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De vaste Commissies voor justitie1 en voor binnenlandse zaken2, belast
met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, brengen als volgt
verslag uit van hun bevindingen met betrekking tot dit wetsvoorstel.

Onder het voorbehoud dat de regering tijdig zal hebben geantwoord,
achten de Commissies de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel
voldoende voorbereid.

I. ALGEMEEN DEEL

1.1. Inleiding

1.1.1. Achtergrond en korte inhoud

De leden van de CDA-fractie hadden met grote belangstelling kennis
genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Deze leden wensten hun
grote waardering uit te spreken aan het adres van de regering over het
feit dat zij erin geslaagd is de wijzigingen van de honderden wetten te
comprimeren in éèn afzonderlijk en redelijk overzichtelijk wetsvoorstel.
Deze leden waardeerden het in hoge mate dat de regering een trefwoor–
denregister en een overzicht per begrotingshoofdstuk had opgenomen.
Voor deze leden staat onomstotelijk vast dat deze ingrijpende operatie
zal leiden tot grote verbetering van de inzichtelijkheid voor bestuur én
burger en dus tot grotere rechtszekerheid.

De leden van de D66-fractie hadden met belangstelling en waardering
kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel, dat voorziet in de
aanpassing van enkele honderden wetten aan de toekomstige Algemene
wet bestuursrecht (Awb). Het wetsvoorstel toont eens te meer aan, welk
een omvangrijke wetgevingsoperatie met de codificatie van het bestuurs–
recht ter hand is genomen. Invoering van de Awb is immers zinloos
indien de bestaande wetgeving daarmee niet in overeenstemming is
gebracht en blijkens het voorliggende wetsvoorstel gaat het hierbij om
een omvangrijke aanpassing. Bovendien moet nog bedacht worden dat
de rijkswetten en de niet-formele materiële wetgeving buiten het bereik
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van de aanpassingswet vallen, terwijl ook de aanpassingen van sommige
specifieke wetten in formele zin thans nog niet worden aangebracht.

De leden van de GPV-fractie hadden met belangstelling en grotendeels
met instemming kennis genomen van het wetsvoorstel. Deze leden
hadden er begrip voor dat nog niet alle aanpassingswetgeving in dit
wetsvoorstel kon worden opgenomen en dat tot de plenaire behandeling
van het wetsvoorstel nog nadere aanpassingen nodig kunnen blijken.

1.1.2. Verschillende tranches van de Awb

De leden van de CDA-fractie konden zich vinden in de door de
regering voorgestelde werkwijze ten aanzien van de relatie met de Awb.
Wel vroegen deze leden zich af, wat de consequenties zullen zijn,
wanneer het tijdpad voor beide operaties (de Awb en de herziening van
de rechterlijke organisatie) om welke reden dan ook uit elkaar zal gaan
lopen. Deze leden wensten overigens een voorbehoud te maken voor
aanpassingen die wel in dit wetsvoorstel zijn aangebracht, maar die een
nauwe samenhang vertonen met de voorzieningen die ter gelegenheid
van de tweede tranche nog worden voorgesteld (met name de rechtsbe–
schermingswetten) en waarin het beroep op de rechter wordt geregeld.

De leden van de GPV-fractie zouden het op prijs stellen nader te
vernemen hoe de regering de gelijktijdige inwerkingtreding van de
Algemene wet bestuursrecht en de eerste fase van de reorganisatie van
de rechterlijke organisatie per 1 januari 1993 denkt te realiseren, nu met
name de voortgang van de wetgeving inzake de reorganisatie trager
verloopt dan zij had verwacht. Wegens de ingrijpende betekenis van de
reorganisatie stelden deze leden prijs op een zorgvuldige verdere behan–
deling van de wetsvoorstellen en een voldoende lange periode van
overgang.

