.W.v.V.).

Van verzuim in de zin van deze bepaling kan in drie situaties sprake
zijn, namelijk:

a. indien de oorzaak van de termijnoverschrijding aan de indiener kan
worden toegerekend.

b. indien de indiener niet het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om
de oorzaak van de termijnoverschrijding aannemelijk te (kunnen) maken,
en

b. indien de indiener na het wegvallen van de omstandigheid die een
tijdig bezwaar of beroep verhinderde, te lang talmt met het alsnog
maken van bezwaar of het instellen van beroep.

Het laatste is van belang, omdat de indiener in zo'n geval blijkens de
jurisprudentie geen aanspraak kan maken op een volledig nieuwe terrnijn.
Hoeveel tijd de indiener dan wel heeft, is niet in het algemeen aan te
geven. Twee a drie weken zullen hem tenminste moeten worden gegund,
maar onder omstandigheden zal hij redelijkerwijs meer tijd nodig
hebben.

R. (eerste streepje) en T. In hoofdstuk 6 worden de woorden «orgaan»
en «instantie» door elkaar gebruikt, waar steeds hetzelfde bedoeld is,
namelijk een orgaan waarbij bezwaar of beroep kan worden ingesteld:
het oorspronkelijk beslissende bestuursorgaan, of het orgaan waar
administratief beroep wordt ingesteld of het rechterlijk orgaan, belast
met administratieve rechtspraak. De terminologie is intern gestroomlijnd.

U. Bij nader inzien werd het wenselijk geacht de indeling van
hoofdstuk 7 te verduidelijken. In de eerste afdeling wordt nu algemeen
geregeld dat voorafgaand aan het beroep op de rechter een bezwaar–
schriftprocedure openstaat; in de tweede afdeling zijn de specifieke
procedureregels voor bezwaar opgenomen, zoals in de derde afdeling die
voor administratief beroep. Verwezen zij ook naar de beantwoording van
vraag 2.191.

V. Deze verwijzing betreft een redactionele verbetering.

W. Deze wijziging betreft het herstel van een kennelijke misstelling bij
het ingediende ontwerp.

X en Z. Deze wijzigingen zijn opgenomen naar aanleiding van het
voorlopig verslag. Verwezen zij naar de antwoorden op de vragen 2.213
en 2.223.

Y en AA. Deze wijzigingen zijn opgenomen naar aanleiding van het
voorlopig verslag. Verwezen zij naar het antwoord op de vragen 2.216 en
2.217.

BB. Deze toevoeging van een evaluatiebepaling is bepleit in het
voorlopig verslag en is in hoofdstuk IX van de memorie van antwoord
besproken.

CC. Deze wijziging betreft het herstel van een kennelijke misstelling.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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