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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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groot aantal wetten te wijzigen en de Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen in te trekken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

1 Rechterlijke organisatie

ARTIKEL I

De Wet op de rechterlijke organisatie (Stb. 1972, 463) wordt als volgt
gewijzigd:

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

De tot de rechterlijke macht behorende gerechten zijn:
a. de kantongerechten,
b. de arrondissementsrechtbanken,
c. de gerechtshoven, en
d. de Hoge Raad der Nederlanden.

B

Artikel 2 vervalt.

C

Artikel 14a, eerste lid, komt te luiden:

1. Degene die een klacht heeft over de wijze waarop een ambtenaar
als bedoeld in artikel 11 zich in de uitoefening van zijn functie jegens
hem heeft gedragen, kan, tenzij de klacht een rechterlijke beslissing
betreft, de procureur-generaal bij de Hoge Raad verzoeken een vordering
in te stellen bij de Hoge Raad tot het doen van een onderzoek naar die
gedraging.

Artikel 26 komt te luiden:

Artikel 26

1. De voorzitter van de meervoudige kamer doet in raadkamer hoof–
delijk omvraag.

2. leder lid is verplicht aan de besluitvorming deel te nemen.
3. Een afwezig lid kan zijn oordeel niet door een van de aanwezige

leden doen voordragen of het schriftelijk kenbaar maken.

Artikel 27 vervalt.
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F

Na artikel 55a worden de artikelen 55b en 55c ingevoegd, luidende:

Artikel 55b

De arrondissementsrechtbanken nemen in eerste aanleg kennis van de
bestuursrechtelijke zaken waarvan de kennisneming bij de wet aan hen is
opgedragen.

Artikel 55c

1. Voor het behandelen en beslissen van bestuursrechtelijke zaken
vormen en bezetten de arrondissementsrechtbanken op voorstel van de
president enkelvoudige en meervoudige kamers. De meervoudige kamers
bestaan uit drie rechters.

2. Bestuursrechtelijke zaken worden behandeld en beslist door een
enkelvoudige kamer, behoudens in de wet genoemde uitzonderingen.

In artikel 72, zesde lid, wordt «de artikelen 29 tot en met 42»
vervangen door: de artikelen 29 tot en met 35.

H

In artikel 73, vijfde lid, wordt «de artikelen 512 tot en met 524»
vervangen door: de artikelen 512 tot en met 518.

I

Artikel 88, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 4° wordt de punt aan het einde vervangen door een
puntkomma.

2. Een onderdeel 5° wordt toegevoegd, luidende:

5°. tussen administratieve rechters, tenzij een andere administratieve
rechter daartoe bevoegd is.

J

In artikel 94 wordt «arresten» vervangen door: beslissingen.

K

Artikel 95 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt het cijfer «1» geplaatst.

2. Een tweede lid wordt toegevoegd, luidende:

2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van de handelingen
en beslissingen van de arrondissementsrechtbanken in zaken waarvan zij
als administratieve rechter kennis nemen.
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Na artikel 107 worden de artikelen 107a tot en met 107j ingevoegd,
luidende:

Artikel 107a

1. Indien de behandeling van een zaak door een administratieve
rechter in hoogste ressort naar diens oordeel noopt tot de beant–
woording van een rechtsvraag in het beiang van de rechtseenheid of de
rechtsontwikkeling waarover uiteenlopende rechtspraak van verschillende
rechters in hoogste instantie mogelijk is en die niet in cassatie aan de
orde kan worden gesteld, beslist de rechter dat die rechtsvraag ter
beantwoording wordt voorgelegd aan de Hoge Raad, tenzij:

a. onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zich daartegen
verzet, of

b. over de beantwoording redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan.
2. De beslissing is gemotiveerd. Zij bevat tevens een omschrijving van

de feiten ten aanzien waarvan de rechtsvraag is gerezen.
3. Een afschrift van de beslissing en de op de zaak betrekking

hebbende stukken worden onverwijld aan de Hoge Raad gezonden.
4. Een afschrift van de beslissing wordt onverwijld aan partijen

gezonden. Indien een partij zich laat vertegenwoordigen, geschiedt de
verzending in ieder geval aan de gemachtigde.

Artikel 107b

Indien de rechter beslist dat een rechtsvraag ter beantwoording aan de
Hoge Raad wordt voorgelegd, is de behandeling van de zaak van
rechtswege geschorst.

Artikel 107c

1. De Hoge Raad stelt partijen in de gelegenheid binnen vier weken
schriftelijk hun zienswijzen kenbaar te maken.

2. De Hoge Raad kan deze termijn verlengen.
3. De griffier zendt de ontvangen stukken onverwijld aan de andere

partijen. Indien een partij zich laat vertegenwoordigen, geschiedt de
verzending in ieder geval aan de gemachtigde.

Artikel 107d

1. De Hoge Raad kan bepalen dat partijen hun zienswijzen binnen een
door de Hoge Raad vast te stellen termijn schriftelijk kunnen toelichten.

2. De griffier zendt de ontvangen stukken onverwijld aan de andere
partijen. Indien een partij zich laat vertegenwoordigen, geschiedt de
verzending in ieder geval aan de gemachtigde.

Artikel 107e

1. De Hoge Raad kan bepalen dat partijen hun zienswijzen mondeling
ter zitting door een advocaat kunnen doen toelichten.

2. De griffier deelt plaats en tijdstip van de zitting aan partijen en hun
advocaten mede. Indien een partij zich laat vertegenwoordigen,
geschiedt de mededeling ook aan de gemachtigde.
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Artikel 107f

1. De zitting is openbaar.
2. De Hoge Raad kan bepalen dat het onderzoek ter zitting geheel of

gedeeltelijk zal plaatshebben met gesloten deuren:
a. in het belang van de openbare orde of de goede zeden,
b. in het belang van de veiligheid van de Staat,
c. indien de belangen van minderjarigen of de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer van partijen dit eisen, of
d. indien openbaarheid naar het oordeel van de Hoge Raad het belang

van een goede rechtspleging ernstig zou schaden.

Artikel 107g

De procureur-generaal neemt binnen een door de Hoge Raad vast te
stellen termijn een schriftelijke conclusie.

Artikel 107h

1. De Hoge Raad beantwoordt de rechtsvraag bij een gemotiveerde
beslissing.

2. De Hoge Raad beslist met vijf raadsheren. Artikel 21 is van
overeenkomstige toepassing.

3. Artikel 20, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 107i

1. De griffier zendt onverwijld een afschrift van de beslissing en de op
de zaak betrekking hebbende stukken aan de rechter.

2. De griffier zendt onverwijld een afschrift van de beslissing aan
partijen. Partijen worden gewezen op artikel 107j. Indien een partij zich
laat vertegenwoordigen, geschiedt de verzending in ieder geval aan de
gemachtigde. Voor zover van toepassing geschiedt de verzending ook
aan de advocaten van partijen.

Artikel 107j

1. Na ontvangst van de beslissing van de Hoge Raad hervat de rechter
onverwijld de behandeling van de zaak.

2. De rechter doet uitspraak met inachtneming van de beslissing van
de Hoge Raad.

ARTIKEL II

Artikel 2 van de Wet op de samenstelling van de burgerlijke gerechten
(Stb. 1978, 565) wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «26» vervangen door: 27.

2. In het tweede lid wordt «dertien» vervangen door: veertien.
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2 Algemene wet bestuursrecht

ARTIKEL I

Indien het bij koninklijke boodschap van 17 juli 1989 ingediende
voorstel voor een Algemene wet bestuursrecht (21 221) tot wet wordt
verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

Artikel 1.1, derde lid, komt te luiden:

3. Een ingevolge het tweede lid uitgezonderd orgaan, persoon of
college wordt wel als bestuursorgaan aangemerkt voor zover het
orgaan, de persoon of het college besluiten neemt of handelingen
verricht ten aanzien van een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de
Ambtenarenwet, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden.

B

Artikel 1.4, tweede lid, komt te luiden:

2. Een tot de rechterlijke macht behorend gerecht wordt als admini–
stratieve rechter aangemerkt voor zover hoofdstuk 8, de Wet administra–
tieve rechtspraak belastingzaken (Stb. 1956, 323) of de Wet administra–
tiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Stb. 1990, 435) van
toepassing is.

In artikel 2.1.2, derde lid, vervalt «en procureurs».

D

Artikel 3.5.5 komt te luiden:

Artikel 3.5.5

1. Indien tegen een besluit bezwaar kan worden gemaakt of beroep
kan worden ingesteld, wordt daarvan bij de bekendmaking en bij de
mededeling van het besluit melding gemaakt.

2. Hierbij wordt vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welk
orgaan bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld.

E

Artikel 6.2.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt het cijfer «1» geplaatst.

2. Een tweede en derde lid worden toegevoegd, luidende:

2. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een
besluit waartegen alleen door een of meer bepaalde belanghebbenden
administratief beroep kon worden ingesteld, vangt aan met ingang van
de dag na die waarop de beroepstermijn ongebruikt is verstreken.

3. De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen een
besluit dat aan goedkeuring is onderworpen, vangt aan met ingang van
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de dag na die waarop het besluit, inhoudende de goedkeuring van dat
besluit, op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

In artikel 6.2.5 wordt «indien de indiener redelijkerwijs niet geoordeeld
kan worden in verzuim te zijn geweest» vervangen door: indien redelij–
kerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is
geweest.

G

Na artikel 6.2.6 wordt een artikel 6.2.6a ingevoegd, luidende:

Artikel 6.2.6a

Geen beroep kan worden ingesteld tegen een op bezwaar of in admini–
stratief beroep genomen besluit door een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben gemaakt of
administratief beroep te hebben ingesteld tegen het oorspronkelijke
besluit.

H

In artikel 6.2.16, eerste lid, wordt na «de mogelijkheid van» ingevoegd:
het doen van verzet of.

I

Artikel 6.3.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde tot en met zevende lid worden vernummerd tot vierde tot
en met achtste lid.

2. Het eerste tot en met derde lid komen te luiden:

1. Tot tien dagen voor het horen kunnen belanghebbenden nadere
stukken indiengn.

2. Het bestuursorgaan legt het bezwaarschrift en alle verder op de
zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen gedurende
ten minste een week voor belanghebbenden ter inzage.

3. Bij de oproeping voor het horen worden belanghebbenden gewezen
op het eerste lid en wordt vermeld waar en wanneer de stukken ter
inzage zullen liggen.

In artikel 6.3.18, vierde lid, wordt «artikel 6.3.9, vijfde lid,» vervangen
door: artikel 6.3.9, zesde lid,.

K

Artikel 6.4.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde tot en met zevende lid worden vernummerd tot vierde tot
en met achtste lid.

2. Het eerste tot en met derde lid komen te luiden:
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1. Tot tien dagen voor het horen kunnen belanghebbenden nadere
stukken indienen.

2. Het beroepsorgaan legt het beroepschrift en alle verder op de zaak
betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen
gedurende ten minste een week voor belanghebbenden ter inzage.

3. Bij de oproeping voor het horen worden belanghebbenden gewezen
op het eerste lid en wordt vermeld waar en wanneer de stukken ter
inzage zullen liggen.

In artikel 6.4.15, tweede lid, wordt «hetzelfde rechtspersoonlijkheid
bezittende lichaam» vervangen door: dezelfde rechtspersoon.

M

Artikel 6.4.20 vervalt.

N

Na hoofdstuk 7 wordt een hoofdstuk 8 ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 8 BEROEP BIJ DE RECHTBANK

Titel 8.1 Algemene bepalingen

Afdeling 8.1.1 Bevoegdheid

Artikel8.1.1.1

1. Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de
rechtbank.

2. Met een besluit wordt gelijkgesteld een andere handeling ten
aanzien van een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtena–
renwet of een dienstplichtige als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de
Wet rechtstoestand dienstplichtigen (Stb. 1971, 231), hun nagelaten
betrekkingen of hun rechtverkrijgenden.

3. Met een besluit wordt gelijkgesteld de schriftelijke beslissing,
inhoudende de weigering van de goedkeuring van een besluit van
algemene strekking.

Artikel8.1.1.2

Geen beroep kan worden ingesteld tegen:
a. een besluit, inhoudende een algemeen verbindend voorschrift of

een beleidsregel,
b. een besluit, inhoudende de intrekking of de vaststelling van de

inwerkingtreding van een algemeen verbindend voorschrift of een
beleidsregel, en

c. een besluit, inhoudende de goedkeuring van een besluit als bedoeld
in de onderdelen a of b.

Artikel 8.1.1.3

Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit ter voorbereiding
van een privaatrechtelijke rechtshandeling, met uitzondering van een
besluit, inhoudende de weigering van de goedkeuring van een dergelijk
besluit.
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Artikel8.1.1.4

1. Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit waartegen
beroep bij een andere administratieve rechter kan of kon worden
ingesteld.

2. Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit waartegen
administratief beroep kan worden ingesteld of door de belanghebbende
kon worden ingesteld.

Artikel8.1.1.5

Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit:
a. inhoudende schorsing of vernietiging van een besluit van een ander

bestuursorgaan,
b. op grond van een in enig wettelijk voorschrift voor het geval van

buitengewone omstandigheden toegekende bevoegdheid of opgelegde
verplichting in deze omstandigheden genomen,

c. genomen op grond van een wettelijk voorschrift ter beveiliging van
de militaire belangen van het Koninkrijk of zijn bondgenoten,

d. tot benoeming of aanstelling, voor zover niet gericht tot een
ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet of een dienst–
plichtige als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet rechtstoestand
dienstplichtigen, hun nagelaten betrekkingen of hun rechtverkrijgenden,

e. inhoudende een beoordeling van het kennen of kunnen van een
kandidaat of leerling die ter zake is geëxamineerd of op enigerlei andere
wijze is getoetst,

f. inhoudende een technische beoordeling van een voertuig of een
luchtvaartuig, dan wel een meetmiddel, een onderdeel daarvan of een
hulpinrichting daarvoor,

g. genomen op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen
of, voor zover het de volksverzekeringen betreft, de heffing van een
premie dan wel een premievervangende belasting,

h. inzake de nummering van kandidatenlijsten, de geldigheid van lijst–
verbindingen, het verloop van de stemming, de stemopneming en de
vaststelling van de uitslag bij verkiezingen van de leden van vertegen–
woordigende organen, of

i. genomen op grond van een wettelijk voorschrift inzake de verplichte
krijgsdienst, voor zover het inlijving, werkelijke dienst, groot verlof of
ontslag betreft, tenzij het besluit betrekking heeft op vrijwillige opkomst,
verlenging van werkelijke dienst of kostwinnersvergoeding, of het besluit
is genomen op grond van de Wet voor het reservepersoneel der krijgs–
macht 1985 (Stb. 619).

Artikel8.1.1.6

Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit, genomen op
grond van een wettelijk voorschrift dat is opgenomen in de bijlage die bij
deze wet behoort.

Artikcl 8.1.1.7

1. De rechtbank binnen welker rechtsgebied de indiener van het
beroepschrift zijn woonplaats in Nederland heeft, is bevoegd.

2. Indien de indiener van het beroepschrift geen woonplaats in
Nederland heeft, is bevoegd de rechtbank binnen welker rechtsgebied
het bestuursorgaan zijn zetel heeft.

3. Indien tegen hetzelfde besluit beroep is ingesteld door meer dan
één belanghebbende en meer dan één rechtbank bevoegd zou zijn, is
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bevoegd de rechtbank binnen welker rechtsgebied het bestuursorgaan
zijn zetel heeft.

Artikel8.1.1.8

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onderschei–
denlijk de Centrale Raad van Beroep oordelen in hoogste ressort over
geschillen tussen de rechtbanken over de toepassing van artikel 8.1.1.7
in zaken tot de kennisneming waarvan zij in hoger beroep bevoegd zijn.

Afdeling 8.1.2 Behandeling door een enkelvoudige en een meervoudige
kamer

Artikel8.1.2.1

1. De zaken die bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt, worden
in behandeling genomen door een enkelvoudige kamer.

2. Indien een zaak naar het oordeel van de enkelvoudige kamer
ongeschikt is voor behandeling door èén rechter, verwijst zij deze naar
een meervoudige kamer. De enkelvoudige kamer kan ook in andere
gevallen een zaak naar een meervoudige kamer verwijzen.

3. Indien een zaak naar het oordeel van de meervoudige kamer
geschikt is voor verdere behandeling door één rechter, kan zij deze
verwijzen naar een enkelvoudige kamer.

4. Verwijzing kan geschieden in elke stand van het geding. Een
verwezen zaak wordt voortgezet in de stand waarin zij zich bevindt.

Artikel8.1.2.2

1. De voorschriften omtrent de behandeling van het beroep zijn op de
behandeling zowel door een enkelvoudige als door een meervoudige
kamer van toepassing.

2. Degene die zitting heeft in een enkelvoudige kamer heeft tevens de
bevoegdheden en de verplichtingen die de voorzitter van een
meervoudige kamer heeft.

Artikel8.1.2.3

De rechtbank kan aan een rechter-commissaris opdragen het vooron–
derzoek of een gedeelte daarvan te verrichten.

Afdeling 8.1.3 Verwijzing, voeging en splitsing

Artikel8.1.3.1

1. De rechtbank kan een bij haar aanhangig gemaakte zaak ter verdere
behandelmg verwijzen naar de rechtbank waar een andere zaak
aanhangig is gemaakt, indien naar haar oordeel behandeling van die
zaken door één rechtbank gewenst is.