/. 1.3. Aanpassing van de bijzondere wetten aan de eerste en de tweede
tranche van de Awb

Blijkens de toelichting (blz. 3, 4) zijn verschillende (onderdelen van)
wetten, die ook in verband met de invoering van de tweede tranche van
de Awb (het uniform bestuursprocesrecht) aanpassing behoeven,
vooralsnog niet meegenomen in de aanpassingsoperatie. Het betreft
enige procesrechtelijke wetten, zoals de Wet op de Raad van State, de
Beroepswet en de Ambtenarenwet 1929. Bovendien vallen buiten de
aanpassingsoperatie de regeling van de voorbereidingsprocedure van
milieubeschikkingen, de voorbereidings– en totstandkomingsprocedure
van bestemmingsplannen, de sociale zekerheidswetgeving en de Vreem–
delingenwet. Blijkens blz. 93 van de toelichting zal de aanpassing van de
artikelen 23 tot en met 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
worden meegenomen bij de aanpassing aan de tweede tranche van de
Awb; de wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid zal tegelijk
met de invoering van de tweede tranche worden aangepast aan de
eerste tranche van de Awb (blz. 139). De leden van de fracties van CDA,
PvdA, WD, D66 en SGP wensten van de regering te vernemen of deze
problemen voorziet bij de aanpassing van (onderdelen van) vorenge–
noemde wetten.

De leden van de PvdA-fractie merkten daarenboven nog op, dat zij het
betreurden dat, met het oog op de overzichtelijkheid van de aanpas–
singsoperatie ten behoeve van de eerste tranche van de Algemene wet
bestuursrecht, in het wetsvoorstel enkele belangrijke onderdelen van
wetgeving vooralsnog zijn uitgesloten. Kan de regering deze keuze nader
motiveren?
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De Raad van State snijdt in zijn advies van 27 december 1990, nr.
W03.90.0447, inzake het onderhavige wetsvoorstel de kwestie aan van
een wet die ten onrechte niet is aangepast en in strijd is met een
bepaling van de Awb. Volgens de Raad zal ervan uitgegaan rnoeten
worden dat de bijzondere wet de toepassing van de algemene uitsluit. De
regering is in dezen evenwel een andere mening toegedaan (punt 8 van
het nader rapport). Volgens haar zal niet zonder meer aangenomen
kunnen worden dat de bijzondere wet de toepassing van de Awb uitsluit.
«Het is immers de bedoeling van de Algemene wet bestuursrecht dat
deze algemene wet regels stelt die in de plaats treden van bijzondere
regels in de huidige wetgeving, zodat op die grond de - latere -
Algemene wet bestuursrecht kan voorgaan boven de oudere wetgeving».
De leden van de fracties van CDA, PvdA, VVD, D66 en SGP verzochten
de regering nader op deze principiële tegenstelling in te gaan. De leden
van de CDA-fractie hadden daarenboven nog de volgende opmerkingen.
Net als bij het eindverslag met betrekking tot de Awb wensten deze
leden kort stil te staan bij de relatie tussen de Awb en bijzondere wetten.
Uit het advies van de Raad van State blijkt dat deze van mening is, dat
een bijzondere wet in principe boven een algemene wet gaat. Deze
mening lijkt deze leden niet onverdedigbaar, hoewel de algemene rechts–
beginselen (lex specialis derogat lex generalis en lex posterior prerogat
lex anterior) geen eenduidig beeld te zien geven. Overigens zal zich,
zoals de regering terecht opmerkt, een eventuele strijdigheid alleen
kunnen voordoen als de (bepalingen in de) bijzondere wet ook na de
aanpassingsoperatie nog zullen bestaan. Met andere woorden: als de
regering een dergelijke wet over het hoofd heeft gezien. Gaarne zagen
deze leden een nadere beschouwing over deze materie tegemoet.

Kan de regering informatie verstrekken over de wijze waarop zij tot de
selectie van de aan te passen wetten is gekomen? De leden van de
CDA-fractie beklemtoonden, dat zoveel mogelijk vermeden moet worden
dat een rechter in een situatie geraakt waarin deze moet kiezen tussen öf
Awb öf bijzondere wet, omdat een dergelijke rechtszekerheid niet
bepaald vergroot, iets wat de Awb juist wel (mede) beoogt.

