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22061 Wet houdende aanpassing van een aantal
wetten aan de eerste tranche van de Algemene
wet bestuursrecht (Aanpassingswet Awb)

Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10 april 1991

Mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken bied ik u
hierbij aan het advies van de Raad voor de gemeentefinanciën
inzake de aanpassing van de Financiële-Verhoudingswet 1984
(FVW 1984) naar aanleiding van de eerste tranche Algemene wet
bestuursrecht1 en ons standpunt aangaande dit advies.

Artikel 16 van het onderhavige wetsvoorstel bevat de wijzigingen, die
in de FVW 1984 worden aangebracht. Deze wijzigingen, waarbij met het
eerdere, spontane, advies van de Raad ter zake (advies van 8 december
1987, 10707 RGF 178/197) rekening is gehouden, hebben betrekking op
de artikelen 1 tot en met31 van de FVW 1984. Op 27 augustus 1990
(fip 90/778) hebben wij de Raad advies gevraagd over de voorgestelde
wijzigingen van de FVW 1984. De Raad heeft op 19 november 1990
(69158 RGF 178/248) geadviseerd over deze wijzigingen.

De Raad kan nagenoeg geheel met de wijzigingen van de FVW 1984,
zoals neergelegd in het wetsvoorstel, instemmen. Alleen ten aanzien van
de wijziging inhoudende het schrappen van artikel 12, vierde lid, van de
FVW 1984, uit de Raad twijfels. De wijzigingen waarmee de Raad
instemt, hebben betrekking op het aanpassen van de terminologie van de
FVW 1984 aan de terminologie van de Awb, op het feit dat bepalingen
uit de FVW 1984 aangepast worden aan uniforme termijnen uit de Awb
en op wijzigingen van bepalingen van de FVW 1984 in het geval dat
expliciet wordt aangegeven dat wordt afgeweken van de Awb.

De twijfels die de Raad uit inzake het voorstel tot schrappen van artikel
12, vierde lid, van de FVW 1984, delen wij niet. Het vierde lid luidt als
volgt: «Onze Ministers kunnen verzoeken om een aanvullende bijdrage
die niet voldoen aan de voorschriften met betrekking tot de indiening van
het verzoek en de daarbij te overleggen stukken om die reden afwijzen.»

De in dit lid bedoelde vereisten zijn neergelegd in artikel 8 van het
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Financiële-Verhoudingsbesluit 1984 (FVB 1984) en betreffen het tijdstip
van indiening van het verzoek (vóór het begin van het jaar waarvoor het
verzoek geldt), het tijdstip waarop de begroting door de gemeenteraad
moet zijn vastgesteld (uiterlijk op de datum van het verzoek), de
termijnen waarop de gemeenterekeningen voorlopig zijn of zullen worden
vastgesteld (neergelegd in de artikelen 256 en 258 van de gemeentewet)
en indiening bij de Minister van Binnenlandse Zaken en verzending in
afschrift aan Gedeputeerde Staten. De reden waarom in het wetsvoorstel
het vierde lid wordt geschrapt, is, zoals in de memorie van toelichting is
uiteengezet, gelegen in het feit dat op grond van artikel 4.1.1.5, eerste
lid, van de Awb de mogelijkheid wordt geboden verzuimen te herstellen.
Artikel 4.1.1.5, eerste lid, luidt als volgt: «Indien de aanvrager niet heeft
voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van
de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvol–
doende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbe–
reiding van de beschikking, kan het bestuursorgaan besluiten de
aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager de gelegenheid heeft
gehad binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn de aanvraag
aan te vullen.» De Raad vraagt zich af of het mogelijk is dat het verzuim
van het vervullen van de eerste drie vereisten kan worden hersteld. Met
betrekking tot de eerste eis kan het verzuim volgens de Raad niet worden
hersteld. Eventueel zou dispensatie kunnen worden verleend; de
memorie van toelichting bij artikel 8 van het FVB 1984 geeft daar ruimte
voor, zo oordeelt de Raad. De tweede en derde eis vloeien voort uit in de
gemeentewet gestelde eisen over begroting en rekening. De raad vraagt
zich af of daar de hand mee kan worden gelicht. Deze overwegingen
beschouwend vraagt de Raad zich dan ook af of het vierde lid van artikel
12 van de FVW 1984 kan worden geschrapt, gezien tegen de achter–
grond van de in het vierde lid bedoelde eisen. De Raad acht toepassing
van het vierde lid niet in strijd met de strekking van artikel 4.1.1.5 van de
Awb.