2. Een verzoek daartoe kan worden gedaan tot de aanvang van het
onderzoek ter zitting.

3. Indien de rechtbank waarnaar een zaak is verwezen, instemt met de
verwijzing, worden de op de zaak betrekking hebbende stukken aan haar
toegezonden.

Artikel8.1.3.2

1. De rechtbank kan zaken over hetzelfde of een verwant onderwerp
ter behandeling voegen en de behandeling van gevoegde zaken splitsen.
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2. Een verzoek daartoe kan worden gedaan tot de sluiting van het
onderzoek ter zitting.

Afdeling 8.1.4 Wraking en verschoning van rechters

Artikel8.1.4.1

Op verzoek van een partij kan elk van de rechters die een zaak behan–
delen, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden
waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

Artikel8.1.4.2

1. Het verzoek wordt gedaan zodra de feiten of omstandigheden aan
de verzoeker bekend zijn geworden.

2. Het verzoek geschiedt schriftelijk en is gemotiveerd. Na de aanvang
van het onderzoek ter zitting onderscheidenlijk na de aanvang van het
horen van partijen of getuigen in het vooronderzoek kan het ook
mondeling geschieden.

3. Alle feiten of omstandigheden moeten tegelijk worden voorge–
dragen.

4. Een volgend verzoek om wraking van dezelfde rechter wordt niet in
behandeling genomen, tenzij feiten of omstandigheden worden voorge–
dragen die pas na het eerdere verzoek aan de verzoeker bekend zijn
geworden.

5. Geschiedt het verzoek ter zitting, dan wordt het onderzoek ter
zitting geschorst.

Artikel8.1.4.3

Een rechter wiens wraking is verzocht, kan in de wraking berusten.

Artikel 8.1.4.4

1. Het verzoek om wraking wordt zo spoedig mogelijk behandeld door
een meervoudige kamer waarin de rechter wiens wraking is verzocht,
geen zitting heeft.

2. De verzoeker en de rechter wiens wraking is verzocht, worden in de
gelegenheid gesteld te worden gehoord. De rechtbank kan ambtshalve of
op verzoek van de verzoeker of de rechter wiens wraking is verzocht,
bepalen dat zij niet in elkaars aanwezigheid zullen worden gehoord.

3. De rechtbank beslist zo spoedig mogelijk. De beslissing is gemoti–
veerd en wordt onverwijld aan de verzoeker, de andere partijen en de
rechter wiens wraking was verzocht medegedeeld.

4. In geval van misbruik kan de rechtbank bepalen dat een volgend
verzoek niet in behandeling wordt genomen. Hiervan wordt in de
beslissing melding gemaakt.

5. Tegen de beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Artikel 8.1.4.5

1. Op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel
8.1.4.1 kan elk van de rechters die een zaak behandelen, verzoeken zich
te mogen verschonen.

2. Het verzoek geschiedt schriftelijk en is gemotiveerd. Na de aanvang
van het onderzoek ter zitting, onderscheidenlijk na de aanvang van het
horen van partijen of getuigen in het vooronderzoek kan het ook
mondeling geschieden.

3. Geschiedt het verzoek ter zitting, dan wordt het onderzoek ter
zitting geschorst.
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Artikel 8.1.4.6

1. Het verzoek om verschoning wordt zo spoedig mogelijk behandeld
door een meervoudige kamer waarin de rechter die om verschoning
heeft verzocht, geen zitting heeft.

2. De rechtbank beslist zo spoedig mogelijk. De beslissing is gemoti–
veerd en wordt onverwijld aan partijen en de rechter die om verschoning
had verzocht medegedeeld.

3. Tegen de beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Afdeling 8.1.5 Partijen

Artikel 8.1.5.1

1. Natuurlijke personen, onbekwaam om in rechte te staan, worden in
het geding vertegenwoordigd door hun vertegenwoordigers naar
burgerlijk recht. De wettelijke vertegenwoordiger behoeft niet de
machtiging van de kantonrechter, bedoeld in artikel 349 van Boek 1 van
het Burgerlijk Wetboek.

2. De in het eerste lid bedoelde personen kunnen zelf in het geding
optreden, indien zij tot redelijke waardering van hun belangen in staat
kunnen worden geacht.

3. Indien geen wettelijke vertegenwoordiger aanwezig is, of deze niet
beschikbaar is en de zaak spoedeisend is, kan de rechtbank een
voorlopige vertegenwoordiger benoemen. De benoeming vervalt zodra
een wettelijke vertegenwoordiger aanwezig is of de wettelijke vertegen–
woordiger weer beschikbaar is.

Artikel8.1.5.2

1. In geval van faillissement of surséance van betaling zijn de artikelen
25, 27 en 31 van de Faillissementswet van overeenkomstige toepassing.

2. De artikelen 25, tweede lid, en 27 vinden geen toepassing, indien
partijen vóór de faillietverklaring zijn uitgenodigd om op een zitting van
de rechtbank te verschijnen.

Artikel8.1.5.3

1. Een bestuursorgaan dat een college is, wordt in het geding verte–
genwoordigd door een of meer door het bestuursorgaan aangewezen
leden.

2. De Kroon wordt in het geding vertegenwoordigd door Onze Minister
wie het aangaat onderscheidenlijk door een of meer van Onze Ministers
wie het aangaat.

Artikel8.1.5.4

1. Partijen kunnen zich laten bijstaan of door een gemachtigde laten
vertegenwoordigen.

2. De rechtbank kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging
verlangen.

3. Het tweede lid is niet van toepassing ten aanzien van advocaten.

Artikel 8.1.5.5

1. De rechtbank kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon
tegen wie ernstige bezwaren bestaan, weigeren.
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2. De betrokken partij en de in het eerste lid bedoelde persoon worden
onverwijld in kennis gesteld van de weigering en de reden daarvoor.

3. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van advocaten.

Artikel8.1.5.6

1. De rechtbank kan tot de sluiting van het onderzoek ter zitting
ambtshalve, op verzoek van een partij of op hun eigen verzoek, belang–
hebbenden in de gelegenheid stellen als partij aan het geding deel te
nemen.

2. Indien de rechtbank vermoedt dat er onbekende belanghebbenden
zijn, kan zij in de Staatscourant doen aankondigen dat een zaak bij haar
aanhangig is. Naast de aankondiging in de Staatscourant kan ook een
ander middel voor de aankondiging worden gebruikt.

Artikel8.1.5.7

1. Partijen die door de rechtbank zijn opgeroepen om in persoon dan
wel in persoon of bij gemachtigde te verschijnen, al dan niet voor het
geven van inlichtingen, zijn verplicht te verschijnen en de verlangde
inlichtingen te geven. Partijen worden hierop gewezen, alsmede op
artikel 8.1.5.11.

2. Indien het een rechtspersoon betreft of een bestuursorgaan dat een
college is, kan de rechtbank een of meer bepaalde bestuurders onder–
scheidenlijk een of meer bepaalde leden oproepen.

Artikel8.1.5.8

Partijen aan wie door de rechtbank is verzocht schriftelijk inlichtingen
te geven, zijn verplicht de verlangde inlichtingen te geven. Partijen
worden hierop gewezen, alsmede op artikel 8.1.5.11.

Artikel8.1.5.9

1. Partijen die verplicht zijn inlichtingen te geven dan wel stukken over
te leggen, kunnen, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, het geven
van inlichtingen dan wel het overleggen van stukken weigeren of de
rechtbank mededelen dat uitsluitend zij kennis zal mogen nemen van de
inlichtingen onderscheidenlijk de stukken.

2. Gewichtige redenen zijn voor een bestuursorgaan in ieder geval niet
aanwezig, voor zover ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur de
verplichting zou bestaan een verzoek om informatie, vervat in de over te
leggen stukken, in te willigen.

3. De rechtbank beslist of de in het eerste lid bedoelde weigering
onderscheidenlijk de beperking van de kennisneming gerechtvaardigd is.

4. Indien de rechtbank heeft beslist dat de weigering gerechtvaardigd
is, vervalt de verplichting.

5. Indien de rechtbank heeft beslist dat de beperking van de kennis–
neming gerechtvaardigd is, kan zij slechts met toestemming van de
andere partijen mede op de grondslag van die inlichtingen onderschei–
denlijk die stukken uitspraak doen.

Artikel 8.1.5.10

Partijen zijn verplicht mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in
artikel 8.2.2.6, eerste lid. Partijen worden hierop gewezen, alsmede op
artikel 8.1.5.11.
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Artikel 8.1.5.11

Indien een partij niet voldoet aan de verplichting te verschijnen, inlich–
tingen te geven, stukken over te leggen of mee te werken aan een
onderzoek als bedoeld in artikel 8.2.2.6, eerste lid, kan de rechtbank
daaruit de gevolgtrekkingen maken die haar geraden voorkomen.

Artikel 8.1.5.12

1. De rechtbank kan, indien de vrees bestaat dat kennisneming van
stukken door een partij haar lichamelijke of geestelijke gezondheid zou
schaden, bepalen dat deze kennisneming is voorbehouden aan een
gemachtigde die advocaat of arts is dan wel daarvoor van de rechtbank
bijzondere toestemming heeft gekregen.

2. De rechtbank kan, indien kennisneming van stukken door een partij
de persoonlijke levenssfeer van een ander onevenredig zou schaden,
bepalen dat deze kennisneming is voorbehouden aan een gemachtigde
die advocaat of arts is dan wel daarvoor van de rechtbank bijzondere
toestemming heeft gekregen.

Afdeling 8.1.6 Getuigen, deskundigen en tolken

Artikal 8.1.6.1

1. leder die door de rechtbank als getuige wordt opgeroepen, is
verplicht aan de oproeping gevolg te geven en getuigenis af te leggen.

2. In de oproeping worden vermeld de plaats en het tijdstip waarop de
getuige zal worden gehoord, de feiten waarop het horen betrekking zal
hebben en de gevolgen die zijn verbonden aan het niet verschijnen.

3. De artikelen 191, tweede en vierde lid, 198, 199, eerste lid, 200,
eerste lid, 201, 202, eerste en derde lid, 203, eerste lid, en 204 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige
toepassing.

4. De rechtbank kan bepalen dat getuigen niet zullen worden gehoord
dan na het afleggen van de eed of de belofte. Zij leggen in dat geval de
eed of de belofte af dat zij zullen zeggen de gehele waarheid en niets
dan de waarheid.

Artikel8.1.6.2

1. De deskundige die zijn benoeming heeft aanvaard, is verplicht zijn
opdracht onpartijdig en naar beste weten te vervullen.

2. Artikel 191, tweede lid, onderdeel b, en vierde lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering is van overeenkomstige toepassing.

Artikel8.1.6.3

1. De tolk die zijn benoeming heeft aanvaard en die door de rechtbank
wordt opgeroepen, is verplicht aan de oproeping gevolg te geven en zijn
opdracht onpartijdig en naar beste weten te vervullen. De artikelen 198
en 204 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van
overeenkomstige toepassing.

2. In de oproeping worden vermeld de plaats en het tijdstip waarop de
opdracht moet worden vervuld en de gevolgen die zijn verbonden aan
het niet verschijnen.
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Artikel8.1.6.4

1. Aan de door de rechtbank opgeroepen getuigen, deskundigen en
tolken en de deskundigen die een onderzoek als bedoeld in artikel
8.2.2.6, eerste lid, hebben ingesteld, wordt ten laste van het Rijk een
vergoeding toegekend. De Wet tarieven in burgerlijke zaken (Stb. 1960,
541) is van overeenkomstige toepassing.

2. De partij die een getuige of deskundige heeft meegebracht of
opgeroepen, dan wel aan wie een verslag van een deskundige is uitge–
bracht, is aan deze een vergoeding verschuldigd. De Wet tarieven in
burgerlijke zaken is van overeenkomstige toepassing.

Afdeling 8.1.7 Verzending van stukken

Artlkal 8.1.7.1

1. Oproepingen, de uitnodiging om op een zitting van de rechtbank te
verschijnen, alsmede de verzending van de uitspraak geschieden door de
griffier bij aangetekende brief, tenzij de rechtbank anders bepaalt.

2. Voor het overige geschiedt de verzending van stukken door de
griffier bij gewone brief, tenzij de rechtbank anders bepaalt.

3. In een brief wordt de datum van verzending vermeld.

Artikel8.1.7.2

1. Indien de griffier een bij aangetekende brief verzonden stuk terug
ontvangt en hem blijkt dat de geadresseerde op de dag van verzending
of uiterlijk een week daarna in de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens stond ingeschreven op het op het stuk vermelde
adres, dan verzendt hij het stuk zo spoedig mogelijk bij gewone brief.

2. In de overige gevallen waarin de griffier een bij aangetekende brief
verzonden stuk terug ontvangt, verbetert hij, indien mogelijk, het op het
stuk vermelde adres en verzendt hij het stuk opnieuw bij aangetekende
brief.

Artikel8.1.7.3

1. De griffier zendt de op de zaak betrekking hebbende stukken zo
spoedig mogelijk aan partijen, voor zover de rechtbank niet op grond van
de artikelen 8.1.5.9 of 8.1.5.12 anders heeft beslist.

2. De griffier kan de toezending van zeer omvangrijke stukken of van
stukken die bezwaarlijk kunnen worden vermenigvuldigd, achterwege
laten. Hij stelt partijen daarvan in kennis en vermeldt daarbij dat deze
stukken gedurende een door hem te bepalen termijn van ten minste een
week ter griffie ter inzage worden gelegd

3. Partijen kunnen afschriften van of uittreksels uit de in het tweede lid
bedoelde stukken verkrijgen. Met betrekking tot de kosten is de Wet
tarieven in burgerlijke zaken van overeenkomstige toepassing.

Titel 8.2 Behandeling van het beroep

Afdeling 8.2.1 Griffierecht

Artikel 8.2.1.1

1. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de griffier een
griffierecht geheven van f 50,-. Indien twee of meer personen
gezamenlijk één beroepschrift ter zake van hetzelfde besluit indienen, is
eenmaal griffierecht verschuldigd.
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2. De griffier wijst de indiener van het beroepschrift op de verschul–
digdheid van het griffierecht en deelt hem mee dat het verschuldigde
bedrag binnen vier weken na verzending van zijn mededeling dient te zijn
bijgeschreven op de rekening van de rechtbank dan wel ter griffie dient
te zijn gestort. Indien het bedrag niet binnen deze termijn is bijge–
schreven of gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard, tenzij
redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is
geweest.

3. Indien het beroep wordt ingetrokken omdat het bestuursorgaan
geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is tegemoet–
gekomen, wordt het door de indiener betaalde griffierecht aan hem
vergoed door de desbetreffende rechtspersoon. In de overige gevallen
kan de desbetreffende rechtspersoon, indien het beroep wordt
ingetrokken, het betaalde griffierecht geheel of gedeeltelijk vergoeden.

4. Het in het eerste lid genoemde bedrag kan bij algemene maatregel
van bestuur worden gewijzigd voor zover het prijsindexcijfer van de
gezinsconsumptie daartoe aanleiding geeft.

Afdeling 8.2.2 Vooronderzoek

Artikel 8.2.2.1

1. Binnen vier weken na de dag van verzending van het beroepschrift
aan het bestuursorgaan zendt dit de op de zaak betrekking hebbende
stukken aan de rechtbank en dient het een verweerschrift in.

2. De rechtbank kan de in het eerste lid bedoelde termijn verlengen.

Artikel 8.2.2.2

1. De rechtbank kan de indiener van het beroepschrift in de
gelegenheid stellen schriftelijk te repliceren. In dat geval wordt het
bestuursorgaan in de gelegenheid gesteld schriftelijk te dupliceren. De
rechtbank stelt de termijnen voor repliek en dupliek vast.

2. De rechtbank stelt andere partijen dan de in het eerste lid bedoelde
in de gelegenheid om ten minste eenmaal een schriftelijke uiteenzetting
over de zaak te geven. Zij stelt hiervoor een termijn vast.

Artikel 8.2.2.3

1. De rechtbank kan partijen oproepen om in persoon dan wel in
persoon of bij gemachtigde te verschijnen, al dan niet voor het geven
van inlichtingen.

2. Van het geven van inlichtingen wordt door de griffier een proces–
verbaal opgemaakt.

3. Het wordt door de voorzitter van de meervoudige kamer en de
griffier ondertekend. Bij verhindering van de voorzitter of de griffier
wordt dit in het proces-verbaal vermeld.

Artikel 8.2.2.4

1. De rechtbank kan partijen en anderen verzoeken binnen een door
haar te bepalen termijn schriftelijk inlichtingen te geven en onder hen
berustende stukken in te zenden.

2. Bestuursorganen zijn, ook als zij geen partij zijn, verplicht aan het
verzoek, bedoeld in het eerste lid, te voldoen. Artikel 8.1.5.9 is van
overeenkomstige toepassing.

3. Werkgevers van partijen zijn, ook als zij geen partij zijn, verplicht
aan het verzoek, bedoeld in het eerste lid, te voldoen.