De leden van de SGP-fractie verwezen voor een beschouwing over de
verhouding tussen de Awb en bijzondere wetten naar het algemene deel
van hun bijdrage aan het eindverslag met betrekking tot de Awb.

7.1.4. Opzet van de Aanpassingswet Awb

De leden van de CDA-fractie vroegen de regering hoe zij met
zekerheid denkt te garanderen dat de diverse ministeries en de lagere
overheden hun wet– en regelgeving aan de Awb zullen aanpassen. Is
daar een coördinerend bewindspersoon voor aan te wijzen en over welke
middelen beschikt deze om een en ander te laten geschieden?

Ten aanzien van de materiële wetgeving, niet zijnde wetten in formele
zin, die buiten het bereik van dit wetsvoorstel vallen, stelt de regering dat
de verantwoordelijkheid voor de aanpassing daarvan als volgt is: wat
betreft de lagere wetgeving van de centrale overheid zijn de betrokken
ministeries primair verantwoordelijk, wat betreft de regelingen van lagere
overheden zijn deze primair verantwoordelijk. Juist gezien de betrekkelijk
korte termijn voor inwerkingtreding van deze omvangrijke invoeringswet,
heeft de Raad van State terecht gewezen op de noodzaak van een
zorgvuldige procedure voor casu quo begeleiding van deze aanpassings–
wetgeving. Ten aanzien van lagere regelgeving van de centrale overheid
draagt de regering bovendien primair de verantwoordelijkheid.

De leden van de D66-fractie begrepen uit de memorie van antwoord
bij de Awb dat in ieder geval ten behoeve van de lagere overheden een
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begeleidende en ondersteunende projectgroep zal worden ingesteld,
onder meer in samenwerking met de VNG. Is het de bedoeling dat deze
projectgroep ook de centrale overheid van dienst zal zijn bij de
aanpassing van de regelgeving? Is het niet meer aangewezen dat de
minister van justitie, als algemeen verantwoordelijk minister voor het
wetgevingsbeleid, ten behoeve van de centrale overheid zelf de coördi–
natie van de bedoelde aanpassingswetgeving ter hand neemt?

De leden van de SGP-fractie gingen er vanuit dat de (verdere) invoe–
ringsoperatie en de daarmee gepaard gaande aanpassingen zorgvuldig
zullen verlopen. Deze leden hadden met instemming geconstateerd dat
vanuit de ministeries zoveel mogelijk ondersteuning zal worden geboden
bij de aanpassing van lagere regelgeving en dat met de VNG inmiddels
contact bestaat over de ondersteuning die de gemeenten kan worden
geboden bij de aanpassing van hun regelgeving. Deze leden vroegen of
dergelijke contacten inmiddels ook tot stand zijn gebracht met bijvoor–
beeld het IPO.

De leden van de GPV-fractie wilden graag vernemen waarom de
regering de gebruikelijke adviesorganen niet uitdrukkelijk om advies heeft
gevraagd over onderdelen van het aanpassingswetsvoorstel. Het feit dat
over het voorstel voor de algemene wet overleg is gevoerd neemt toch
niet weg dat over onderdelen van de aanpassingswetgeving verschillend
kan worden gedacht, zoals wel blijkt uit de ongevraagd ontvangen
reacties van de Onderwijsraad en de Raad voor de gemeentefinanciën.

