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22033 Wijzigïng van de Wet van 21 maart 1990
Stb. 145, houdende nadere wijziging van de
Liquidatiewet invaliditeitswetten houdende een
vierde, tevens afsluitende liquidatiefase, en van
enkele bij eerstgenoemde wet gewijzigde
uitvoeringsmaatregelen, dienende tot herstel
van enkele omissies

B ADVIES RAAD VAN STATE

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 6 februari 1991

Bij Kabinetsmissive van 6
december 1990, no. 90.023242,
heeft Uwe Majesteit, op voordracht
van de Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, bij de
Raad van State ter overweging
aanhangig gemaakt een voorstel van
wet met memorie van toelichting tot
wijziging van de Wet van 21 maart
1990, Stb. 145 houdende nadere
wijziging van de Liquidatiewet invali–
diteitswetten houdende een vierde,
tevens afsluitende liquidatiefase,
dienende tot herstel van enkele
omissies.

Het onderhavige wetsvoorstel
strekt tot wijziging van de Wet van
21 maart 1990 (Stb. 145). Meer in
het bijzonder stelt artikel I, onder B
en C, voor de artikelen IV, V en VI
van laatstgenoemde wet te wijzigen.
Laatstgenoemde artikelen houden
wijzigingen in van een aantal
algemene maatregelen van bestuur.
Deze maatregelen kunnen daarom
niet meer veranderd worden door de
Wet van 21 maart 1990 te wijzigen,
zoals het onderhavige wetsvoorstel
beoogt. Daartoe zou een
wetsvoorstel nodig zijn dat de desbe–
treffende uitvoeringsbesluiten zelf
wijzigt. De Raad van State geeft
overigens in overweging het
wetsvoorstel achterwege te laten
voor zover het strekt tot wijziging van
algemene maatregelen van bestuur.

NADER RAPPORT

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 28 februari 1991

Blijkens mededeling van Uw
kabinet van 6 december 1990, no.
90.023242, machtigde Uwe
Majesteit de Raad van State zijn
advies inzake het vorenvermelde
voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 6 februari 1991, no.
W 12.90.00604, moge ik U hierbij
aanbieden.

Het wetsvoorstel is zodanig
gewijzigd, dat hierbij zowel artikel lil
van de Wet van 21 maart 1990, Stb.
145, als de drie bij die wet
gewijzigde uitvoeringsmaatregelen
(twee algemene maatregelen van
bestuur en een ministeriële regeling)
worden hersteld. Voorts is artikel VII
geschrapt, omdat een dergelijke
bepaling, blijkens het advies van de
Raad van State op het wetsvoorstel
tijdelijke koopkrachtmaatregel
bejaarden met een aanvullend
pensioen 1991, d.d. 29 november
1990, no. W12.90.0587, overbodig
is. Hetzelfde geldt uiteraard ten
aanzien van ministeriële regelingen.

De voorkeurssuggestie van de
Raad van State om het wetsvoorstel
achterwege te laten voor zover het
strekt tot wijziging van algemene
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Deze kunnen door een algemene
maatregel van bestuur worden
gewijzigd. Daarbij ware in
aanmerking te nemen dat artikel 7,
tweede lid, van het Inkomensbesluit
Toeslagenwet (Stb. 1986, 659)
thans abusievelijk twee letters g kent
(vergelijk Stb. 1988, 367), waarvan
de tweede in de opvatting van de
Raad door een onderdeel h zou
moeten worden vervangen.

De Raad van Sate geeft U in
overweging het voorstel van wet te
zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, nadat met het
vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

maatregelen van bestuur heb ik niet
overgenomen, onder meer omdat het
wetsvoorstel in ieder geval doorgang
moet vinden met betrekking tot
herstel van genoemd artikel III en het
schrappen van artikel VII. Gesteld
voor de keuze omissies van overeen–
komstige aard te herstellen bij vier
verschillende wettelijke maatregelen
(een wet, twee algemene maatre–
gelen van bestuur en een ministeriële
regeling) die volgens uiteenlopende
procedures tot stand zouden moeten
komen of bij een enkele
wijzigingswet, gaat mijn voorkeur uit
naar de laatste, ook door de Raad
van State genoemde, mogelijkheid,
mede vanwege haar eenvoud en
overzichtelijkheid.

Ik moge U verzoeken het hierbij
gevoegde gewijzigde voorstel van
wet en de gewijzigde memorie van
toelichting aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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