Artikel 8.1.5.9 is van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 8.2.2.5

1. De rechtbank kan getuigen oproepen.
2. De rechtbank deelt de namen en woonplaatsen van de getuigen, de

plaats en het tijdstip waarop dezen zullen worden gehoord en de feiten
waarop het horen betrekking zal hebben, ten minste een week tevoren
aan partijen mee.

3. De artikelen 205, eerste, tweede en derde lid, eerste volzin, en 206,
eerste tot en met derde en vijfde lid, van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8.2.2.6

1. De rechtbank kan een deskundige benoemen voor het instellen van
een onderzoek.

2. Bij de benoeming worden vermeld de opdracht die moet worden
vervuld en de termijn, bedoeld in het vierde lid.

3. Van het voornemen tot het doen instellen van een onderzoek als
bedoeld in het eerste lid wordt aan partijen mededeling gedaan. Partijen
kunnen hun wensen omtrent het onderzoek binnen een door de
rechtbank te bepalen termijn schriftelijk aan haar kenbaar maken.

4. De rechtbank stelt een termijn binnen welke de deskundige aan
haar een schriftelijk verslag van het onderzoek uitbrengt.

5. Partijen kunnen binnen vier weken na de dag van verzending van
het verslag aan hen schriftelijk hun zienswijze met betrekking tot het
verslag naar voren brengen.

6. De rechtbank kan de in het vijfde lid bedoelde termijn verlengen.

Artikel 8.2.2.7

1. De arts die voor het instellen van een onderzoek als bedoeld in
artikel 8.2.2.6, eerste lid, een persoon moet onderzoeken, kan de voor
het onderzoek van belang zijnde inlichtingen over deze persoon inwinnen
bij de behandelend arts of de behandelende artsen, de verzekeringsarts
en de adviserend arts van het bestuursorgaan.

2. Zij verstrekken de gevraagde inlichtingen voor zover daardoor de
persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon niet onevenredig
wordt geschaad.

Artikel 8.2.2.8

De rechtbank kan tolken benoemen.

Artikel 8.2.2.9

1. De rechtbank kan bepalen dat een bezichtiging zal plaatsvinden. Zij
heeft daarbij toegang tot elke plaats voor zover dat redelijkerwijs voor de
vervulling van haar taak nodig is.

2. Plaatselijke en andere autoriteiten verlenen bij de bezichtiging
desgevraagd de medewerking die in het belang van het onderzoek is
vereist.

3. Van plaats en tijdstip van de bezichtiging wordt aan partijen
mededeling gedaan. Zij kunnen bij de bezichtiging aanwezig zijn.

4. Van de bezichtiging wordt door de griffier een proces-verbaal
opgemaakt.

5. Het wordt door de voorzitter van de meervoudige kamer en de
griffier ondertekend. Bij verhindering van de voorzitter of de griffier
wordt dit in het proces-verbaal vermeld.
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Afdeling 8.2.3 Versnelde behandeling

Artikel 8.2.3.1

1. De rechtbank kan, indien de zaak spoedeisend is, bepalen dat deze
versneld wordt behandeld.

2. In dat geval kan de rechtbank:
a. de in artikel 8.2.1.1, tweede lid, bedoelde termijn verkorten,
b. de in artikel 8.2.2.1, eerste lid, bedoelde termijn verkorten,
c. artikel 8.2.2.2, tweede lid, geheel of gedeeltelijk buiten toepassing

laten,
d. artikel 8.2.2.6, derde lid, geheel of gedeeltelijk buiten toepassing

laten, en
e. de in artikel 8.2.2.6, vijfde lid, bedoelde termijn verkorten.
3. Indien de rechtbank bepaalt dat de zaak versneld wordt behandeld,

bepaalt zij tevens zo spoedig mogelijk het tijdstip waarop de zitting zal
plaatsvinden en doet zij daarvan onverwijld mededeling aan partijen.
Artikel 8.2.5.1 is niet van toepassing.

Artikel 8.2.3.2

Blijkt aan de rechtbank bij de behandeling dat de zaak niet voldoende
spoedeisend is om een versnelde behandeling te rechtvaardigen of dat
de zaak een gewone behandeling vordert, dan bepaalt zij dat de zaak
verder op de gewone wijze wordt behandeld.

Afdeling 8.2.4 Vereenvoudigde behandeling

Artikel 8.2.4.1

1. Totdat partijen zijn uitgenodigd om op een zitting van de rechtbank
te verschijnen, kan de rechtbank het onderzoek sluiten, indien zij voort–
zetting van het onderzoek niet nodig acht, omdat:

a. zij kennelijk onbevoegd is,
b. het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is,
c. het beroep kennelijk ongegrond is, of
d. het beroep kennelijk gegrond is.
2. In de uitspraak na toepassing van het eerste lid worden partijen

gewezen op artikel 8.2.4.2, eerste lid.

Artikel 8.2.4.2

1. Tegen de uitspraak, bedoeld in artikel 8.2.4.1, tweede lid, kan een
belanghebbende verzet doen bij de rechtbank. De indiener van het
verzetschrift kan daarbij vragen in de gelegenheid te worden gesteld over
het verzet te worden gehoord.

2. Alvorens uitspraak te doen op het verzet, stelt de rechtbank de
indiener van het verzetschrift die daarom heeft gevraagd, in de
gelegenheid op een zitting te worden gehoord, tenzij zij van oordeel is
dat het verzet gegrond is.

3. Een meervoudige kamer doet uitspraak op het verzet. Van de
meervoudige kamer maakt geen deel uit degene die zitting heeft gehad
in de kamer die de uitspraak heeft gedaan waartegen verzet is gedaan.

4. De uitspraak strekt tot:
a. niet-ontvankelijkverklaring van het verzet,
b. ongegrondverklaring van het verzet, of
c. gegrondverklaring van het verzet.
5. Indien de rechtbank het verzet niet-ontvankelijk of ongegrond
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verklaart, blijft de uitspraak waartegen verzet was gedaan in stand.
6. Indien de rechtbank het verzet gegrond verklaart, vervalt de

uitspraak waartegen verzet was gedaan en wordt het onderzoek voort–
gezet in de stand waarin het zich bevond.

Afdeling 8.2.5 Onderzoek ter zitting

Artikel 8.2.5.1

Na afloop van het vooronderzoek worden partijen ten minste drie
weken tevoren uitgenodigd om op een in de uitnodiging te vermelden
plaats en tijdstip op een zitting van de rechtbank te verschijnen.

Artikel 8.2.5.2

Indien partijen daarvoor toestemming hebben gegeven, kan de
rechtbank bepalen dat het onderzoek ter zitting achterwege blijft. In dat
geval sluit de rechtbank het onderzoek.

Artikel 8.2.5.3

1. Tot tien dagen voor de zitting kunnen partijen nadere stukken
indienen.

2. Op deze bevoegdheid worden partijen in de uitnodiging, bedoeld in
artikel 8.2.5.1, gewezen.

Artikel 8.2.5.4

De rechtbank kan een partij oproepen om in persoon dan wel in
persoon of bij gemachtigde te verschijnen, al dan niet voor het geven
van inlichtingen.

Artikel 8.2.5.5

1. De rechtbank kan getuigen oproepen en deskundigen en tolken
benoemen.

2. De deskundige die zijn benoeming heeft aanvaard en die door de
rechtbank wordt opgeroepen, is verplicht aan de oproeping gevolg te
geven. De artikelen 198 en 204 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts–
vordering zijn van overeenkomstige toepassing. In de oproeping worden
vermeld de opdracht die moet worden vervuld, de plaats en het tijdstip
waarop de opdracht moet worden vervuld en de gevolgen die zijn
verbonden aan het niet verschijnen.

3. Namen en woonplaatsen van de opgeroepen getuigen en deskun–
digen en de feiten waarop het horen betrekking zal hebben onderschei–
denlijk de opdracht die moet worden vervuld, worden bij de uitnodiging,
bedoeld in artikel 8.2.5.1, aan partijen zoveel mogelijk medegedeeld.

4. Partijen kunnen getuigen en deskundigen meebrengen of bij aange–
tekende brief of deurwaardersexploit oproepen, mits daarvan uiterlijk een
week voor de dag van de zitting aan de rechtbank en aan de andere
partijen mededeling is gedaan, met vermelding van namen en
woonplaatsen. Op deze bevoegdheid worden partijen in de uitnodiging,
bedoeld in artikel 8.2.5.1, gewezen.

Artikel 8.2.5.6

1. De voorzitter van de meervoudige kamer heeft de leiding van de
zitting.

2. De griffier houdt aantekening van het verhandelde ter zitting.
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3. De griffier maakt een proces-verbaal op van de zitting, indien de
rechtbank dit ambtshalve of op verzoek van een partij die daarbij belang
heeft, bepaalt en indien hoger beroep wordt ingesteld.

4. Het bevat de namen van de rechter of de rechters die de zaak
behandelt onderscheidenlijk behandelen, die van partijen en van hun
vertegenwoordigers of gemachtigden die op de zitting zijn verschenen en
van degenen die hen hebben bijgestaan, en die van de getuigen, deskun–
digen en tolken die op de zitting zijn verschenen.

5. Het houdt een vermelding in van hetgeen op de zitting met
betrekking tot de zaak is voorgevallen.

6. Het wordt door de voorzitter van de meervoudige kamer en de
griffier ondertekend. Bij verhindering van de voorzitter of de griffier
wordt dit in het proces-verbaal vermeld.

7. Aan het proces-verbaal kunnen overgelegde pleitnotities worden
gehecht.

8. De rechtbank kan bepalen dat de verklaring van een partij, getuige
of deskundige geheel in het proces-verbaal zal worden opgenomen. In
dat geval wordt de verklaring onverwijld op schrift gesteld en aan de
partij, getuige of deskundige voorgelezen. Deze mag daarin wijzigingen
aanbrengen, die op schrift worden gesteld en aan de partij, getuige of
deskundige worden voorgelezen. De verklaring wordt door de partij,
getuige of deskundige ondertekend. Heeft ondertekening niet plaats, dan
wordt de reden daarvan in het proces-verbaal vermeld.

Artikel 8.2.5.7

1. De zitting is openbaar.
2. De rechtbank kan bepalen dat het onderzoek ter zitting geheel of

gedeeltelijk zal plaatshebben met gesloten deuren:
a. in het belang van de openbare orde of de goede zeden,
b. in het belang van de veiligheid van de Staat,
c. indien de belangen van minderjarigen of de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer van partijen dit eisen, of
d. indien openbaarheid naar het oordeel van de rechtbank het belang

van een goede rechtspleging ernstig zou schaden.

Artikel 8.2.5.8

1. Op het horen van getuigen en deskundigen is artikel 205, tweede
en derde lid, eerste volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor–
dering van overeenkomstige toepassing. Op het horen van getuigen is
artikel 205, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van overeenkomstige toepassing.

2. De rechtbank kan afzien van het horen van door een partij meege–
brachte of opgeroepen getuigen en deskundigen indien zij van oordeel is
dat dit redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak.

3. Indien een door een partij opgeroepen getuige of deskundige niet is
verschenen, kan de rechtbank deze oproepen. In dat geval schorst de
rechtbank het onderzoek ter zitting.

Artikel 8.2.5.9

1. De rechtbank kan het onderzoek ter zitting schorsen. Zij kan daarbij
bepalen dat het vooronderzoek wordt hervat.

2. Indien bij de schorsing geen tijdstip van de nadere zitting is
bepaald, bepaalt de rechtbank dit zo spoedig mogelijk. De griffier doet
zo spoedig mogelijk mededeling aan partijen van het tijdstip van de
nadere zitting.

3. In de gevallen waarin schorsing van het onderzoek ter zitting heeft
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plaatsgevonden, wordt de zaak op de nadere zitting hervat in de stand
waarin zij zich bevond.

4. De rechtbank kan bepalen dat het onderzoek ter zitting opnieuw
wordt aangevangen.

5. Indien partijen daarvoor toestemming hebben gegeven, kan de
rechtbank bepalen dat de nadere zitting achterwege blijft. In dat geval
sluit de rechtbank het onderzoek.

Artikei 8.2.5.10

1. De rechtbank sluit het onderzoek ter zitting, wanneer zij van oordeel
is dat het is voltooid.

2. Voordat het onderzoek ter zitting wordt gesloten, hebben partijen
het recht voor het laatst het woord te voeren.

3. Zodra het onderzoek ter zitting is gesloten, deelt de voorzitter mee
wanneer uitspraak zal worden gedaan.

Afdeling 8.2.6 Uitspraak

Artikel 8.2.6.1

1. Tenzij mondeling uitspraak wordt gedaan, doet de rechtbank binnen
zes weken na de sluiting van het onderzoek schriftelijk uitspraak.

2. In bijzondere omstandigheden kan de rechtbank deze termijn met
ten hoogste zes weken verlengen.

3. Van deze verlenging wordt aan partijen mededeling gedaan.

Artikel 8.2.6.2

1. De rechtbank kan na de sluiting van het onderzoek ter zitting
onmiddellijk mondeling uitspraak doen. De uitspraak kan voor ten
hoogste een week worden verdaagd onder aanzegging aan partijen van
het tijdstip van de uitspraak.

2. De mondelinge uitspraak bestaat uit de beslissing en de gronden
van de beslissing.

3. Van de mondelinge uitspraak wordt door de griffier een proces–
verbaal opgemaakt.

4. Het wordt door de voorzitter van de meervoudige kamer en de
griffier ondertekend. Bij verhindering van de voorzitter of de griffier
wordt dit in het proces-verbaal vermeld.

5. De rechtbank spreekt de beslissing, bedoeld in het tweede lid, in
het openbaar uit, in tegenwoordigheid van de griffier.

Artikel 8.2.6.3

Indien de rechtbank van oordeel is dat het onderzoek niet volledig is
geweest, kan zij het heropenen. De rechtbank bepaalt daarbij op welke
wijze het onderzoek wordt voortgezet. De griffier doet zo spoedig
mogelijk mededeling daarvan aan partijen.

Artikel 8.2.6.4

1. De rechtbank doet uitspraak op de grondslag van het beroepschrift,
de overgelegde stukken, het verhandelde tijdens het vooronderzoek en
het onderzoek ter zitting.

2. De rechtbank vult ambtshalve de rechtsgronden aan.
3. De rechtbank kan ambtshalve de feiten aanvullen.
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Artikel 8.2.6.5

De uitspraak strekt tot:
a. onbevoegdverklaring van de rechtbank,
b. niet-ontvankelijkverklaring van het beroep,
c. ongegrondverklaring van het beroep, of
d. gegrondverklaring van het beroep.

Artikel 8.2.6.6

1. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, vernietigt zij het
bestreden besluit geheel of gedeeltelijk

2. Vernietiging van een besluit of een gedeelte van een besluit brengt
vernietiging van de rechtsgevolgen van dat besluit of van het vernietigde
gedeelte daarvan mee.

3. De rechtbank kan bepalen dat de rechtsgevolgen van het vernie–
tigde besluit geheel of gedeeltelijk in stand blijven.

4. Tenzij de rechtbank bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernie–
tigde besluit geheel in stand blijven, draagt zij het bestuursorgaan op een
nieuw besluit te nemen of een andere handeling te verrichten met inacht–
neming van haar uitspraak, bepaalt zi] dat haar uitspraak in de plaats
treedt van het vernietigde besluit, dan wel volstaat zij met de gehele of
gedeeltelijke vernietiging.

5. De rechtbank kan het bestuursorgaan een termijn stellen voor het
nemen van een nieuw besluit of het verrichten van een andere handeling.

6. De rechtbank kan bepalen dat, indien of zolang het bestuursorgaan
niet voldoet aan een uitspraak, de door haar aangewezen rechtspersoon
aan een door haar aangewezen partij een in de uitspraak vast te stellen
dwangsom verbeurt. De artikelen 611a tot en met 611d en 611g van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 8.2.6.7

1. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij, indien
daarvoor gronden zijn, op verzoek van een partij de door haar aange–
wezen rechtspersoon veroordelen tot vergoeding van de schade die die
partij heeft geleden.

2. Indien de rechtbank de omvang van de schadevergoeding bij haar
uitspraak niet of niet volledig kan vaststellen, bepaalt zij in haar uitspraak
dat ter voorbereiding van een nadere uitspraak daarover het onderzoek
wordt heropend. Artikel 8.2.6.3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8.2.6.8

1. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, houdt de
uitspraak tevens in dat aan de indiener van het beroepschrift het door
hem betaalde griffierecht wordt vergoed door de door de rechtbank
aangewezen rechtspersoon.

2. In de overige gevallen kan de uitspraak inhouden dat het betaalde
griffierecht door de door de rechtbank aangewezen rechtspersoon
geheel of gedeeltelijk wordt vergoed.

Artikel 8.2.6.9

1. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd op verzoek van een partij
een in het ongelijk gestelde partij te veroordelen in de kosten die zij in
verband met de behandeling van het beroep bij de rechtbank redelij–
kerwijs heeft moeten maken. Bij algemene maatregel van bestuur
worden nadere regels gesteld.
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2. In geval van een veroordeling in de kosten ten behoeve van een
partij aan wie ter zake van het beroep een toevoeging is verleend
krachtens de Wet rechtsbijstand aan on– en minvermogenden (Stb.
1957, 233), wordt het bedrag van de kosten betaald aan de griffier.
Artikel 57b van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is van
overeenkomstige toepassing.