/. 1.5. Omvang van de aanpassingswetgeving

Blijkens de toelichting omvat de aanpassingsoperatie uitdrukkelijk niet
de rijkswetgeving. Aanpassing van deze wetten zou slechts kunnen
geschieden via de procedures die voor de totstandkoming van rijkswet–
geving gevolgd moeten worden. De regering wijst er op dat aanpassing
van een aantal rijkswetten tevens ertoe zou leiden dat enige
voorschriften die inhoudelijk overeenkomen met bepalingen van de Awb,
geschrapt zouden dienen te worden. Een dergelijke schrapping onder
verwijzing naar de Awb zou ertoe leiden dat in Nederland de
voorschriften van de Awb in dezelfde onderwerpen zouden blijven
voorzien; in de Nederlandse Antillen en in Aruba zouden evenwel ten
aanzien van dezelfde onderwerpen geen voorschriften bestaan. In punt 4
van het nader rapport wordt aangegeven dat het in de bedoeling ligt ook
voor deze wetten een verzamelwetsvoorste! te maken, dat de procedure
voor rijkswetten zal doorlopen. De leden van de fracties van CDA, PvdA,
VVD, D66 en SGP wensten van de regering te vernemen welk tijdpad
voor dit verzamelwetsvoorstel gevolgd zal worden.

1.1.6. Overige opmerkingen

De leden van de CDA-fractie verwezen naar hun beschouwingen in het
eindverslag met betrekking tot de Algemene wet bestuursrecht waar het
gaat om de wenselijkheid om te komen tot meer soberheid in zowel de
voorbereidingsfase (bezwaarschrift, horen etcetera) als in de fase van
eventuele rechterlijke tussenkomst. Deze leden behielden zich het recht
voor deze kwestie eventueel in een breed kader aan de orde te stellen bij
de plenaire behandeling van beide wetsvoorstellen en in de nog op stapel
staande behandeling van de wetsvoorstellen inzake het bestuursproces–
recht.
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1.2. Uitgangspunten en werkwijze bij de aanpassing van de
bijzondere wetten

De leden van de D66-fractie vroegen de regering of met de op
bladzijde 7 van de toelichting aangekondigde notitie inzake de
verhouding tussen de Awb en de Wet Algemene bepalingen milieuhy–
giëne (Wabm) geanticipeerd is op de brief van de minister van Justitie,
van 7 juni 1991. Blijkens deze brief zal ten behoeve van de aanpassing
van de Wabm een apart wetsvoorstel de Kamer bereiken, in samenhang
met de aanvulling van de Awb met een nieuwe afdeling 3.4A. De leden
van de D66-fractie vroegen de regering, waarom niet wordt gekozen
voor twee nota's van wijziging, één in het kader van de Awb (afdeling
3.4A) en één in het kader van de aanpassingswetgeving. Moet de
verklaring daarvoor gezocht worden in het gestelde op bladzijde 4 van de
toelichting, waaruit blijkt dat de aanpassing van de Wabm beter niet
thans kan worden meegenomen? Welke motivering ligt hier precies aan
ten grondslag?

De leden van de GPV-fractie deelden het standpunt, vermeld in het
nader rapport, dat het niet alleen voor toekomstige maar ook voor
bestaande wetgeving van belang is dat eenheid in terminologie wordt
nagestreefd. Deze leden vroegen echter nader te reageren op het
bezwaar van de Raad van State, dat een dergelijke richtlijn voor
bestaande wetgeving geen rekening houdt met gevestigde jurisprudentie
en doctrine die in een andere richting kunnen wijzen dan tekst en
wetssysteem.

1.3. De belangrijkste aanpassingen

Hoofdstuk 3. Algemene bepalingen over besluiten

Afdeling 3.4. Uitgebreide voorbereidingsprocedure

In de memorie van toelichting wordt aangegeven welke werkwijze is
c.q. kan worden gevolgd ten aanzien van de facultatieve regeling inzake
de voorbereiding van besluiten. De leden van de PvdA-fractie hadden
kennis genomen van het voornemen van de minister van justitie om de
regelmg voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne te zijner tijd aan deze afdeling toe te
voegen (brief d.d. 7 juni 1991, 132531/91/6). Deze leden wezen erop
dat wanneer dit voornemen wordt gerealiseerd de in deze afdeling
geregelde materie wel uiterst gecompliceerd wordt. Deze leden waren
van mening dat op deze wijze afbreuk wordt gedaan aan één van de
doelstellingen van de Algemene wet bestuursrecht te weten systemati–
sering en vereenvoudiging. Graag hadden deze leden hierop een reactie.