Anders dan de Raad zijn wij van mening dat het vierde lid van artikel
12 gemist kan worden, omdat de bestaande uitvoeringspraktijk van de
FVW 1984 ook onder het regime van de Awb gehandhaafd kan blijven.
Wij baseren ons standpunt op de volgende twee argumenten.

Ten eerste wordt in het Nader rapport inzake de Awb (kamerstukken II
1988/89, 21 221, B) van 13 juli 1989 over artikel 4.1.1.5 het volgende
opgemerkt: «De voorgestelde bepaling ziet op gebreken die naar hun
aard herstelbaar zijn. De overschrijding van een termijn is onder omstan–
digheden weliswaar verontschuldigbaar, maar herstelbaar is zij niet.

Dit betekent dat (...) de voor het indienen van aanvragen gestelde
termijn op grond van het bepaalde in dit artikel niet kan worden
overschreden.»

Ten tweede speelt het zorgvuldigheidsbeginsel als één van de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur een rol bij het in behan–
deling nemen van aanvragen. Dit beginsel komt tot uitdrukking in artikel
3.2.3. van de Awb. Het artikel luidt als volgt:

«1. Het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken
belangen af, voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard
van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit.

2. De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een
besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit
te dienen doelen.»

Het gestelde ten aanzien van artikel 4.1.1.5 betekent dat aanvragen
om een aanvullende bijdrage die niet vóór het jaar waarvoor zij gelden
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worden ingediend, niet in behandeling hoeven te worden genomen. Er
bestaat derhalve geen verplichting tot inbehandelingneming van
aanvragen, die zijn ingediend na verstrijking van deze fatale termijn. Het
vorenstaande sluit niet uit dat een aanvraag die te laat is ingediend
alsnog in behandeling wordt genomen, hetgeen ook de huidige praktijk
is. Overigens zijn ook de overige waarborgen die uit artikel 4.1.1.5 voort–
vloeien nu reeds in de uitvoeringspraktijk van de FVW 1984 terug te
vinden; sommige aanvragen die binnen de gestelde termijn zijn
ingediend, worden in behandeling genomen, ook al zijn de diverse
stukken die met de aanvragen dienen te worden overgelegd, nog niet
ontvangen. Overlegging van deze stukken op een later tijdstip is in de
optiek van artikel 4.1.1.5 dan te beschouwen als herstel van een verzuim.

Op grond van vorenstaande argumenten delen wij de twijfels van de
Raad niet. Wij zien derhalve geen aanleiding artikel 12, vierde lid, van de
FVW 1984 te handhaven. Wij hebben de tekst van de memorie van
toelichting dienovereenkomstig aangepast.

In zijn advies signaleert de Raad tevens enkele knelpunten die van
toepassing zijn op onderdelen van de Awb, die in een volgende tranche
van de Awb gevolgen hebben voor de FVW 1984.

In de eerste plaats betreft het de bepaling van artikel 6.2.3 van de Awb
dat bij verzending per post van bezwaar– en beroepschriften de verzend–
theorie verplicht wordt gesteld. In het kader van de FVW 1984 is, zo zegt
de Raad, tot nu toe bepalend geweest de datum, waarop de beroepsin–
stantie het bezwaarschrift heeft ontvangen (ontvangsttheorie).
Toepassing van de verzendtheorie stuit bij de Raad niet op bezwaren.
Wel vindt hij dat toepassing van deze theorie kostenverhogend zal
werken voor gemeenten, daar gemeenten moeten overschakelen van het
afstempelen van poststukken per frankeermachine op het aangetekend
verzenden van poststukken; frankeermachinestempels worden, vanwege
de kans op manipulaties bij (dreiging van) overschrijding van de verzend–
termijn, als minder betrouwbaar bewijs van verzenddatum beschouwd.