3. In geval van intrekking van het beroep omdat het bestuursorgaan
geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is tegemoet–
gekomen, kan het bestuursorgaan op verzoek van de indiener bij afzon–
derlijke uitspraak in de kosten worden veroordeeld. Het verzoek wordt
gedaan bij de intrekking van het beroep.

4. Indien een bestuursorgaan in de kosten wordt veroordeeld, wijst de
rechtbank de rechtspersoon aan die de kosten moet vergoeden.

Artikel 8.2.6.10

Voor zover een uitspraak strekt tot betaling van een bepaald
geldbedrag kan zij ten uitvoer worden gelegd overeenkomstig de
bepalingen van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.

Artikel 8.2.6.11

De rechtbank kan bij de uitspraak een voorziening treffen voor de
periode dat de uitspraak nog niet onherroepelijk is.

Artikel 8.2.6.12

1. De schriftelijke uitspraak vermeldt:
a. de namen van partijen en van hun vertegenwoordigers of gemach–

tigden,
b. de gronden van de beslissing,
c. de beslissing,
d. de naam van de rechter of de namen van de rechters die de zaak

heeft onderscheidenlijk hebben behandeld,
e. de dag waarop de beslissing is uitgesproken, en
f. door wie, binnen welke termijn en bij welke administratieve rechter

welk rechtsmiddel kan worden aangewend.
2. Indien de uitspraak strekt tot gegrondverklaring van het beroep,

wordt in de uitspraak vermeld welk algemeen verbindend voorschrift of
algemeen rechtsbeginsel geschonden wordt geoordeeld.

3. De uitspraak wordt ondertekend door de voorzitter van de
meervoudige kamer en de griffier. Bij verhindering van de voorzitter of
de griffier wordt dit in de uitspraak vermeld.

Artikel 8.2.6.13

De rechtbank spreekt de beslissing, bedoeld in artikel 8.2.6.12, eerste
lid, onderdeel c, in het openbaar uit, in tegenwoordigheid van de griffier.

Artikel 8.2.6.14

1. Binnen veertien dagen na de dagtekening van de uitspraak zendt de
griffier kosteloos een afschrift van de uitspraak of het proces-verbaal van
de mondelinge uitspraak aan partijen.

2. Anderen dan partijen kunnen afschriften of uittreksels van de
uitspraak of van het proces-verbaal van de mondelinge uitspraak
verkrijgen. Met betrekking tot de kosten is de Wet tarieven in burgerlijke
zaken van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 8.2.6.15

Indien de rechtbank bepaalt dat haar uitspraak in de plaats treedt van
het vernietigde besluit, wordt de uitspraak bovendien overeenkomstig de
voor dat besluit voorgeschreven wijze bekendgemaakt door het
bevoegde bestuursorgaan.

Titel 8.3 Voorlopige voorziening en onmiddellijke uitspraak in de
hoofdzaak

Artikel 8.3.1

1. Indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld dan
wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is
gemaakt of administratief beroep is ingesteld, kan de president van de
rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, een voorlopige
voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist.

2. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden gedaan door
een partij, onderscheidenlijk de indiener van het bezwaarschrift, onder–
scheidenlijk de indiener van het beroepschrift of de belanghebbende die
geen recht heeft tot het instellen van administratief beroep.

Artikel 8.3.2

1. Van de verzoeker wordt door de griffier een griffierecht geheven
van f 50,-. Artikel 8.2.1.1, eerste en vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

2. Artikel 8.2.1.1, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat de termijn binnen welke de bijschrijving of storting
van het verschuldigde bedrag dient plaats te vinden, twee weken
bedraagt. De president kan een kortere termijn stellen.

3. Indien het verzoek wordt ingetrokken omdat het bestuursorgaan,
onderscheidenlijk de belanghebbende tot wie het bestreden besluit is
gericht, aan de president schriftelijk heeft medegedeeld de uitvoering
van het bestreden besluit hangende de procedure met betrekking tot de
hoofdzaak op te schorten dan wel de gevraagde voorlopige maatregelen
te zullen nemen wordt het betaalde griffierecht door de griffier terugbe–
taald. In de overige gevallen kan de desbetreffende rechtspersoon het
betaalde griffierecht geheel of gedeeltelijk vergoeden.

4. De uitspraak kan inhouden dat het betaalde griffierecht door de
door de president aangewezen rechtspersoon geheel of gedeeltelijk
wordt vergoed.

Artikel 8.3.3

1. Belanghebbenden worden zo spoedig mogelijk uitgenodigd om op
een in de uitnodiging te vermelden plaats en tijdstip op een zitting te
verschijnen. Artikel 8.2.5.3 is van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat tot één dag voor de zitting nadere stukken kunnen worden
ingediend. De artikelen 8.2.5.4 tot en met 8.2.5.11 zijn van overeenkom–
stige toepassing.

2. Indien de uitspraak strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van het
verzoek omdat het griffierecht niet binnen de termijn is bijgeschreven of
gestort, vindt het eerste lid geen toepassing.

3. Indien onverwijlde spoed dat vereist en belanghebbenden daardoor
niet in hun belangen worden geschaad, kan de president uitspraak doen
zonder toepassing van het eerste lid.
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Artikei 8.3.4

1. De president doet zo spoedig mogelijk uitspraak.
2. De uitspraak strekt tot:
a. onbevoegdverklaring van de president,
b. niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek,
c. afwijzing van het verzoek, of
d. gehele of gedeeltelijke toewijzing van het verzoek.
3. De griffier zendt onverwijld een afschrift van de uitspraak kosteloos

aan belanghebbenden.
4. De artikelen 8.2.6.2, tweede en derde lid, 8.2.6.4, 8.2.6.6, vijfde lid,

8.2.6.9, 8.2.6.10, 8.2.6.12, eerste en derde lid, 8.2.6.13, 8.2.6.14,
tweede lid, en 8.2.6.15 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8.3.5

De president kan bepalen dat, indien of zolang het bestuursorgaan aan
de uitspraak niet of niet volledig gevolg geeft, de door hem aangewezen
rechtspersoon aan een door hem aangewezen belanghebbende een in de
uitspraak vast te stellen dwangsom verbeurt. De artikelen 611a tot en
met 611d en 611g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8.3.6

De president kan ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende
een voorlopige voorziening opheffen of wijzigen. De artikelen 8.3.2,
8.3.3 en 8.3.4 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8.3.7

1. De president kan in zijn uitspraak bepalen wanneer de voorlopige
voorziening vervalt.

2. De voorlopige voorziening vervalt in ieder geval zodra:
a. de termijn voor het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het

besluit dat op bezwaar of in administratief beroep is genomen,
ongebrulkt is verstreken, of

b. de rechtbank uitspraak heeft gedaan.

Artikel 8.3.8

Indien het verzoek, bedoeld in artikel 8.3.1, tweede lid, wordt gedaan
indien beroep bij de rechtbank is ingesteld en de president van oordeel is
dat na de zitting, bedoeld in artikel 8.3.3, eerste lid, nader onderzoek
redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak, kan hij
onmiddellijk uitspraak doen in de hoofdzaak.

Titel 8.4 Herziening

Artikel 8.4.1

1. De rechtbank kan op verzoek van een partij een onherroepelijk
geworden uitspraak herzien op grond van feiten of omstandigheden die:

a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak,
b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend

waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en
c. waren zij bij de rechtbank eerder bekend geweest, tot een andere

uitspraak zouden hebben kunnpn leiden.
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2. De hoofdstukken 6 en 8 zijn voor zoveel nodig van overeenkomstige
toepassing.

0

Het opschrift van hoofdstuk 9 komt te luiden:

SLOTBEPALINGEN

P

De artikelen 7.1 en 7.2 vervallen.

Q

De artikelen 7.2a tot en met 7.5 worden vernummerd tot 7.1 tot en
met 7.4.

R

Het nieuwe artikel 7.1 komt te luiden:

Artikel 7.1

1. Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken zenden
binnen drie jaren na de inwerkingtreding van deze wet en vervolgens om
de vijf jaren aan de Staten-Generaal een verslag over de wijze waarop zij
is toegepast

2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van de
voorschriften betreffende beroep bij een administratieve rechter.

De bijlage, bedoeld in artikel 8.1.1.6 van de Algemene wet bestuurs–
recht, wordt als volgt vastgesteld:

BIJLAGE BIJ DE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

A MINISTERIE VAN JUSTITIE

1. Uitleveringswet (Stb. 1967, 139)
2. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

(Stb. 1989,300)

B MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

1. De artikelen 12, eerste lid, tweede lid, onderdeel c, en derde lid, en
13 van de Financiële-Verhoudingswet 1984 (Stb. 1983, 650).

2. Hoofdstuk L, met uitzondering van artikel L9, hoofdstuk M en artikel
R2, tweede lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986,
540)

3. Artikel 233, onderdelen a tot en met f, van de Provinciewet.

C MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN

De artikelen 13, eerste lid, tweede volzin, 14, eerste lid, en 17, tweede
lid, van de Wet op het Wetenschappelijke Onderwijs (Stb. 1986, 414).
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D MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING
EN MILIEUBEHEER

1. Onteigeningswet (Stb. 1851, 125).
2. De artikelen 2a tot en met 2c, 4a, 7, 11, eerste lid, 21, eerste lid,

25, 29, eerste en achtste lid, en 40, eerste lid, van de Wet op de Ruimte–
lijke Ordening (Stb. 1985, 626), alsmede de artikelen 37 en 38 van die
wet, voor zover inhoudende de weigering een besluit als bedoeld in die
artikelen te nemen.

3. De artikelen 4.3 tot en met 4.6, 4.9 tot en met 4.12, 4.16 tot en
met 4.19, 8.27, 8.34 en 8.37 van de Wet milieubeheer.

E MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

1. Artikel 7c van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb.
1981, 573).

2. De artikelen 10 en 30 van de Grondwaterwet (Stb. 1981, 392), voor
zover inhoudende een aanwijzing overeenkomstig artikel 8.27 van de
Wet milieubeheer.

3. Artikel 28 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (Stb.
1988, 520), voor zover inhoudende een aanwijzing.

F MiNISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

1. De artikelen 36, eerste lid, 37, 44, eerste lid, 45 en 70 van de
Reconstructiewet Midden-Delfland (Stb. 1977, 233).

2. De artikelen 20 tot en met 22, 72, eerste lid, 75 en 101, derde lid,
van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse
Veenkoloniën (Stb. 1977, 694).

3. De artikelen 18, 46, 51, 52, 81, 82, 84, eerste en zevende lid, 85,
88juncto81, 90, 92, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 131, derde lid, 137,
161, 167, 189, eerste lid, 196, eerste lid, en 211 van de Landinrich–
tingswet (Stb. 1985, 299).

G MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

1. Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1989, 119).
2. Artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

(Stb. F214).

H MINISTERIE VAN DEFENSIE

Artikel V2, tweede lid, van de Algemene militaire pensioenwet (Stb.
1979,305)

ARTIKEL II

Indien het bij koninkhjke boodschap van 8 april 1991 ingediende
voorstel voor een Aanpassingswet Awb (22 061) tot wet wordt verheven,
wordt hoofdstuk XIV van die wet als volgt gewijzigd:

In artikel 2, eerste en tweede lid, wordt «tot 1 januari 1996» telkens
vervangen door: gedurende drie jaren na de datum van inwerkingtreding
van deze wet.
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B

Artikel 4, tweede lid, komt te luiden:

2. Voor de bekendmaking van deze wet brengt Onze Minister van
Justitie de daarin voorkomende aanhalingen van artikelen, afdelingen,
titels en hoofdstukken van de Algemene wet bestuursrecht in overeen–
stemming met de opnieuw vastgestelde nummering daarvan.

3 Wijziging van rechtstreeks betrokken institutionele en proces–
suele wetten

ARTIKEL I

De Wet op de Raad van State (Stb. 1986, 670) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

De Raad van State bestaat, buiten de Koning als voorzitter, uit een
vice-president en ten hoogste 28 staatsraden.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «Wij kunnen» vervangen door: De Koning
kan.

2. In het tweede en het derde lid wordt «Koninklijk Huis» telkens
vervangen door: koninklijk huis.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste volzin van het eerste lid komt te luiden:

De vice-president en de staatsraden worden bij koninklijk besluit op
voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken in overeen–
stemming met Onze Minister van Justitie voor het leven benoemd.

2. In het tweede lid wordt «door Ons» vervangen door: bij koninklijk
besluit.

D

De artikelen 3b tot en met 3f vervallen.

E

Artikel 4, eerste lid, komt te luiden:

1. Er kunnen staatsraden in buitengewone dienst worden benoemd ten
getale van ten hoogste 25. De artikelen 3, 3a en 32 tot en met 35 zijn op
hen van overeenkomstige toepassing.
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In de artikelen 4, derde lid, en 11, tweede lid, wordt «door Ons»
telkens vervangen door: bij koninklijk besluit.

Artikel 6 vervalt.

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «in Onze handen» vervangen door: in handen
van de Koning.

2. In het tweede lid wordt «door Ons» vervangen door: door de
Koning.

I

Artikel 9 vervalt.

In artikel 15, derde lid, wordt «door Ons krachtens enige wet te nemen
besluiten tot vernietiging» vervangen door: krachtens enige wet te
nemen koninklijke besluiten tot vernietiging.

K

Na artikel 1 5b wordt een artikel 15c ingevoegd, luidende:

Artikel 15c

1. De Raad heeft tot taak het opstellen van een ontwerp van een
koninklijk besluit als bedoeld in artikel 136 van de Grondwet.

2. Binnen zes maanden nadat het ontwerp is opgesteld kan Onze
Minister wie het aangaat, de Raad gemotiveerd verzoeken zijn ontwerp in
nadere overweging te nemen. Indien het koninklijk besluit afwijkt van het
ontwerp of het nader ontwerp wordt het, met redenen omkleed, in het
Staatsblad geplaatst met het ontwerp, bedoeld in het eerste lid en indien
daarvan sprake is, het nader ontwerp. Indien niet binnen zes maanden
een verzoek als bedoeld in de eerste volzin is gedaan luidt het koninklijk
besluit overeenkomstig het ontwerp.

In artikel 17 wordt «ministeriële departementen» vervangen door:
ministeries.

M

Artikel 18 komt te luiden:
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Artikel 18

1. De afdelingen hebben tot taak het voorbereiden van de behandeling
van zaken in de Raad.

2. Zij dienen op verzoek Onze Ministers van voorlichting in zaken van
wetgeving en bestuur.

N

Na artikel 18 wordt een artikel 18a ingevoegd, luidende:

Artikel 18a

1. Een afdeling kan bij de voorbereiding van een ingevolge artikel 15,
derde lid, uit te brengen advies omtrent vernietiging van een besluit,
onderscheidenlijk bij het onderzoek van en de voorbereiding van een
ontwerp besluit inzake de beslissing van geschillen als bedoeld in artikel
15c, belanghebbenden, getuigen, deskundigen en tolken oproepen om in
een vergadering met gesloten deuren te worden gehoord. De artikelen
32 tot en met 35, alsmede de artikelen 8.1.5.4, 8.1.5.5, 8.1.5.7 tot en
met 8.1.5.9, 8.1.5.11, 8.1.5.12, 8.1.6.1 tot en met 8.1.6.4, eerste lid,
8.1.7.3, 8.2.2.9 en 8.2.5.6 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van
overeenkomstige toepassing. Ambtsberichten en andere door Onze
Minister wie het aangaat aangewezen stukken zijn niet openbaar.

2. Het ontwerp van een koninklijk besluit tot vernietiging is niet
openbaar.

3. Een door Onze Minister wie het aangaat aangewezen ambtenaar
kan in een vergadering als bedoeld in het eerste lid aanwezig zijn om
inlichtingen te geven.

In artikel 19 wordt «de Afdeling voor de geschillen van bestuur of de
Afdeling rechtspraak» vervangen door: de Afdeling bestuursrechtspraak.

Artikel 20 komt te luiden:

Artikel 20

In de gevallen, bedoeld in artikel 15, wordt de aangelegenheid hetzij
door de Koning, op voordracht van Onze Minister wie het aangaat, hetzij
door Onze Minister krachtens koninklijke machtiging, ter overweging
aanhangig gemaakt.

Q

Artikel 21, derde lid, komt te luiden:

3. De vice-president kan personen oproepen om aan de Raad of zijn
afdelingen voorlichting en advies te geven.

R

Na artikel 24 worden de artikelen 24a en 24b ingevoegd, luidende:
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Artikel 24a

De vice-president, de staatsraden en de staatsraden in buitengewone
dienst nemen geen deel aan de beraadslagingen en stemmen niet mee,
indien daardoor hun onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

Artikel 24b

De vice-president, de staatsraden en de staatsraden in buitengewone
dienst nemen geheimhouding in acht indien deze door de Koning of door
Onze Minister wie de zaak aangaat nodig is geoordeeld dan wel indien
de meerderheid van degenen die aan de beraadslaging deelnemen,
daartoe heeft besloten.

In artikel 25 wordt «door Ons genomen besluiten» vervangen door:
koninklijke besluiten.

T

Artikel 25a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en het tweede lid wordt «overeenkomsten» telkens
vervangen door: verdragen.

