
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1991-1992

22061 Aanpassing van een aantal wetten aan de eerste
tranche van de Algemene wet bestuursrecht

Nr. 11 TWEEDE IMOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 5 december 1991

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

In hoofdstuk II (Ministerie van Buitenlandse Zaken) vervalt onderdeel G
van artikel 1 (wijziging Sanctiewet 1977).

II

Hoofdstuk IV (Ministerie van Binnenlandse Zaken) wordt als volgt
gewijzigd:

Onderdeel P.2 van artikel 4 (wijziging Algemene burgerlijke
pensioenwet) vervalt.

B

Onderdeel G.2 van artikel 5 (wijziging Spoorwegpensioenwet) vervalt.

Artikel 7 (wijziging Wet wegens vrijwillig vervroegd uittreden) wordt
als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel C.1 wordt «De belanghebbende» vervangen door: Een
belanghebbende.

2. Onderdeel C.2 vervalt.

De onderdelen B, C.1, D.1, E en H van artikel 9 (wijziging Wet
gemeenschappelijke regelingen) vervallen.
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E

Onderdeel B.2 van artikel 10 (wijziging Brandweerwet) vervalt.

F

De onderdelen E, J, K, P en S van artikel 14 (wijziging Kieswet)
vervallen.

G

Onderdeel B van artikel 15 (wijziging Wet op de lijkbezorging) vervalt.

III

Hoofdstuk V (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) wordt als
volgt gewijzigd:

Onderdeel K van artike! 1 (wijziging Wet op het voortgezet onderwijs)
vervalt.

B

Artikel 12 (wijziging Wet op de studiefinanciering) wordt als volgt
gewijzigd:

1. In de aanhef vervalt de zinsnede die begint met «, zoals deze komt
te luiden nadat» en eindigt met «tot wet wordt verheven,».

2. Voor onderdeel A wordt ingevoegd:

aA. In artikel 10, derde lid, vervalt «schriftelijk».

3. De onderdelen Q, R en T.4 vervallen.

C

Onderdeel B van artikel 15 (wijziging Wet op de Nederlandse organi–
satie van wetenschappelijk onderzoek) vervalt.

IV

Hoofdstuk VI (Ministerie van Financiën) wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel U van artikel 2 (wijziging Algemene wet inzake rijksbelas–
tingen) vervalt.

B

Artikel 15 (wijziging Financiële-Verhoudingswet) wordt als volgt
gewijzigd:

1. Voor onderdeel A wordt ingevoegd:

aA. In artikel 8, derde lid, en artikel 54, eerste lid, wordt «artikel 12,
zesde lid» vervangen door: artikel 12, vijfde lid.
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2. Na onderdeel I wordt ingevoegd:

J. In artikel 34, tweede lid, onderdeel b, wordt «bedoeld in het vijfde
lid» vervangen door: bedoeld in het vierde lid.

K. In artikel 54, eerste lid, wordt in de laatste volzin «artikel 12,
zevende lid» vervangen door: artikel 12, zesde lid.

V

Hoofdstuk VII (Ministerie van Defensie) wordt als volgt gewijzigd:

De onderdelen B, C en D van artikel 4 (wijziging Algemene militaire
pensioenwet) vervallen.

VI

Hoofdstuk VIII (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer) wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel H van artikel 2 (wijziging Waterleidingwet) vervalt.

B

Artikel 3 (wijziging Wet op de Ruimtelijke Ordening) wordt als volgt
gewijzigd:

1. Onderdeel E vervalt.

2. Onderdeel J komt te luiden:

J. In artikel 38, tweede lid, wordt «een maand» vervangen door: vier
weken.

3. Onderdeel M vervalt.

C

De onderdelen A' en C' van artikel 9 (wijziging Wet hygiëne en
veiligheid zwemgelegenheden) vervallen.

Onderdeel G van artikel 14 (wijziging Wet op de architectentitel)
vervalt.

VII

Hoofdstuk IX (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Artikel 3 (wijziging Waterstaatswet) komt te luiden:
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1. De onderdelen B.2, B.4 en C.1 vervallen.

2. In onderdeel B.3 vervalt «dat wordt vernummerd tot vijfde lid,».

B

Onderdeel F van artikel 30 (wijziging Wet vervoer over zee) vervalt.

C

Onderdeel N van artikel 32 (wijziging Wet Autovervoer Goederen)
vervalt.

D

Onderdeel B van artikel 33 (wijziging Wet personenvervoer) vervalt.

E

Onderdeel B van artikel 36 (wijziging Wet op de telecommunicatie–
voorzieningen) vervalt.

F

Onderdeel A van artikel 37 (wijziging Postwet) vervalt.

G

Onderdeel B van artikel 39 (wijziging Wet structurele sanering binnen–
vaart) vervalt.

H

Onderdeel B van artikel 43 (wijziging voorstel van Wet vervoer binnen–
vaart) vervalt.

I

Onderdeel D van artikel 46 (wijziging voorstel van Wet goederen–
vervoer over de weg) vervalt.