II. BIJZONDER DEEL

HOOFDSTUK III. MINISTERIE VAN JUSTITIE

Ingevolge artikel 11, onderdeel E, van hoofdstuk III, ministerie van
Justitie wordt in de Wet administratief-rechtelijke handhaving verkeers–
voorschriften (Stb. 1990, 435) op het beroep op de kantonrechter
hoofdstuk 6 van de Awb van overeenkomstige toepassing verklaard. Ook
op het beroep in cassatie wordt ingevolge artikel 11, onderdeel G, sub 1,
hoofdstuk 6 van de Awb van overeenkomstige toepassing verklaard door
de verwijzing naar artikel 6.2.16. De leden van de fracties van CDA, VVD,
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D66 en SGP vroegen of aldus het beroep op de rechter (beroep op de
kantonrechter en op de cassatierechter) in het kader van de Wet admini–
stratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften niet min of meer de
Awb «binnengesmokkeld» wordt. Deze leden verzochten de regering
hierop nader in te gaan.

HOOFDSTUK V. MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETEN–
SCHAPPEN

ALGEMEEN

7. De verhouding van het bijzonder onderwijs tot de Awb

De leden van de GPV-fractie waren het ermee eens dat de positie van
het bijzonder onderwijs geheel verschilt van die van het openbaar
onderwijs als het gaat om de toepasselijkheid van de Algemene wet
bestuursrecht. Met de uitwerking van dit uitgangspunt hadden deze
leden echter op onderdelen moeilijkheden. Zo konden deze leden niet
instemmen met de conclusie dat de onderwijsverzorgingsinstellingen
bedoeld in de Wet op de onderwijsverzorging gerekend moeten worden
tot de overheidsstichtingen. In het bijzonder de landelijke pedagogische
centra en de schoolbegeleidingsdiensten zijn eerder met het bijzonder
dan met het openbaar onderwijs op één lijn te stellen. Waarop baseert
de regering haar standpunt dat de overheidsinvloed op het beheer van
bijvoorbeeld landelijke schoolbegeleidingsdiensten overwegend is?

Deze leden vroegen ook toe te lichten waarom de voorschriften die
voor het openbaar onderwijs voortvloeien uit de Algemene wet bestuurs–
recht als bestuurlijke voorschriften in de vorm van bekostigingsvoor–
waarden voor het bijzonder onderwijs moeten en kunnen worden
opgenomen in de onderwijswetten. Welk belang noopt ertoe de bekos–
tiging van het bijzonder onderwijs mede van deze voorschriften afhan–
kelijk te maken?

2. Afwijking van dwingende bepalingen uit de Awb

Blijkens punt a van de toelichting zal de verplichte bezwaarschriftpro–
cedure van artikel 6.3.1a van de Awb tot 1 januari 1995 niet van
toepassing zijn op alle beroepszaken die door de Kroon of de
TwK-rechter worden afgedaan, alsmede op alle wetten die op de
negatieve lijst van de Wet Arob staan. Invoering van de bezwaarschrift–
procedure in de huidige situatie zou voor het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen op grote praktische bezwaren stuiten, nu daarmee een
aanzienlijk extra beslag zou worden gedaan op het ambtelijk apparaat
van dit ministerie. Daarnaast wordt als argument aangevoerd dat het niet
verstandig is de thans in gang gezette reorganisatie bij dit ministerie ook
nog eens te belasten met de introductie van een bezwaarschriftpro–
cedure. De leden van de fracties van CDA, PvdA, VVD, D66 en SGP
vroegen de regering of genoemde argumenten voldoende zwaarwegend
zijn om de invoering van de verplichte bezwaarschriftprocedure voor het
onderwijsrecht tot 1 januari 1995 op te schorten.