2. In het eerste en het tweede lid wordt «Koninklijke besluiten» telkens
vervangen door: koninklijke besluiten.

U

Hoofdstuk II komt te luiden:

HOOFDSTUK II

De Afdeling bestuursrechtspraak

Titel I

Algemene bepalingen

Artikel 26

Een afdeling van de Raad, genaamd Afdeling bestuursrechtspraak, is
belast met de behandeling van de bij de wet aan haar opgedragen
geschillen.

Artikel 27

1. De Afdeling bestaat uit de staatsraden en de staatsraden in buiten–
gewone dienst.

2. Bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister van Justitie in
overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken wordt uit
de staatsraden een voorzitter van de Afdeling benoemd. Voor de
benoeming doet de Raad een aanbeveling.

3. De benoeming geldt voor het leven. Zij kan slechts op verzoek van
de voorzitter worden ingetrokken en vervalt in geval van ontslag als
staatsraad.
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Artikel 28

1. De voorzitter van de Afdeling kan worden vervangen door een ander
lid van de Afdeling.

2. De voorzitter regelt de werkzaamheden van de Afdeling, alsmede
de overige aangelegenheden die uitsluitend de Afdeling aangaan.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
over de werkwijze van de Afdeling.

Artikel 29

1. De Afdeling vormt en bezet op voorstel van de voorzitter enkel–
voudige en meervoudige kamers. De meervoudige kamers bestaan uit
drie leden, van wie een als voorzitter optreedt.

2. De voorzitter van de Afdeling, degene die hem vervangt, degene die
zitting heeft in een enkelvoudige kamer en de meerderheid van de leden
van een meervoudige kamer dienen aan een Nederlandse universiteit in
de zin van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs met goed gevolg
een doctoraal examen in de faculteit der rechtsgeleerdheid of aan de
Open Universiteit, zoals geregeld in de Wet op de Open Universiteit, een
doctoraal examen dat daaraan gelijk is te hebben afgelegd. Dit examen
moet drie van de vijf volgende vakken hebben omvat: het Nederlands
privaatrecht, staatsrecht, strafrecht, bestuursrecht en belastingrecht.
Heeft het examen slechts twee van deze vakken omvat, dan is vereist dat
het tevens betrekking heeft gehad op de beginselen van een van de
andere dan wel dat de geëxamineerde tevoren ten genoegen van de
faculteit, of bij de Open Universiteit ten genoegen van de commissie
voor de examens, het bewijs heeft geleverd enige kennis van een van die
andere vakken te bezitten. Artikel 29b van de Wet op de rechterlijke
organisatie is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 30

1. De voorzitter van een meervoudige kamer doet in raadkamer hoof–
delijk omvraag.

2. leder lid is verplicht aan de besluitvorming deel te nemen.
3. Een afwezig lid kan zijn oordeel niet door een van de aanwezige

leden doen voordragen of het schriftelijk uitbrengen.

Artikel 31

Het is de leden van de Afdeling en de ten behoeve van de Afdeling
werkzame ambtenaren verboden:

a. hetgeen zij als zodanig te weten zijn gekomen verder bekend te
maken dan voor de uitoefening van hun functie wordt gevorderd,

b. de gevoelens te openbaren die in raadkamer zijn geuit, en
c. over een voor hen aanhangige zaak of over een zaak die naar zij

weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden, voor hen aanhangig zal
worden, op enigerlei bijzondere wijze in contact te treden met partijen,
gemachtigden of degene die een partij bijstaat.

Artikel 32

1. Degene die een klacht heeft over de wijze waarop een lld van de
Afdeling zich bij de deelneming aan de werkzaamheden van de Afdeling
jegens hem heeft gedragen, kan, tenzij de klacht een beslissing betreft,
de vice-president verzoeken een vordering in te stellen bij de Raad van
State tot het doen van een onderzoek naar die gedraging.
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2. Het verzoekschrift dient de naam en het adres van de verzoeker te
bevatten. De bedoelde gedraging en de daaromtrent gerezen klacht
moeten er zo duidelijk mogelijk in worden omschreven.

Artikel 33

1. De vice-president voldoet aan het verzoek, tenzij:
a. niet is voldaan aan de vereisten, vermeld in artikel 32, tweede lid,
b. reeds aanstonds blijkt dat het verzoekschrift onredelijk lang na het

ontstaan van de klacht is ingediend of geen genoegzame gronden
inhoudt om het instellen van een onderzoek te vorderen,

c. een verzoekschrift van de verzoeker, dezelfde gedraging betref–
fende, in behandeling is of - behoudens indien een nieuwe omstan–
digheid, dezelfde gedraging betreffende, is bekend geworden en zulks
tot een ander oordeel zou hebben kunnen leiden - is afgedaan,

d. voor de verzoeker met betrekking tot de klacht een voorziening bij
een rechterlijke instantie openstaat of heeft opengestaan en hij daarvan
geen gebruik heeft gemaakt, dan wel ten aanzien van die klacht een
uitspraak van een rechterlijke instantie is gedaan waartegen geen rechts–
middel openstaat,

e. door de vice-president een vordering als bedoeld in artikel 3a van
deze wet juncto de artikelen 11 tot en rnet 13a van de Wet op de
rechterlijke organisatie is of zal worden ingediend.

2. De vice-president stelt de verzoeker en degene op wiens gedraging
het verzoekschrift betrekking heeft, in de gelegenheid hem inlichtingen
te verstrekken. Hij hoort de in de eerste volzin bedoelde personen,
wanneer dezen dit verzoeken.

3. De vice-president stelt de verzoeker en degene op wiens gedraging
het verzoekschrift betrekking heeft, op de hoogte van de uitkomsten van
het vooronderzoek. Staat naar het oordeel van de vice-president met
betrekking tot de klacht een voorziening bij een rechterlijke instantie
open, dan geeft hij daarvan kennis aan de verzoeker.

Artikel 34

1. De Raad stelt de verzoeker en degene op wiens gedraging het
verzoekschrift betrekking heeft in de gelegenheid naar aanleiding van de
vordering van de vice-president, al dan niet in elkaars tegenwoordigheid,
te worden gehoord.

2. Het onderzoek geschiedt in raadkamer. De Raad kan, hetzij op
verzoek van de vice-president, hetzij op verzoek van een van de in het
eerste lid bedoelde personen, hetzij ambtshalve, getuigen horen.

3. De Raad kan het horen, bedoeld in het eerste en het tweede lid,
opdragen aan een door hem in te stellen bijzondere afdeling, die aan de
Raad verslag uitbrengt.

Artikel 35

1. De Raad beslist bij een uitspraak, waarin hij zijn bevindingen met
betrekking tot de in het verzoekschrift genoemde bezwaren opneemt en
zijn oordeel uitspreekt over de gegrondheid daarvan.

2. Een afschrift van de uitspraak wordt door de secretaris gezonden
aan de verzoeker en aan degene op wiens gedraging het verzoekschrift
betrekking heeft.
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Titel II

Beroep en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak

Paragraaf 1 Beroep

Artikel 36

1. Indien bij de Afdeling beroep kan worden ingesteld, is hoofdstuk 8
van de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van de artikelen
8.1.1.1, eerste en tweede lid, 8.1.1.4, eerste lid, 8.1.1.5 tot en met
8.1.1.8, 8.1.2.1 en 8.1.3.1, van overeenkomstige toepassing.

2. De zaken die bij de Afdeling aanhangig worden gemaakt, worden in
behandeling genomen door een meervoudige kamer.

3. Indien een zaak naar het oordeel van de meervoudige kamer
geschikt is voor verdere behandeling door één rechter, kan zij
deze verwijzen naar een enkelvoudige kamer.

4. Indien een zaak naar het oordeel van de enkelvoudige kamer
ongeschikt is voor behandeling door één rechter, verwijst zij deze naar
een meervoudige kamer.

5. Verwijzing kan geschieden in elke stand van het geding. Een
verwezen zaak wordt voortgezet in de stand waarin zij zich bevindt.

Paragraaf 2 Hoger beroep

Artikel 37

1. Een belanghebbende kan bij de Afdeling hoger beroep instellen
tegen een uitspraak van de rechtbank als bedoeld in afdeling 8.2.6 van
de Algemene wet bestuursrecht en tegen een uitspraak van de president
van de rechtbank als bedoeld in artikel 8.3.8 van die wet, tenzij tegen de
uitspraak hoger beroep kan worden ingesteld bij de Centrale Raad van
Beroep.

2. Tegen andere beslissingen van de rechtbank onderscheidenlijk de
president kan slechts tegelijkertijd met het hoger beroep tegen de in het
eerste lid bedoelde uitspraak hoger beroep worden ingesteld.

3. Geen hoger beroep kan worden ingesteld tegen een uitspraak van
de rechtbank na toepassing van artikel 8.2.4.1, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht en tegen een uitspraak van de rechtbank als
bedoeld in artikel 8.2.4.2, vierde lid, van die wet.

Artikel 38

1. De secretaris doet van het ingestelde hoger beroep zo spoedig
mogelijk mededeling aan de griffier van de rechtbank die de uitspraak
heeft gedaan.

2. De griffier van de rechtbank, bedoeld in het eerste lid, zendt de
gedingstukken met vier afschriften van het proces-verbaal van de zitting,
voor zover dit op de zaak betrekking heeft, en vier afschriften van de
uitspraak binnen een week na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde
mededeling aan de secretaris.

Artikel 39

1. Op de behandeling van het hoger beroep is hoofdstuk 8 van de
Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van afdeling 8.1.1 en de
artikelen 8.1.2.1, 8.1.3.1, 8.2.1.1, 8.2.6.8 en 8.3.2, van overeenkomstige
toepassing, voor zover in deze paragraaf niet anders is bepaald.
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2. De zaken die bij de Afdeling aanhangig worden gemaakt, worden in
behandeling genomen door een meervoudige kamer.

3. Indien een zaak naar het oordeel van de meervoudige kamer
geschikt is voor verdere behandeling door één rechter, kan zij deze
verwijzen naar een enkelvoudige kamer.

4. Indien een zaak naar het oordeel van de enkelvoudige kamer
ongeschikt is voor behandeling door één rechter, verwijst zij deze naar
een meervoudige kamer.

5. Verwijzing kan geschieden in elke stand van het geding. Een
verwezen zaak wordt voortgezet in de stand waarin zij zich bevindt.

Artikel 40

1. Van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die hoger beroep
heeft ingesteld wordt, tenzij bij wet anders is bepaald, door de secretaris
een griffierecht geheven van f 300,-. Indien twee of meer personen
gezamenlijk hoger beroep tegen dezelfde uitspraak instellen, is eenmaal
griffierecht verschuldigd.

2. Van het bestuursorgaan dat hoger beroep heeft ingesteld, wordt
een griffierecht geheven van f 300,- indien de uitspraak van de
rechtbank wordt bevestigd.

3. De secretaris wijst de indiener van het beroepschrift op de
verschuldigdheid van het griffierecht en deelt hem mee dat het verschul–
digde bedrag binnen vier weken na verzending van zijn mededeling dient
te zijn bijgeschreven op de rekening van de secretarie dan wel ter secre–
tarie dient te zijn gestort. Indien het bedrag niet binnen deze termijn is
bijgeschreven of gestort, wordt het hoger beroep niet-ontvankelijk
verklaard, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de
indiener in verzuim is geweest.

4. Indien het hoger beroep wordt ingetrokken omdat het bestuurs–
orgaan geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is
tegemoetgekomen, wordt het door de indiener betaalde griffierecht aan
hem vergoed door de desbetreffende rechtspersoon. In de overige
gevallen kan de desbetreffende rechtspersoon, indien het hoger beroep
wordt ingetrokken, het betaalde griffierecht geheel of gedeeltelijk
vergoeden.

5. De in het eerste en het tweede lid genoemde bedragen kunnen bij
algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd voor zover het prijsin–
dexcijfer van de gezinsconsumptie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 41

1. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt, tenzij bij
wet anders is bepaald, door de secretaris een griffierecht geheven van
f 100. Artikel 40, eerste lid, tweede volzin, en vijfde lid, is van overeen–
komstige toepassing.

2. Artikel 40, derde lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat de termijn binnen welke de bijschrijving of storting van het
verschuldigde bedrag dient plaats te vinden, twee weken bedraagt. De
voorzitter kan een kortere termijn stellen.

3. Indien het verzoek wordt ingetrokken omdat het bestuursorgaan,
onderscheidenlijk de belanghebbende tot wie het bestreden besluit is
gericht, aan de voorzitter schriftelijk heeft medegedeeld de uitvoering
van het bestreden besluit hangende de procedure met betrekking tot de
hoofdzaak op te schorten dan wel de gevraagde voorlopige maatregelen
te zullen nemen, wordt het betaalde griffierecht door de secretaris terug–
betaald. In de overige gevallen kan de desbetreffende rechtspersoon het
betaalde griffierecht geheel of gedeeltelijk vergoeden.

4. De uitspraak kan inhouden dat het betaalde griffierecht door de
door de voorzitter aangewezen rechtspersoon geheel of gedeeltelijk
wordt vergoed.
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Artikel 42

De Afdeling bevestigt de uitspraak van de rechtbank, hetzij met
overneming, hetzij met verbetering van de gronden, of doet, met gehele
of gedeeltelijke vernietiging van de uitspraak, hetgeen de rechtbank zou
behoren te doen.

Artikel 43

1. Indien de Afdelmg de uitspraak van de rechtbank geheel of gedeel
telijk vernietigt, houdt de uitspraak tevens in dat aan de indiener van het
beroepschrift het door hem betaalde griffierecht door de door de
Afdeling aangewezen rechtspersoon wordt vergoed.

2. In de overige gevallen kan de uitspraak inhouden dat het betaalde
griffierecht geheel of gedeeltelijk door de door de Afdeling aangewezen
rechtspersoon wordt vergoed.

Artikel 44

1. De Afdeling wijst de zaak terug naar de rechtbank die deze in
eerste aanleg heeft behandeld, indien:

a. de rechtbank haar onbevoegdheid of de niet-ontvankelijkheid van
het beroep heeft uitgesproken en de Afdeling deze uitspraak vernietigt
met bevoegdverklaring van de rechtbank onderscheidenlijk ontvankelijk–
verklaring van het beroep, of

b. de Afdeling om andere redenen dan bedoeld in onderdeel a van
oordeel is dat de zaak opnieuw door de rechtbank moet worden
behandeld.

2. De secretaris zendt de gedingstukken, onder medezending van een
afschrift van de uitspraak, zo spoedig mogelijk aan de griffier van de
rechtbank.

Artikel 45

In de gevallen, bedoeld in artikel 44, eerste lid, onderdeel a, kan de
Afdeling de zaak zonder terugwijzing afdoen, indien zij naar haar oordeel
geen nadere behandeling door de rechtbank behoeft.

Artikel 46

Indien de Afdeling van oordeel is dat de uitspraak is gedaan door een
andere rechtbank dan de bevoegde, kan zij de onbevoegdheid voor
gedekt verklaren en de uitspraak als bevoegdelijk gedaan aanmerken.

Hoofdstuk III komt te luiden:

HOOFDSTUK III

Slotbepalingen

Artikel 47

Tegen de vice-president, de staatsraden en de staatsraden in buiten–
gewone dienst kan noch een rechtsvervolging, noch een rechtsvordering
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worden mgesteld wegens hetgeen zij tijdens de beraadslaging in de
Raad, een afdeling als bedoeld in artikel 17, de Afdeling bestuursrecht–
spraak of een kamer van die Afdeling hebben gezegd, dan wel daaraan
schriftelijk hebben overgelegd.

Artikel 48

Deze wet kan worden aangehaald als Wet op de Raad van State.

W

Hoofdstuk IV vervalt.

ARTIKEL II

Artikel 1, eerste lid, tweede volzin, van de Wet van 11 september 1964
(Stb. 387), houdende vaststelling van een nieuwe regeling van de bezol–
diging van de vice-president en de leden van de Raad van State, alsmede
van de voorzitter en de leden van de Algemene Rekenkamer, komt te
luiden:

De bezoldiging van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
wordt bepaald op f 13 780,-.

ARTIKEL III

De Beroepswet (Stb. 1955, 47) komt te luiden:

TITEL I

De Centrale Raad van Beroep

Artikel 1

1. Er is een Centrale Raad van Beroep, gevestigd te Utrecht.
2. De Centrale Raad van Beroep bestaat uit een voorzitter, ondervoor–

zitters, leden en plaatsvervangende leden.
3. Zij worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd Bij het

bereiken van de volle leeftijd van 70 jaar worden zij bij koninklijk besluit
ontslagen met ingang van de eerstvolgende kalendermaand.

4. Indien een plaats van lid of plaatsvervangend lid moet worden
vervuld, maakt de Centrale Raad van Beroep een aanbeveling van een of
meer kandidaten op.

Artikel 2

1. De voorzitter, de ondervoorzitters, de leden en de plaatsvervan–
gende leden moeten Nederlander zijn.

2. Zij moeten voldoen aan de opleidingseisen, geldend voor
benoeming tot president van, vice-president van, raadsheer in en
raadsheer-plaatsvervanger in een gerechtshof.