Wij delen de opvatting van de Raad, dat toepassing van de verzend–
theorie kostenverhogend zal werken, niet. In eerste instantie dienen
gemeenten bezwaar– en beroepschriften tijdig te verzenden. Problemen
kunnen optreden, indien de fatale verzendtermijn dreigt te worden
overschreden. In dit geval zijn ook verzendmogelijkheden aanwezig, die
niet kostenverhogend werken, zoals reguliere verzending door de PTT.

In de tweede plaats is de Raad van mening dat in het kader van de
FVW 1984 een bestreden beschikking zowel positief als negatief moet
kunnen worden bijgesteld en wil hij deze mogelijkheid uitdrukkelijk open
houden. Artikel 6.3.16 van de Awb geeft deze mogelijkheid namelijk niet
volgens de Raad. Dit artikel regelt dat indien een bezwaar ontvankelijk is,
een heroverweging aan het bestreden besluit moet plaatsvinden op
grondslag van het bezwaar. Blijkens de memorie van toelichting bij dit
artikel houdt dit onder meer in dat het bestuursorgaan de heroverweging
niet mag gebruiken om een verslechtering van de positie van de indiener
te bereiken, die zonder de bezwaarprocedure niet mogelijk zou zijn. In
zijn advies van 22 maart 1988 (21 097 RGF 132/69) heeft de Raad
gepleit de mogelijkheid tot verslechtering in geval van een bezwaar
inzake de verfijning bodemgesteldheid uitdrukkelijk open te laten. Wij
hebben deze mogelijkheid overgenomen en verwerkt in de Handleiding
voor de uitvoering van de verfijning bodemgesteldheid van het Gemeen–
tefonds (versie januari 1990). Wij zijn voornemens in een volgende
tranche van de Awb, of bij een andere gelegenheid, te overwegen,
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overeenkomstig artikel 6.3.16 van de Awb, de bepalingen in de FVW
1984 ten aanzien van de bezwaarprocedure te wijzigen.

In de derde plaats is de Rgf van mening dat de bezwaarprocedure,
zoals geregeld in de artikelen 30 tot en met 33 van de FVW 1984, uitge–
zonderd dienen te worden van een verplichte hoorzitting, als bedoeld in
de artikelen 6.3.7 tot en met 6.3.14 van de Awb. De Raad vindt een
verplichte hoorzitting ondoelmatig en tijdrovend, omdat de bezwaarpro–
cedure van de FVW 1984 betrekking heeft op de juistheid van vastge–
stelde fysieke gegevens. Bovendien, zo oordeelt de Raad, regelt artikel
32 van de FVW 1984 dat tussentijds terugkoppeling plaatsvindt naar de
gemeente, die vervolgens schriftelijk reageert. Wij zijn, conform de
strekking van de opvatting van de Raad, van mening dat een verplichte
hoorzitting veelal weinig zal toevoegen aan de bezwaarprocedure zoals
die thans functioneert. Het buiten werking stellen van artikel 6.3.8 van de
Awb voor de FVW 1984 achten wij evenwel niet nodig. Artikel 6.3.8
geeft een ruime mate van uitzonderingsgronden, die het mogelijk maken
dat afgezien kan worden van een hoorzitting. Gezien de bestaande uitge–
breidheid en zorgvuldigheid van en de aard van de materie waarop de
bezwaarprocedure van de FVW 1984 betrekking heeft, gaan wij ervan uit
dat, op basis van de uitzonderingsgronden, in verreweg de meeste, zo
niet alle, gevallen van een hoorzitting zal worden afgezien.

De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort
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