VIII

Hoofdstuk X (Ministerie van Economische Zaken) wordt gewijzigd als
volgt:

Onderdeel J van artikel 8 (wijziging Vestigingswet bedrijven 1954)
vervalt.

B

Onderdeel C van artikel 12 (wijziging Prijzenwet) vervalt.

C

Onderdeel K van artikel 13 (wijziging In– en uitvoerwet) vervalt.
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Onderdeel I van artikel 25 (wijziging Wet voorraadvorming aardoliepro–
dukten) vervalt.

Onderdeel D van artikel 26 (wijziging Wet beperking cadeaustelsel)
vervalt.

F

Onderdeel G van artikel 29 (wijziging Prijzennoodwet) vervalt.

IX

Hoofdstuk XI (Ministerie van Landbouw en Visserij) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Onderdeel N van artikel 3 (wijziging Landbouwwet) vervalt.

B

Onderdeel C van de artikelen 5 (wijziging Boswet) en 6 (wijziging
Noodwet voedselvoorziening) vervalt.

Onderdeel A van artikel 9 (wijziging Landbouwkwaliteitswet) komt te
luiden:

A. In artikel 14 wordt «degene, die door het besluit rechtstreeks in zijn
belang is getroffen,» vervangen door: een belanghebbende.

D

Onderdeel F van artikel 16 (wijziging Diergeneesmiddelenwet) vervalt.

E

Onderdeel B van artikel 17 (wijziging Meststoffenwet) komt te luiden:

B. In artikel 20 wordt «degene die door het besluit rechtstreeks in zijn
belang is getroffen,» vervangen door: een belanghebbende.

Hoofdstuk XII (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel F van artikel 12 (wijziging Wet arbeid buitenlandse
werknemers) vervalt.
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B

Voor onderdeel A van artikel 13 (wijziging Arbeidsvoorzieningswet)
wordt ingevoegd:

aA

Het tweede lid van artikel 10 vervalt, alsmede de aanduiding «1.» voor
het eerste lid.

XI

Hoofdstuk XIII (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)
wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel E van artikel 5 (wijziging Warenwet) vervalt.

B

De onderdelen F en G van artikel 6 (wijziging Wet buitengewoon
pensioen 1940-45) vervallen.

De onderdelen G en H van artikel 7 (wijziging Wet buitengewoon
pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers) vervallen.

D

Onderdee! F van artikel 20 (wijziging Wet ambulancevervoer) vervalt.

E

De onderdelen F, G, H en I van artikel 21 (wijziging Wet uitkeringen
vervolgingsslachtoffers 1940-1945) vervallen.

De onderdelen K, M, N, 0 en R.3 van artikel 26 (wijziging Wet uitke–
ringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945) vervallen.

De onderdelen J en K van artikel 28 (wijziging Wet buitengewoon
pensioen Indisch verzet) vervallen.

H

Artikel 31 (wijziging Tabakswet) vervalt.

I

Onderdeel H.4 van artikel 33 (wijziging Monumentenwet 1988) vervalt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22061, nr. 11



Toelichting

Algemeen

De in deze nota van wijziging voorgestelde nadere wijzigingen van de
aanpassing van bijzondere wetten aan de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) zijn alle van technische aard.

Eén van de uitgangspunten van de aanpassingswetgeving Awb is dat
geen wijzigingen worden aangebracht in bepalingen die zowel in verband
met de eerste als met de tweede tranche zouden moeten worden herzien
(zie onderdeel 1.1.3 van de memorie van toelichting). In de tweede
tranche wordt het beroep op de administratieve rechter geregeld. De
Awb eerste tranche en de bijbehorende aanpassingswetgeving zullen
gelijktijdig inwerkingtreden met het wetsvoorstel voltooiing eerste fase
herziening rechterlijke organisatie, waarin de tweede tranche van de Awb
is opgenomen.

De onderhavige nota strekt ertoe de voorgestelde wijzigingen in de
desbetreffende beroepsbepalingen te schrappen uit het voorstel van
Aanpassingswet Awb. Aldus wordt voorkomen dat die bepalingen zowel
in dit wetsvoorstel als in het wetsvoorstel voltooiing eerste fase
herziening rechterlijke organisatie, dat binnenkort zal worden ingediend,
worden gewijzigd.

Met betrekking tot enkele onderdelen wordt nog het volgende
opgemerkt.

In artikel III, onderdeel B (Wet op de studiefinanciering) is rekening
gehouden met de nieuwe tekst van artikel 10, derde lid, van de WSF
zoals opgenomen in de Wet van 7 november 1991, houdende wijziging
van de Wet op de studiefinanciering in verband met de ziektekostenver–
zekering (heroriëntering studiefinanciering VI).

Artikel IV, onderdeel B (Financiële-Verhoudingswet) vindt zijn grond in
de aangepaste tekst van de bepalingen waarnaar verwezen wordt.

In artikel X, onderdeel B is het tweede lid van artikel 10 van de
Arbeidsvoorzieningswet, overigens zonder dat dit tot een materiële
wijziging leidt, geschrapt, omdat deze bepaling kan worden gemist
vanwege afdeling 4.1.2 Awb.

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

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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