Artikel 3

1. Op de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden zijn de artikelen
7a, tweede en vijfde lid, en 7b van de Wet op de rechterlijke organisatie
(Stb. 1972, 463) van overeenkomstige toepassmg.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22495, nrs. 1-2 37



2. Op de plaatsvervangende leden is artikel 7c van de Wet op de
rechterlijke organisatie van overeenkomstige toepassing.

3. Voor de overeenkomstige toepassing van de artikelen 7b en 7c van
de Wet op de rechterlijke organisatie wordt over verzoeken van de
ondervoorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden het advies
ingewonnen van de voorzitter.

Artikel 4

De Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren (Stb. 1972,
464) is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

a. wat hun bezoldiging betreft de voorzitter, de ondervoorzitters, de
leden en de plaatsvervangende leden zijn gelijkgesteld met de president
van, de vice-presidenten van, de raadsheren in en de raadsheren-plaats–
vervangers in het gerechtshof te 's-Gravenhage,

b. voor de toepassing van artikel 2, tweede lid, een plaatsvervangend
lid wordt gelijkgesteld met een lid, en

c. voor de toepassing van artikel 6, tweede lid, in plaats van «de
gezamenlijke presidenten van de rechtbanken in de arrondissementen
's-Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam» wordt gelezen: de voorzitter
van de Centrale Raad van Beroep.

Artikel 5

Op de voorzitter, de ondervoorzitters, de leden en de plaatsvervan–
gende leden die zijn aangesteld voor het vervullen van een volledige of
gedeeltelijke werktijd is artikel 15 van de Wet op de rechterlijke organi–
satie van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de
overeenkomstige toepassing van het tweede lid, onderdeel a, de
ontheffing kan worden verleend door de voorzitter van de Centrale Raad
van Beroep.

Artikel 6

1. De voorzitter, de ondervoorzitters en de leden kunnen niet tevens
advocaat, procureur of notaris zijn.

2. Het is hun verboden enige betrekking te vervullen die niet het
karakter van nevenbetrekking draagt.

Artikel 7

1. Alvorens zijn ambt te aanvaarden, legt de voorzitter in handen van
de Koning of van Onze Minister van Justitie de eed of verklaring en
beloften af die voor rechterlijke ambtenaren zijn voorgeschreven.

2. Alvorens hun ambt te aanvaarden, leggen de ondervoorzitters, de
leden en de plaatsvervangende leden dezelfde eed of verklaring en
beloften af ter zitting van de Centrale Raad van Beroep.

Artikel 8

1. Aan de voorzitter, de ondervoorzitters, de leden en voor zover van
toepassing de plaatsvervangende leden kan bij koninklijk besluit op hun
verzoek buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging worden
verleend. De verlening geschiedt voor een daarbij te bepalen periode.
Aan de verlening kunnen voorwaarden worden verbonden.

2. Op een verzoek van een ondervoorzitter, een lid en een plaatsver–
vangend lid wordt niet beslist dan nadat daarover het advies is
ingewonnen van de voorzitter.

3. Het buitengewoon verlof gaat niet in dan na aanvaarding van het
bmtengewoon verlof en de daaraan verbonden voorwaarden.
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4. Artikel 6 is niet van toepassing indien buitengewoon verlof is
verleend.

Artikel 9

1. De artikelen 11 tot en met 14, eerste lid, van de Wet op de rechter–
lijke organisatie zijn van overeenkomstige toepassing.

2. De artikelen 14a tot en met 14e van de Wet op de rechterlijke
organisatie zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
de Hoge Raad de voorzitter van de Centrale Raad van Beroep in de
gelegenheid stelt schriftelijk of mondeling inlichtingen te verstrekken en
van zijn gevoelen omtrent een aanhangige klacht te doen blijken indien
de klacht is gericht tegen een ondervoorzitter, een lid of een plaatsver–
vangend lid van de Centrale Raad van Beroep.

Artikel 10

1. De Centrale Raad van Beroep vormt en bezet op voorstel van de
voorzitter enkelvoudige en meervoudige kamers.

2. De meervoudige kamers bestaan uit drie leden, van wie een als
voorzitter optreedt.

Artikel 11

1. De voorzitter kan worden vervangen door een ondervoorzitter of
een lid. Een lid kan worden vervangen door een plaatsvervangend lid.

2. De voorzitter regelt de werkzaamheden van de Centrale Raad van
Beroep.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
over de werkwijze van de Centrale Raad van Beroep.

Artikel 12

1. De voorzitter van een meervoudige kamer doet in raadkamer hoof–
delijk omvraag.

2. leder lid is verplicht aan de besluitvorming deel te nemen.
3. Een afwezig lid kan zijn oordeel niet door een van de aanwezige

leden doen voordragen of het schriftelijk uitbrengen.

Artikel 13

De artikelen 24, 28 en 28a van de Wet op de rechterlijke organisatie
zijn op de voorzitter, de ondervoorzitters, de leden en de plaatsvervan–
gende leden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14

1. De Centrale Raad van Beroep en de voorzitter zijn verplicht tot het
geven van inlichtingen en adviezen wanneer die door Onze Minister van
Justitie aan hen worden gevraagd.

2. De rechtbanken en de presidenten zijn verplicht tot het geven van
inlichtingen wanneer die door de voorzitter van de Centrale Raad van
Beroep aan hen worden gevraagd.

Artikel 15

1. De artikelen 29b en 108 tot en met 110 van de Wet op de rechter–
lijke organisatie zijn van overeenkomstige toepassing.
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2. De gerechtsauditeurs moeten Nederlander zijn.
3. Wat hun bezoldiging betreft zijn de gerechtsauditeurs gelijkgesteld

met de gerechtsauditeurs, bedoeld in de Wet op de bezoldiging van de
rechterlijke ambtenaren.

4. Artikel 7b van de Wet op de rechterlijke organisatie is ten aanzien
van de gerechtsauditeurs van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat het advies wordt ingewonnen van de voorzitter van de
Centrale Raad van Beroep.

5. Artikel 15 van de Wet op de rechterlijke organisatie is ten aanzien
van de gerechtsauditeurs van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat voor de overeenkomstige toepassing van het tweede lid,
onderdeel a, de ontheffing kan worden verleend door de voorzitter van
de Centrale Raad van Beroep.

6. De artikelen 24, 28, 28a en 29 van de Wet op de rechterlijke
organisatie zijn ten aanzien van de gerechtsauditeurs van overeenkom–
stige toepassing. Zij leggen de eed of verklaring en beloften af ter zitting
van de Centrale Raad van Beroep.

Artikel 16

1. Bij de Centrale Raad van Beroep wordt bij koninklijk besluit een
griffier benoemd.

2. De griffier moet voldoen aan de opleidingseisen, geldend voor
benoeming tot griffier van een gerechtshof.

3. De Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren is op de
griffier van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat wat zijn
bezoldiging betreft de griffier is gelijkgesteld met de griffier van het
gerechtshof te 's-Gravenhage.

4. De artikelen 2, 3, eerste en derde lid, en 5 zijn op de griffier van
overeenkomstige toepassing.

5. Bij de Centrale Raad van Beroep worden door Onze Minister van
Justitie een of meer plaatsvervangende griffiers benoemd.

6. De plaatsvervangende griffiers ontvangen een vergoeding per
zitting overeenkomstig de regels voor de waarnemende griffiers bij de
arrondissementsrechtbanken.

7. De artikelen 28, 28a en 29 van de Wet op de rechterlijke organi–
satie zijn op de griffier en de plaatsvervangende griffiers van overeen–
komstige toepassing. Zij leggen de eed of verklaring en beloften af ter
zitting van de Centrale Raad van Beroep.

TITEL II

Beroep en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep

Hoofdstuk I Beroep

Artikel 17

1. Indien bij de Centrale Raad van Beroep beroep kan worden
ingesteld, is hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht, met
uitzondering van de artikelen 8.1.1.1, eerste en tweede lid, 8.1.1.4,
eerste lid, 8.1.1.5 tot en met 8.1.1.8, 8.1.2.1 en 8.1.3.1, van overeen–
komstige toepassing.

2. De zaken die bij de Centrale Raad van Beroep aanhangig worden
gemaakt, worden in behandeling genomen door een meervoudige kamer.

3. Indien een zaak naar het oordeel van de meervoudige kamer
geschikt is voor verdere behandeling door één rechter, kan zij deze
verwijzen naar een enkelvoudige kamer.
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4. Indien een zaak naar het oordeel van de enkelvoudige kamer
ongeschikt is voor behandeling door éèn rechter, verwijst zij deze naar
een meervoudige kamer.

5. Verwijzing kan geschieden in elke stand van het geding. Een
verwezen zaak wordt voortgezet in de stand waarin zij zich bevindt.

Hoofdstuk II Hoger beroep

Artikel 18

1. Een belanghebbende kan bij de Centrale Raad van Beroep hoger
beroep instellen tegen een uitspraak van de rechtbank als bedoeid in
afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht en tegen een
uitspraak van de president van de rechtbank als bedoeld in artikel 8.3.8
van die wet, inzake:

a. een besluit, genomen jegens een ambtenaar als bedoeld in artikel 1
van de Ambtenarenwet of een dienstplichtige als bedoeld in artikel 1,
onderdeel b, van de Wet rechtstoestand dienstplichtigen (Stb. 1971,
231), hun nagelaten betrekkingen of hun rechtverkrijgenden, en

b. een besluit, genomen op grond van een wettelijk voorschrift dat is
opgenomen in de bijlage die bij deze wet behoort.

2. Tegen andere beslissingen van de rechtbank onderscheidenlijk de
president kan slechts tegelijkertijd met het hoger beroep tegen de in het
eerste lid bedoelde uitspraak hoger beroep worden ingesteld.

3. Geen hoger beroep kan worden ingesteld tegen een uitspraak van
de rechtbank na toepassing van artikel 8.2.4.1, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht en tegen een uitspraak van de rechtbank als
bedoeld in artikel 8.2.4.2, vierde lid, van die wet.

Artikel 19

De werking van een uitspraak met betrekking tot een besluit, genomen
op grond van een wettelijk voorschrift dat is opgenomen in onderdeel C,
onder 1 tot en met 13, van de bijlage die bij deze wet behoort, wordt
opgeschort, totdat de termijn voor het doen van verzet onderscheidenlijk
het instellen van hoger beroep is verstreken of, indien verzet is gedaan
onderscheidenlijk hoger beroep is ingesteld, op het verzet onderschei–
denlijk het hoger beroep is beslist.

Artikel 20

1. De griffier doet van het ingestelde hoger beroep zo spoedig
mogelijk mededeling aan de griffier van de rechtbank die de uitspraak
heeft gedaan.

2. De griffier van de rechtbank, bedoeld in het eerste lid, zendt de
gedingstukken met vier afschriften van het proces-verbaal van de zitting,
voor zover dit op de zaak betrekking heeft, en vier afschriften van de
uitspraak binnen een week na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde
mededeling aan de griffier van de Centrale Raad van Beroep.

Artikel 21

1. Op de behandeling van het hoger beroep is hoofdstuk 8 van de
Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van afdeling 8.1.1 en de
artikelen 8.1.2.1, 8.1.3.1, 8.2.1.1, 8.2.6.8 en 8.3.2, van overeenkomstige
toepassing, voor zover in dit hoofdstuk niet anders is bepaald.

2. De zaken die bij de Centrale Raad van Beroep aanhangig worden
gemaakt, worden in behandeling genomen door een meervoudige kamer.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22495, nrs. 1-2 41



3. Indien een zaak naar het oordeel van de meervoudige kamer
geschikt is voor verdere behandeling door één rechter, kan zij deze
verwijzen naar een enkelvoudige kamer.

4. Indien een zaak naar het oordeel van de enkelvoudige kamer
ongeschikt is voor behandeling door één rechter, verwijst zij deze naar
een meervoudige kamer.

5. Verwijzing kan geschieden in elke stand van het geding. Een
verwezen zaak wordt voortgezet in de stand waarin zij zich bevindt.

Artikel 22

1. Van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die hoger beroep
heeft ingesteld wordt, tenzij het tweede lid van toepassing is of bij wet
anders is bepaald, door de griffier een griffierecht geheven van f 300,-.

2. Van een natuurlijke persoon die hoger beroep heeft ingesteld tegen
een uitspraak:

a. inzake een besluit, genomen op grond van een wettelijk voorschrift
dat is opgenomen in onderdeel C, onder 1 tot en met 13, van de bijlage
die bij deze wet behoort,

b. als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onderdeel a, inzake een
uitkering bij werkloosheid of ziekte, of

c. met betrekking tot een uitkering op grond van blijvende arbeidson–
geschiktheid op grond van een wettelijk voorschrift waarbij de natuurlijke
persoon ter zake van zijn arbeidsverhouding vanwege het Rijk invalidi–
teitspensioen is verzekerd, wordt door de griffier een griffierecht
geheven van f 100,-.

3. Indien twee of meer personen gezamenlijk hoger beroep tegen
dezelfde uitspraak instellen, is eenmaal gnffierecht verschuldigd.

4. Van het bestuursorgaan dat hoger beroep heeft ingesteld, wordt
een griffierecht geheven van f 300,-, indien de uitspraak van de
rechtbank wordt bevestigd.

5. De griffier wijst de indiener van het beroepschrift op de verschul–
digdheid van het griffierecht en deelt hem mee dat het verschuldigde
bedrag binnen vier weken na verzending van zijn mededeling dient te zijn
bijgeschreven op de rekening van de Centrale Raad van Beroep dan wel
ter griffie dient te zijn gestort. Indien het bedrag niet binnen deze termijn
is bijgeschreven of gestort, wordt het hoger beroep niet-ontvankelijk
verklaard, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de
indiener in verzuim is geweest.

6. Indien het hoger beroep wordt ingetrokken omdat het bestuurs–
orgaan geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is
tegemoetgekomen, wordt het door de indiener betaalde griffierecht aan
hem vergoed door de desbetreffende rechtspersoon. In de overige
gevallen kan de desbetreffende rechtspersoon, indien het hoger beroep
wordt ingetrokken, het betaalde griffierecht geheel of gedeeltelijk
vergoeden.

7. De in het eerste, het tweede en het vierde lid genoemde bedragen
kunnen bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd voor zover
het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 23

1. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt, tenzij bij
wet anders is bepaald, door de griffier een griffierecht geheven van
f 100,-. Artikel 22, derde en zevende lid, is van overeenkomstige
toepassing.

2. Artikel 22, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat de termijn binnen welke de bijschrijving of storting van het
verschuldigde bedrag dient plaats te vinden, twee weken bedraagt. De
voorzitter kan een kortere termijn stellen.
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3. Indien het verzoek wordt ingetrokken omdat het bestuursorgaan,
onderscheidenlijk de belanghebbende tot wie het bestreden besluit is
gericht, aan de voorzitter schriftelijk heeft medegedeeld de uitvoering
van het bestreden besluit hangende de procedure met betrekking tot de
hoofdzaak op te schorten dan wel de gevraagde voorlopige maatregelen
te zullen nemen, wordt het betaalde griffierecht door de griffier terugbe–
taald. In de overige gevallen kan de desbetreffende rechtspersoon het
betaalde griffierecht geheel of gedeeltelijk vergoeden.

4. De uitspraak kan inhouden dat het betaalde griffierecht door de
door de voorzitter aangewezen rechtspersoon geheel of gedeeltelijk
wordt vergoed.

Artikel 24

De Centrale Raad van Beroep bevestigt de uitspraak van de rechtbank,
hetzij met overneming, hetzij met verbetering van de gronden, of doet,
met gehele of gedeeltelijke vernietiging van de uitspraak, hetgeen de
rechtbank zou behoren te doen.

Artikel 25

1. Indien de Centrale Raad van Beroep de uitspraak van de rechtbank
geheel of gedeeltelijk vernietigt, houdt de uitspraak tevens in dat aan de
indiener van het beroepschrift het door hem betaalde griffierecht door de
door de Centrale Raad van Beroep aangewezen rechtspersoon wordt
vergoed.

2. In de overige gevallen kan de uitspraak inhouden dat het betaalde
griffierecht door de door de Centrale Raad van Beroep aangewezen
rechtspersoon geheel of gedeeltelijk wordt vergoed.

Artikel 26

1. De Centrale Raad van Beroep wijst de zaak terug naar de rechtbank
die deze in eerste aanleg heeft behandeld, indien:

a. de rechtbank haar onbevoegdheid of de niet-ontvankelijkheid van
het beroep heeft uitgesproken en de Centrale Raad van Beroep deze
uitspraak vernietigt met bevoegdverklaring van de rechtbank onderschei–
denlijk ontvankelijkverklaring van het beroep, of

b. de Centrale Raad van Beroep om andere redenen dan bedoeld in
onderdeel a van oordeel is dat de zaak opnieuw door de rechtbank moet
worden behandeld.

2. De griffier zendt de gedingstukken, onder medezending van een
afschrift van de uitspraak, zo spoedig mogelijk aan de griffier van de
rechtbank.

Artikel 27

In de gevallen, bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel a, kan de
Centrale Raad van Beroep de zaak zonder terugwijzing afdoen, indien zij
naar zijn oordeel geen nadere behandeling door de rechtbank behoeft.

Artikel 28

Indien de Centrale Raad van Beroep van oordeel is dat de uitspraak is
gedaan door een andere rechtbank dan de bevoegde, kan hij de
onbevoegdheid voor gedekt verklaren en de uitspraak als bevoegdelijk
gedaan aanmerken.
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TITEL III

Slotbepaling

Artikel 29

Deze wet kan worden aangehaald als Beroepswet.