De leden van de fracties van CDA, PvdA en GPV stelden daarenboven
enige nadere vragen over deze afwijking van de Awb. De leden van de
CDA-fractie beschouwden het feit, dat de verplichte bezwaarschriftpro–
cedure van artikel 6.3.1a Awb tot 1 januari 1995 niet van toepassing zal
zijn op onder andere de onderwijswetgeving, als een ondersteuning van
hun bedenkingen tegen de invoering van dit fenomeen, zonder dat
vaststaat of de voordelen daarvan niet aanmerkelijk geringer zullen zijn
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dan de nadelen (bestuurslasten). Immers, het ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen hanteert als argument, dat dit een aanzienlijk extra
beslag zou leggen op het ambtelijk apparaat. Deze leden vonden het
frappant dat hun vragen over deze bezwaarschriftprocedure nu onder–
steund lijken te worden door een niet onbelangnjk ministerie. Overigens
vonden deze leden het (los van hun oordeel over de verplichte bezwaar–
schriftprocedure) een slechte zaak dat er zonder spijkerharde argumen–
tatie nu al een uitzondering wordt gemaakt voor dit onderdeel. Deze
leden zouden dan liever over de hele linie tot uitstel willen komen, totdat
vaststaat wat de bestuurslasten in het algemeen zijn en hoe die zich
verhouden tot eventuele voordelen.

De leden van de PvdA-fractie vroegen of de vorenbedoelde praktische
bezwaren ten aanzien van invoering van de verplichte bezwaarschriftpro–
cedure zich ook niet voordoen bij andere ministeries, bijvoorbeeld bij het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als te zijner tijd de
sociale zekerheidswetgeving wordt aangepast. Deze leden vreesden dat
van het uitstel tot invoering van de verplichte bezwaarschriftenprocedure
voor het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een zekere prece–
dentwerking zou kunnen uitgaan. Gaarne vernamen deze leden het
standpunt van de regering hieromtrent.

De leden van de GPV-fractie konden zich voorstellen dat het
bezwaarlijk is de bezwaarschriftprocedure thans in te voeren. Uitstel tot
1995 kan voorkomen dat de reorganisatie bij het ministerie onnodig
wordt belast. Maar wat betekent dit uitstel voor het inhoudelijke bezwaar
van het aanzienlijke extra beslag op het ambtelijk apparaat? Zal daarvan
na 1995 geen sprake meer zijn? Hoe worden de extra werkzaamheden en
kosten dan opgevangen? Wegen deze dan op tegen de voordelen van de
bezwaarschriftprocedure?

3. De positie van geschilbeslechtende organen

In de toelichting (blz. 62, 63) wordt aangegeven welke organen die tot
taak hebben geschillen te beslechten aan te merken zijn als bestuurs–
orgaan in de zin van de Awb. Indien geschillenbeslechting door een
orgaan niet privaatrechtelijk is en er geen sprake is van rechtspraak in de
zin van artikel 1.4 van de Awb, wordt het orgaan beschouwd als
bestuursorgaan; de bepalingen inzake administratief beroep zijn dan van
toepassing. Dit geldt ook voor de colleges van beroep voor de examens.
Uit de artikelen 6 (onderdeel A), 8 (onderdeel G) en 10 (onderdeel 0)
kan afgeleid worden dat de bepalingen van 6.4 kennelijk van toepassing
zijn. In dit verband zij gewezen op het proefschrift van mr R.J.G.M.
Widdershoven over gespecialiseerde rechtsgangen in het administratieve
recht (1989), waarin deze in hoofdstuk B4 ingaat op colleges. Met
betrekking tot de vraag of deze colleges een rechterlijk college in de zin
van artikel 1, eerste lid, onder e, van de Wet Arob zijn merkt hij op dat
«In dit verband is het in de eerste plaats van belang, dat het CvB
onafhankelijk staat ten aanzien van het openbaar bestuur. Bestuurlijke
instanties kunnen geen invloed uitoefenen op de uitspraak; ook
anderszins is het CvB niet onderworpen aan aanwijzingen van de kant
van het bestuur. Verder moet - althans in het licht van de eisen die de
Afdeling rechtspraak hieraan stelt - de rechtsgang bij het CvB met
voldoende processuele waarborgen omringd worden geacht. Op grond
hiervan mag naar mijn mening worden aangenomen, dat de Afdeling het
CvB zal opvatten als een rechterlijk college in de zin van artikel 1, eerste
lid, onder e van de Wet Arob. Uitspraken van het CvB kunnen daarom
niet worden aangevochten bij de Afdeling rechtspraak». De leden van de
fracties van CDA, PvdA, VVD, D66 en SGP vroegen de regering hierop
nader in te gaan.

