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22495 Wijziging van de Wet op de rechterlijke
organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de
Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de
Ambtenarenwet 1929 en andere wetten,
alsmede intrekking van de Wet administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen (voltooiing
eerste fase herziening rechterlijke organisatie)

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet
houdende wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de
Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de
Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede
intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschik–
kingen (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)

De toelichtende memorie (en bijiagen) die het wetsvoorstel vergezelt,
bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 23 januari 1992 Beatrix

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter

voltooiing van de eerste fase van de herziening van de rechterlijke
organisatie bij de arrondissementsrechtbanken enkelvoudige en
meervoudige kamers voor het behandelen en beslissen van bestuurs–
rechtelijke zaken in eerste aanleg in te stellen, bestuursrechtspraak in
twee instanties in te voeren voor een groot aantal bestuursrechtelijke
zaken die thans nog in één instantie worden behandeld en beslist, defini–
tieve voorzieningen in kroongeschillen te treffen, een algemene regeling
van het bestuursprocesrecht in de Algemene wet bestuursrecht op te
nemen en een voorlopige voorziening te treffen binnen de rechtspraak
ter verwezenlijking van eenheid in de toepassing van het recht binnen de
bestuursrechtspraak en tussen de bestuursrechtspraak, de civiele recht–
spraak en de strafrechtspraak, en dat het wenselijk is met het oog op de
invoering van de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht een
aantal wetten daaraan aan te passen, en dat het derhalve nodig is een
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