BIJLAGE BIJ DE BEROEPSWET

1. Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986, 450)
2. Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden (Stb 1984, 273}
3. Noodwet geneeskundigen (Stb. 1971,396)
4. Wet op de noodwachten (Stb. 1982, 405)
5. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
6. De algemene maatregelen van bestuur, bedoeld in:
- de artikelen 20, tweede lid, en 32 van de Wet op het basisonderwijs

(Stb. 1986,256);
- de artikelen 28, tweede lid, en 42 van de Interimwet op het speciaal

onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1987, 614);
- de artikelen 38, 39, tweede lid, 43 en 43a van de Wet op het voort–

gezet onderwijs (Stb. 1986, 552);
- artikel 23, tweede en derde lid, van de Wet op het leerlingwezen

(Stb. 1966,215);
- de artikelen 55, tweede lid, en 76 van de Wet op het hoger beroeps–

onderwijs (Stb. 1986, 289);
- artikel 9 van de Kaderwet volwasseneneducatie (Stb. 1986, 532);
- artikel 58, tweede en derde lid, van de Wet op de onderwijsver–

zorging (Stb. 1986, 635);
- de artikelen 108, 109, 126, derde lid, 127, tweede lid, 146, derde

lid, 159, tweede en vijfde lid, en 163, tweede lid, van de Wet op het
wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1986, 414); telkens voor zover het
besluiten van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen betreft.

B

1. Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië (Stb. 1950,
K 178).

2. Wet van 21 december 1951 (Stb. 592), houdende een
onderstandsregeling ingevolge artikel 2 Garantiewet Burgerlijk
Overheidspersoneel Indonesië.

3. Garantiewet Militairen KNIL (Stb. 1951, 239).
4. Wet van 23 april 1952 (Stb. 219), houdende een minimumwacht–

geldregelmg mgevolge artikel 3 van de Garantiewet Militairen KNIL.
5. Wet Pensioenvoorzieningen KNIL (Stb. 1952, 318).
6. Toeslagwet-1954 Indonesische uitkeringen (Stb. 1955, 401).
7. Toeslagwet Indonesische pensioenen (Stb. 1957, 319).
8. Beperkingswet Nederlandse toeslagen op Indonesische pensioenen

(Stb. 1957,318).
9. Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 (Stb. 1963,

212).
10. Wet van 18 januari 1956 (Stb. 40), houdende goedkeuring van de

op 11 augustus 1954 te 's-Gravenhage gesloten overeenkomst tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië inzake
overdracht door Indonesië aan Nederland van vorderingen op Neder–
landers.
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11. Uitvoering van artikel 16 van het Vredesverdrag met Japan (Trb.
1951, 134), voor wat betreft de uitkeringen aan ex-krijgsgevangenen.

12. Uitvoering van het Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en Japan inzake de regeling van het vraagstuk betreffende zekere
soorten particuliere vorderingen van Nederlandse onderdanen, met
notawisseling (Trb. 1956, 28).

13. De verdeling tussen belanghebbenden van het Nederlandse
aandeel in de opbrengst van de Birma-spoorweg.

14. Ordonnantie houdende voorzieningen met betrekking tot een
voorlopige uitkering ter rehabihtatie van bepaalde groepen oorlogsslacht–
offers (Stb. van Nederlands Indië 1947, 164) en ordonnantie tot
vaststelling van de regelingen met betrekking tot definitieve uitkeringen
ter rehabilitatie van bepaalde groepen van oorlogsslachtoffers (Stb. van
Indonesië 1949, 55), alsmede artikel 17 van Regeling C behorende bij
laatstgenoemde ordonnantie.

15. Uitvoering van de regels neergelegd in de regeringsnota inzake het
Rapport van de Commissie achterstallige Betalingen, (Tweede kamer,
zitting 1952-1953, 3107, nr. 1) en de daarop gevolgde stukken en
handelingen, alsmede uitvoering van de regels neergelegd in de door de
Minister van Buitenlandse en van Financiën, op advies van de Commissie
van Bijstand voor de rehabilitatie van Indische oorlogsslachtoffers,
vastgestelde of alsnog vast te stellen richtlijnen.

16. Wet van 2 juli 1980 (Stb. 385), houdende regelen omtrent een
eenmalige uitkering aan bepaalde Molukse gewezen KNIL-militairen en
hun weduwen ter zake van over de periode 1 mei 1956 tot 1 januari
1964 gederfd pensioen.

17. Uitkeringswet Indische geïnterneerden (Stb. 1981, 477).
18. Algemene Oorlogsongevallenregeling (Stb. van Nederlands Indië

1946,48).

1. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89)
2. Ziektewet (Stb. 1987,88)
3. Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1990, 27)
4. Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93)
5. Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 128)
6. Algemene Ouderdomswet (Stb. 1990, 129)
7. Algemene Weduwen– en Wezenwet (Stb. 1990, 130)
8. Toeslagenwet (Stb. 1987, 91)
9. Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687)
10. Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300)
11. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1990, 176)
12. Ziekenfondswet (Stb. 1986,347)
13. Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485)
14. Pensioen– en Spaarfondsenwet (Stb. 1981, 18)
15. Wet op de Pensioenkamer (Stb. 1983, 259)
16. Wet op de Sociale Verzekeringsbank (Stb. 1968, 158)
17. Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129)
18. Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies

(Stb. 1989, 127)
19. Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1987, 552)
20. Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijifspensioen–

fonds (Stb. 1949, J 121)
21. Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenre–

geling(Stb. 1972,400)
22. Artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van de Deltaschadewet (Stb.

1971, 86)
23. Invoerïngswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1987, 94).
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ARTIKEL IV

De Ambtenarenwet 1929 (Stb. 530) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

Titel III is niet van toepassing op:
a. ministers en staatssecretarissen,
b. de commissarissen van de Koning,
c. krachtens de Grondwet of de wet voor hun leven benoemde ambte–

naren,
d. de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen,
e. notarissen en gerechtsdeurwaarders,
f. de leden en de plaatsvervangende leden van de pachtkamers van de

kantongerechten alsmede de raden en de plaatsvervangende raden in de
pachtkamer van het gerechtshof te Arnhem,

g. de raden en de plaatsvervangende raden in het gerechtshof te
's-Gravenhage, bedoeld in artikel 61 van de Zaaizaad– en Plantgoedwet,

h. de raden en de plaatsvervangende raden in de ondernemingskamer
van het gerechtshof te Amsterdam, bedoeld in artikel 72 van de Wet op
de rechterlijke organisatie,

i. de raden en de plaatsvervangende raden in de bijzondere karner van
het gerechtshof te Arnhem, bedoeld in artikel 73 van de Wet op de
rechterlijke organisatie,

j. de voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de buiten–
gewone leden van de Registratiekamer, bedoeld in de Wet persoonsregi–
straties,

k. de voorzitter en de leden van de dagelijkse besturen van water–
schappen,

I. de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitters en de andere leden
van de Sociaal-Economische Raad, de voorzitters en de plaatsvervan–
gende voorzitters van de produkt–, de hoofdbedrijf– en de bedrijf–
schappen en de leden van de besturen van deze lichamen, alsmede
degenen die deel uitmaken van organen van lichamen als bedoeld in
artikel 110 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie,

m. het personeel in dienst van de Sociaal-Economische Raad, de
produkt–, de hoofdbedrijf– en de bedrijfschappen en de lichamen,
bedoeld in artikel 110 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie,

n. de voorzitter en de leden van de Sociale Verzekeringsraad, alsmede
de voorzitter en de bestuursleden van de bedrijfsverenigingen, bedoeld in
de Organisatiewet Sociale Verzekering,

o. het personeel in dienst van de Sociale Verzekeringsraad, de
bedrijfsverenigingen, het Gemeenschappelijk Administratiekantoor en de
Gemeenschappelijke Medische Dienst, bedoeld in de Organisatiewet
Sociale Verzekering, van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds,
ingesteld bij de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en van het
Arbeidsongeschiktheidsfonds, ingesteld bij de Wet op de arbeidsonge–
schiktheidsverzekering,

p. de voorzitter en de leden van het bestuur van de Sociale Verzeke–
ringsbank, bedoeld in de Wet op de Sociale Verzekeringsbank,

q. de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van het Nederlands
Instituut van Registeraccountants, de leden van het bestuur van dit
lichaam en de leden van de andere bij of krachtens de Wet op de Regis–
teraccountants ingestelde colleges,
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r. de voorzitter, de ondervoorzitter en de andere leden van het bestuur
van de Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij,

s. de voorzitter en de leden van de Ziekenfondsraad alsmede het
personeel in dienst van de Ziekenfondsraad, bedoeld in de Zieken–
fondswet,

t. de voorzitter en de leden van het College voor ziekenhuisvoorzie–
ningen alsmede het personeel in dienst van het College voor ziekenhuis–
voorzieningen, bedoeld in de Wet ziekenhuisvoorzieningen,

u. de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en de leden van de
bij de Wet op de Accountants-administratieconsulenten ingestelde
colleges,

v. de voorzitter, de overige leden en de plaatsvervangende leden van
het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, alsmede het personeel in
dienst van het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, bedoeld in de
de Wet tarieven gezondheidszorg,

w. militaire ambtenaren,
x. onbezoldigde ambtenaren, behorende tot het personeel van de

buitenlandse dienst, en
y. de voorzitter en de leden van het Centraal Bestuur voor de Arbeids–

voorziening en de voorzitter en de leden van de Regionale Besturen voor
de Arbeidsvoorziening, bedoeld in de Arbeidsvoorzieningswet, alsmede
hun plaatsvervangers.

B

Titel I! vervalt en de titels III, IV en V worden vernummerd tot II, III en
IV.

Na artikel 125 wordt een artikel 125bis ingevoegd, luidende:

Artikel 125bis

Het is de voorzitter, de leden en de secretaris van commissies als
bedoeld in artikel 125, eerste lid, onderdeel I, alsmede hun plaatsver–
vangers verboden:

a. hetgeen zij als zodanig te weten zijn gekomen verder bekend te
maken dan voor de uitoefening van hun functie wordt gevorderd;

b. de gevoelens te openbaren die bij de beraadslaging zijn geuit;
c. over een voor hen aanhangige zaak of over een zaak die naar zij

weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden voor hen aanhangig zal
worden, op enigerlei bijzondere wijze in contact te treden met partijen,
hun gemachtigden of hun raadslieden.

Artikel 126, tweede lid, komt te luiden:

2. Voordat wordt overgegaan tot de in het eerste lid bedoelde
aanmaning tot aanvulling, wijziging of intrekking van gegeven uitvoe–
ringsvoorschriften wordt de Raad van State gehoord. Artikel 18a van de
Wet op de Raad van State is van overeenkomstige toepassing.

Het opschrift van de nieuwe titel IV komt te luiden:
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Overgangs– en slotbepalingen

F

In de nieuwe titel IV vervallen het opschrift «Paragraaf 1 Strafbe–
paling» en artikel 128 en worden de paragrafen 2 en 3 vernummerd tot 1
en 2.

G

De artikelen 130, 135 en 136 vervallen.

H

Artikel 137 komt te luiden:

Artikel 137

Deze wet kan worden aangehaald als Ambtenarenwet.

ARTIKEL V

De Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie (Stb. 1954, 16)
komt te luiden:

TITEL I Algemene bepaling

Artikel 1

Voor de toepassing van deze wet worden onder lichamen verstaan de
Sociaal-Economische Raad, de produkt–, de hoofdbedrijf– en de bedrijfs–
chappen, bedoeld in artikel 66 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie
(Stb. 1950, K 22), en de lichamen, ingesteld ter gemeenschappeüjke
behartiging van belangen, bedoeld in artikel 110 van die wet.

TITEL II Het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Artikel 2

1. Er is een College van Beroep voor het bedrijfsleven, verder te
noemen het College, gevestigd te 's-Gravenhage.

2. Het College bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitters, leden en
plaatsvervangende leden.

3. Zij worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd. Bij het
bereiken van de volle leeftijd van 70 jaar worden zij bij koninklijk besluit
ontslagen met ingang van de eerstvolgende kalendermaand.

4. Wanneer een plaats van lid of plaatsvervangend lid moet worden
vervuld, maakt het College een aanbeveling van een of meer kandidaten
op.

Artikel 3

1. De voorzitter, de vice-voorzitters, de leden en de plaatsvervangende
leden moeten Nederlander zijn.

2. Zij moeten voldoen aan de opleidingseisen, geldend voor
benoeming tot president van, vice-president van, raadsheer in en
raadsheer-plaatsvervanger in een gerechtshof.
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Artikel 4

1. Op de voorzitter, de vice-voorzitters en de leden zijn de artikelen
7a, tweede en vijfde lid, en 7b van de Wet op de rechterlijke organisatie
(Stb. 1972, 463) van overeenkomstige toepassing.

2. Op de plaatsvervangende leden is artikel 7c van de Wet op de
rechterlijke organisatie van overeenkomstige toepassing.

3. Voor de overeenkomstige toepassing van de artikelen 7b en 7c van
de Wet op de rechterlijke organisatie wordt over verzoeken van de
vice-voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden het advies
ingewonnen van de voorzitter.

Artikel 5

De Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren (Stb. 1972,
464) is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

a. wat hun bezoldiging betreft de voorzitter, de vice-voorzitters, de
leden en de plaatsvervangende leden zijn gelijkgesteld met de president
van, de vice-presidenten van, de raadsheren in en de raadsheren-plaats–
vervangers in het gerechtshof te 's-Gravenhage,

b. voor de toepassing van artikel 2, tweede lid, een plaatsvervangend
lid wordt gelijkgesteld met een lid, en

c. voor de toepassing van artikel 6, tweede lid, in plaats van «de
gezamenüjke presidenten van de rechtbanken in de arrondissementen
's-Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam» wordt gelezen: de voorzitter
van het College.

Artikel 6

Op de voorzitter, de vice-voorzitters, de leden en de plaatsvervangende
leden die zijn aangesteld voor het vervullen van een volledige of gedeel–
telijke werktijd is artikel 15 van de Wet op de rechterlijke organisatie van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de overeen–
komstige toepassing van het tweede lid, onderdeel a, de ontheffing kan
worden verleend door de voorzitter van het College.

Artikel 7

1. De voorzitter, de vice-voorzitters en de leden kunnen niet tevens
advocaat, procureur of notaris zijn.

2. Het is hun verboden enige betrekking te vervullen die niet het
karakter van nevenbetrekking draagt.

Artikel 8

1. Alvorens zijn ambt te aanvaarden, legt de voorzitter in handen van
de Koning of van Onze Minister van Justitie de eed of verklaring en
beloften af die voor rechterlijke ambtenaren zijn voorgeschreven.

2. Alvorens hun ambt te aanvaarden, leggen de vice-voorzitters, de
leden en de plaatsvervangende leden dezelfde eed of verklaring en
beloften af ter zitting van het College.

Artikel 9

1. Aan de voorzitter, de vice-voorzitters, de leden en voor zover van
toepassing de plaatsvervangende leden kan bij koninklijk besluit op hun
verzoek buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging worden
verleend. De verlening geschiedt voor een daarbij te bepalen periode.

Aan de verlening kunnen voorwaarden worden verbonden.
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2. Op een verzoek van een vice-voorzitter, een lid en een plaatsver–
vangend lid wordt niet beslist dan nadat daarover het advies is
ingewonnen van de voorzitter.

3. Het buitengewoon verlof gaat niet in dan na aanvaarding van het
buitengewoon verlof en de daaraan verbonden voorwaarden.

4. Artikel 7 is niet van toepassing indien buitengewoon verlof is
verleend.

Artikel 10

1. De artikelen 11 tot en met 14, eerste lid, van de Wet op de rechter–
lijke organisatie zijn van overeenkomstige toepassing.

2. De artikelen 14a tot en met 14e van de Wet op de rechterlijke
organisatie zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
de Hoge Raad de voorzitter van het College in de gelegenheid stelt
schriftelijk of mondeling inlichtingen te verstrekken en van zijn gevoelen
omtrent een aanhangige klacht te doen blijken indien de klacht is gericht
tegen een vice-voorzitter, een lid of een plaatsvervangend lid van het
College.

Artikel 11

1. Het College vormt en bezet op voorstel van de voorzitter enkel–
voudige en meervoudige kamers.

2. De meervoudige kamers bestaan uit drie leden, van wie een als
voorzitter optreedt.

Artikel 12

1. De voorzitter kan worden vervangen door een vice-voorzitter of een
lid. Een lid kan worden vervangen door een plaatsvervangend lid.

2. De voorzitter regelt de werkzaamheden van het College.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld

over de werkwijze van het College.

Artikel 13

1. De voorzitter van een meervoudige kamer doet in raadkamer hoof–
delijk omvraag.

2. leder lid is verplicht aan de besluitvorming deel te nemen.
3. Een afwezig lid kan zijn oordeel niet door een van de aanwezige

leden doen voordragen of het schriftelijk uitbrengen.

Artikel 14

De artikelen 24, 28 en 28a van de Wet op de rechterlijke organisatie
zijn op de voorzitter, de vice-voorzitters, de leden en de plaatsvervan–
gende leden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15

Het College en de voorzitter zijn verplicht tot het geven van inlich–
tingen en adviezen wanneer die door Onze Minister van Justitie aan hen
worden gevraagd.
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Artikel 16

1. De artikelen 29b en 108 tot en met 110 van de Wet op de rechter–
lijke organisatie zijn van overeenkomstige toepassing.