De leden van de PvdA-fractie stelden daarenboven de vraag of zij het
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juist gezien hadden dat commissies die uitsluitend het beslechten van
geschillen tot taak hebben en derhalve geen bestuurlijke functies
vervullen, worden aangemerkt als bestuursorgaan.

De leden van de GPV-fractie merkten op dat zij niet overtuigd waren
door de summiere weerlegging van de bezwaren van de Onderwijsraad
tegen het aanmerken van deze raad als bestuursorgaan. Zij vroegen hier
uitvoeriger op in te gaan en daarbij in het bijzonder ook aandacht te
schenken aan het standpunt dat de regering heeft ingenomen bij de
herziening van de Grondwet over de betekenis van «gerechten» in artikel
112 Grondwet.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING ONDERWIJS EN WETEN–
SCHAPPEN

Artikel 4. Wet op het basisonderwijs

De leden van de GPV-fractie vroegen een nadere toelichting op de
stelling op bladzijde 67 dat met het horen door de provincie van de
gemeente kan worden volstaan. Is het niet redelijk het bevoegd gezag
van een school te horen alvorens gedeputeerde staten zullen besluiten
een plan wat betreft die school niet goed te keuren? Waarom zou deze
direct belanghebbende zich in dit geval moeten laten vertegenwoordigen
door het gemeentebestuur, dat terzake ook belanghebbende kan zijn
maar wiens belangen niet parallel behoeven te lopen met die van het
bevoegd gezag?

HOOFDSTUKVI. MINISTERIE VAN FINANCIËN

ALGEMEEN

/. Afwijkingen van de Awb

Ingevolge artikel 3 van hoofdstuk XIV, slotbepalingen, is artikel 6.2.7,
eerste lid, van de Awb (verplichting tot het verzenden van een ontvangst–
bevestiging) tot 1 januari 1996 niet van toepassing ten aanzien van
bezwaarschriften waarop de Algemene wet inzake rijksbelastingen of de
Algemene wet inzake de douane en de accijnzen van toepassing is. De
leden van de fracties van CDA, PvdA, WD, D66 en SGP verzochten de
regering aan te geven waarom deze verplichting eerst in 1986 in werking
treedt.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING FINANCIËN

Artikel 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen

Het uitgangspunt dat bepalingen in de bijzondere wetgeving die een
afwijking betekenen van het Awb-stelsel van bezwaar geschrapt worden,
leidt ertoe dat de in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de
Algemene wet inzake de douane en de accijnzen voorziene mogelijkheid
van prorogatie, dit wil zeggen de mogelijkheid om, in onderlinge
overeenstemming tussen inspecteur en belanghebbende, de bezwaarfase
over te slaan, komt te vervallen. De leden van de fracties van CDA, PvdA,
WD, D66 en SGP vroegen de regering hoe dit zich verhoudt tot de
passage in de toelichting onder punt T, waarin gesteld wordt dat het niet
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ondenkbaar is dat de behoefte aan een prorogatieregeling groter zal
worden nu de Awb in alle gevallen een bezwaarschriftprocedure verplicht
stelt. Te zijner tijd zal daarom worden bezien of er aanleiding bestaat de
mogelijkheid van prorogatie in algemene zin in de Awb op te nemen.

De voorzitter van de vaste Commissie voor justitie,
Swildens-Rozendaal

De voorzitter van de vaste Commissie voor binnenlandse zaken,
Van der Burg

De griffier voor dit verslag,
Pe
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