2. De gerechtsauditeurs moeten Nederlander zijn.
3. Wat hun bezoldiging betreft zijn de gerechtsauditeurs gelijkgesteld

met de gerechtsauditeurs, bedoeld in de Wet op de bezoldiging van de
rechterlijke ambtenaren.

4. Artikel 7b van de Wet op de rechterlijke organisatie is ten aanzien
van de gerechtsauditeurs van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat het advies wordt ingewonnen van de voorzitter van het
College.

5. Artikel 15 van de Wet op de rechterlijke organisatie is ten aanzien
van de gerechtsauditeurs van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat voor de overeenkomstige toepassing van het tweede lid,
onderdeel a, de ontheffing kan worden verleend door de voorzitter van
het College.

6. De artikelen 24, 28, 28a en 29 van de Wet op de rechterlijke
organisatie zijn ten aanzien van de gerechtsauditeurs van overeenkom–
stige toepassing. Zij leggen de eed of verklaring en beloften af ter zitting
van het College.

Artikel 17

1. Bij het College wordt bij koninklijk besluit een griffier benoemd.
2. De griffier moet voldoen aan de opleidingseisen, geldend voor

benoeming tot griffier van een gerechtshof.
3. De Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren is op de

griffier van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat wat zijn
bezoldiging betreft de griffier is gelijkgesteld met de griffier van het
gerechtshof te 's-Gravenhage.

4. De artikelen 3, 4, eerste en derde lid, en 6 zijn op de griffier van
overeenkomstige toepassing.

5. De griffier kan worden vervangen door een aan het College
verbonden ambtenaar.

6. De artikelen 28, 28a en 29 van de Wet op de rechterlijke organi–
satie zijn op de griffier en op een aan het College verbonden ambtenaar
die de griffier vervangt, van overeenkomstige toepassing. Zij leggen de
eed of verklaring en beloften af ter zitting van het College.

TITEL III Beroep bij het Coliege

Artikel 18

1. Het College oordeelt bij uitsluiting over het beroep, door een
belanghebbende ingesteld tegen:

a. een besluit van een lichaam, met uitzondering van een besluit tot
invordering bij dwangbevel, en

b. een andere handeling, door een lichaam ten aanzien van hem ter
uitvoering van zijn bestuurstaak verricht, met uitzondering van een
privaatrechtelijke rechtshandeling.

2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de wet het beroep
tegen bepaalde besluiten of andere handelingen anders regelt.

3. Het College is voorts belast met de behandeling van de bij de wet
aan het College opgedragen geschillen.

4. Op de bevoegdheid van het College zijn de artikelen 8.1.1.1, derde
lid, 8.1.1.2, 8.1.1.3 en 8.1.1.4, tweede lid, van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing.
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Artikel 19

1. Ten aanzien van besluiten en andere handelingen is hoofdstuk 8 van
de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van afdeling 8.1.1 en
de artikelen 8.1.2.1 en 8.1.3.1, van overeenkomstige toepassing.

2. De zaken die bij het College aanhangig worden gemaakt, worden in
behandeling genomen door een meervoudige kamer.

3. Indien een zaak naar het oordeel van de meervoudige kamer
geschikt is voor verdere behandeling door één rechter, kan zij deze
verwijzen naar een enkelvoudige kamer.

4. Indien een zaak naar het oordeel van de enkelvoudige kamer
ongeschikt is voor behandeling door één rechter, verwijst zij deze naar
een meervoudige kamer.

5. Verwijzing kan geschieden in elke stand van het geding. Een
verwezen zaak wordt voortgezet in de stand waarin zij zich bevindt.

TITEL IV Citeertitel

Artikel 20

Deze wet kan worden aangehaald als Wet bestuursrechtspraak
bedrijfsorganisatie.

ARTIKELVI

De Wet op de studiefinanciering (Stb. 1991, 112) wordt als volgt
gewijzigd:

A

De inhoudsopgave wordt als volgt gewijzigd:

1. «Artikel 56 Bezwaarschrift» wordt vervangen door: Artikel 56
Bezwaarschriftprocedure.

2. «Artikel 72 Bezwaarschrift» wordt vervangen door: Artikel 72
Bezwaarschriftprocedure.

3. «Artikel 103 Bezwaarschrift» wordt vervangen door: Artikel 103
Bezwaarschriftprocedure.

4. «Artikel 118 Beroep tegen een beschikking op een verzoek tot
herziening» wordt vervangen door: Artikel 118 Beroep tegen een besluit.

5. «Artikel 119a Beslissing bij voorraad» vervalt.

6. Voor artikel 152 wordt ingevoegd: Artikel 151b Beroep tegemoet–
koming in de studiekosten.

B

Artikel 56 komt te luiden:
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Artikel 56. Bezwaarschriftprocedure

De artikelen 6.3.7 tot en met 6.3.14 van de Algemene wet bestuurs–
recht zijn niet van toepassing.

C

Artikel 58 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt «een beschikking op een bezwaar–
schrift als bedoeld in artikel 56, eerste lid,» telkens vervangen door: een
beslissing op bezwaar.

2. In het derde lid wordt «artikel 119a» vervangen door: titel 8.3 van
de Algemene wet bestuursrecht.

D

Artikel 72 komt te luiden:

Artikel 72. Bezwaarschriftprocedure

De artikelen 6.3.7 tot en met 6.3.14 van de Algemene wet bestuurs–
recht zijn niet van toepassing.

In artikel 74, eerste lid, wordt «een beschikking op een bezwaarschrift
als bedoeld in artikel 72, eerste lid,» vervangen door: een beslissing op
bezwaar.

F

Artikel 103 komt te luiden:

Artikel 103. Bezwaarschriftprocedure

De artikelen 6.3.7 tot en met 6.3.14 van de Algemene wet bestuurs–
recht zijn niet van toepassing.

In artikel 105, eerste lid, wordt «een beschikking op een bezwaar–
schrift als bedoeld in artikel 103, tweede lid,» vervangen door: een
beslissing op bezwaar.

H

Artikel 111, vierde lid, vervalt.

I

Artikel 117c vervalt.

J

Artikel 118 komt te luiden:
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Artikel 118. Beroep tegen een besluit

1. Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College.

2. Op de bevoegdheid van het College zijn de artikelen 8.1.1.2 en
8.1.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige
toepassing.

K

Artikel 119 komt te luiden:

Artikel 119. Het geding

Hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van
afdeling 8.1.1 en artikel 8.1.3.1, is van overeenkomstige toepassing.

L

Artikel 119a vervalt.

M

Na artikel 151a wordt ingevoegd artikel 151b, luidende:

Artikel 151b. Beroep tegemoetkoming in de studiekosten

1. Tot het moment waarop hoofdstuk III in werking treedt, kan een
belanghebbende tegen een besluit van Onze Minister op een verzoek om
tegemoetkoming in de studiekosten voor studerenden jonger dan
achttien jaar beroep instellen bij het College van beroep studiefinan–
ciering.

2. Tot het moment waarop hoofdstuk IV in werking treedt kan een
belanghebbende tegen een besluit van Onze Minister op een verzoek om
tegemoetkoming in de studiekosten voor studerenden van 21 jaar en
ouder beroep instellen bij het College van beroep studiefinanciering.

ARTIKEL VII

De Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Stb.
1975, 284) wordt ingetrokken.

4 Wijziging van bijzondere wetten in verband met de te treffen
definitieve voorzieningen in kroongeschillen

A MINISTERIE VAN JUSTITIE

De Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1984, 269)
wordt als volgt gewijzigd:

1. Hoofdstuk 6 vervalt.

2. De hoofdstukken 7 en 8 worden vernummerd tot 6 en 7.
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B MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

1

De gemeentewet (Stb. 1931, 89) wordt als volgt gewijzigd:

A

De artikelen 235, 236, 244 en 264 vervallen.

B

In artikel 245a, tweede volzin, vervalt «, 236».

C

In artikel 247, derde lid, wordt «zijn de artikelen 235 en 236 van
overeenkomstige toepassing» vervangen door: is artikel 235 van
overeenkomstige toepassing.

D

In artikel 265, vijfde lid, wordt «, 263 en 264» vervangen door: en 263.

2

De Uitvoeringswet Nederlands-Duits Grensverdrag (Stb. 1963, 238)
wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 24, tweede lid, tweede volzin, vervalt «; van deze beslissing
staat binnen dertig dagen na de mededeling daarvan beroep op Ons
open».

B

Artikel 25 vervalt.

3

De Financiële-Verhoudingswet 1984 (Stb. 1983, 650) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Artikel 34 komt te luiden:

Artikel 34

Onze Ministers doen van een uitspraak op een tegen een beschikking
als bedoeld in artikel 29, eerste lid, ingesteld beroep voor zover nodig
mededeling door toezending van een afschrift aan gedeputeerde staten
en aan de Raad.

B

Artikel 38, derde lid, komt te luiden:

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 495, nrs. 1-2 55



3. Onze Ministers doen van een uitspraak op een tegen een
beschikking tot vaststelling van de bedragen, zoals verdeeld volgens de
voorschriften, bedoeld in het tweede lid, ingesteld beroep voor zover
nodig mededeling door toezending van een afschrift ervan aan gedepu–
teerde staten en aan de Raad.

De Wet algemene regels herindeling (Stb. 1991, 317) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zesde lid vervalt.

2. Het zevende tot en met het negende lid worden vernummerd tot het
zesde tot en met het achtste lid.

3. De tweede volzin van het zesde lid vervalt.

4. In het achtste lid vervalt «behoudens in beroep».

B

In artikel 38 wordt «zevende, achtste en negende lid van genoemd
artikel» vervangen door: zesde, zevende en achtste lid van artikel 37.

C

Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

D

De artikelen 45, derde lid, en 61, vijfde lid, vervallen.

E

Artikel 89 vervalt.

5

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1991, 242) wordt als
volgt gewijzigd:

Het vijfde tot en met het zevende lid van artikel 4 en het vierde tot en
met het zesde lid van artikel 28 vervallen.

B

In artikel 16, vijfde lid, wordt «artikel 7, tweede lid, van de Wet admini–
stratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen» vervangen door: artikel
6.3.1a van de Algemene wet bestuursrecht.
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c

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt.

2. Het vierde en vijfde lid worden vernummerd tot derde en vierde lid.

D

De artikelen 36 en 69 worden als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «beslissing» telkens vervangen door:
besluit.

2. Het vierde lid vervalt.

3. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid.

E

In de aanhef van het eerste lid van de artikelen 41, 52, 74 en 84 wordt
«artikel 20, vijfde lid» telkens vervangen door: artikel 20, vierde lid.

F

De artikelen 42, 53, 75 en 85, vervallen.

G

Artikel 50h, tweede lid, eerste volzin, en derde lid, vervalt.

H

Artikel 101 komt te luiden:

Artikel 101

In afwijking van artikel 8.1.1.2, onderdeel a, van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een besluit tot oplegging
als bedoeld in artikel 99, tweede, vierde en vijfde lid, beroep instellen bij
de rechtbank.

I

De tweede en de derde volzin van artikel 102 worden vervangen door:
Artikel 18a van de Wet op de Raad van State is van overeenkomstige

toepassing.

J

Artikel 120, vijfde lid, vervalt.

6

Artikel 4 van de Brandweerwet 1985 (Stb. 87) wordt als volgt
gewijzigd:
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1. Het tweede lid komt te luiden:

2. In afwijking van artikel 8.1.1.2, onderdeel a, van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een besluit tot oplegging
beroep instellen bij de rechtbank.

2. In het derde lid wordt «geschieden door Ons» vervangen door:
geschiedt bij koninklijk besluit, gehoord provinciale staten, onderschei–
denlijk gedeputeerde staten, en vervalt de tweede volzin.

Artikel 6 van de Wet opheffing agglomeratie Eindhoven (Stb. 1985,
690) wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid vervalt.

2. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid.

8

De Wet opheffing openbaar lichaam Rijnmond (Stb. 1986, 47) wordt
als volgt gewijzigd:

A

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid vervalt.

2. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid.

B

Artikel 15, tweede lid, vervalt, alsmede het cijfer «1.» voor het eerste
lid.

C

Artikel 22 vervalt.

9

De Wet op de lijkbezorging (Stb. 1991, 133) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 33, tweede lid, vervalt, alsmede het cijfer «1.» voor het eerste
lid.

B

In het tweede lid van artikel 83 wordt «artikel 33, eerste lid» vervangen
door: artikel 33.
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10

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 februari 1986 ingediende
voorstel van wet houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot
gemeenten (Gemeentewet) (19 403) tot wet wordt verheven, wordt deze
wet als volgt gewijzigd:

A

De artikelen 196, derde lid, en 200, vierde lid, vervallen.

B

Artikel 206 vervalt.

C

Artikel 212, tweede lid, komt te luiden:

2. De werking van het besluit tot aansprakelijkstelling wordt
opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is
ingesteld, op het beroep is beslist

D

Artikel 261 vervalt.

E

In artikel 262 vervalt «en 261».

F

De derde volzin van artikel 263, vijfde lid, komt te luiden:

Artikel 18a van de Wet op de Raad van State is van overeenkomstige
toepassing.

11

Indien het bij koninklijke boodschap van 14 januari 1987 ingediende
voorstel van wet houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot
provincies (Provinciewet) (19 836) tot wet wordt verheven, wordt die wet
als volgt gewijzigd:

A

Artikel 176, tweede volzin, vervalt.

B

De artikelen 200, derde lid, en 204, vierde lid, vervallen.

C

Artikel 210 vervalt.
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Artikel 216, tweede lid, komt te luiden:

2. De werking van de beschikking tot aansprakelijkstelling wordt
opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is
ingesteld, op het beroep is beslist.

Artikel 253 wordt vervangen door:

Artikel 253

Onze Minister en Onze Minister van Financiën doen van een uitspraak
op een tegen een beschikking als bedoeld in artikel 251, tweede lid, of
artikel 252, tweede lid, ingesteld beroep voor zover nodig mededeling
door toezending van een afschrift ervan aan gedeputeerde staten.

Artikel 262 vervalt.

C MINISTERIE VAN ONDERWIJS EIM WETENSCHAPPEN

1

De Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Artikel 30 komt te luiden:

Artikel 30

Tegen een beschikking als bedoeld in artikel 29 kan een belangheb–
bende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.

B

In artikel 31 wordt «Indien het beroep gegrond wordt verklaard»
vervangen door: Indien de uitspraak strekt tot het voor bekostiging uit
's Rijks kas in aanmerking brengen van een orgaan.

C

Artikel 46, vijfde lid, vervalt.

D

Artikel 50 komt te luiden:

Artikel 50

Tegen een besluit als bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, kan
een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State.
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E

Artikel 52 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt «het orgaan en».

2. Het derde en het vierde lid vervallen.

3. Een nieuw derde lid wordt toegevoegd, luidende:

3. Tegen een beschikking op grond van het eerste lid kan een belang–
hebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.

De artikelen 43, derde lid, 50, tweede lid, alsmede het cijfer «1.» voor
het eerste lid, en 58, vierde lid, van de Overgangswet WVO (Stb. 1967,
387) vervallen.

Artikel 5 van de Experimentenwet onderwijs (Stb. 1970, 370) komt te
luiden:

Artikel 5

1. Tegen een besluit genomen op grond van deze wet kan een belang–
hebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.

2. De werking van de beschikking op een verzoek om verlenging van
de bekostigingstermijn, alsmede omtrent beëindiging van de bekostiging
op grond van artikel 2, zesde lid, wordt opgeschort totdat de beroeps–
termijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is
beslist.

De Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1975, 729) wordt als
volgt gewijzigd:

A

Artikel XIII wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde lid vervalt.

2. Het zesde lid wordt vernummerd tot vijfde lid.

B

Artikel XIV wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.
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Artikel III van de Wet van 25 maart 1981 (Stb. 196), houdende
wijziging van de Experimentenwet onderwijs, vervalt.

6

De Wet medezeggenschap onderwijs (Stb. 1981, 778) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde
lid.

3. De tweede volzin van het tweede lid vervalt.

B

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

3. Onze Minister doet van een beschikking als bedoeld in het eerste en
het tweede lid mededeling door toezending van een afschrift aan
gedeputeerde staten en aan burgemeester en wethouders, voor zover het
een school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet
speciaal onderwijs betreft.

2. Het vierde lid vervalt.

7

De Wet invoering m.d.g.o. (Stb. 1982, 579) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 11 vervalt.

B

In artikel 12 vervalt «en artikel 11,».

8

Artikel III, onderdeel L, derde en vierde lid, van de Wet van 14 oktober
1982 (Stb. 589), houdende regeling en invoering van de opleidings–
scholen voor leraren basisonderwijs, vervalt.

9

De Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) wordt als volgt
gewijzigd:
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A

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zevende lid vervalt.

2. Het achtste lid wordt vernummerd tot zevende lid.

B

Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt.

2. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.

C

Artikel 34, eerste lid, derde volzin, komt te luiden:

Tegen een besluit als bedoeld in de tweede volzin kan een belangheb–
bende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.

D

Artikel 50, derde lid, komt te luiden:

3. Tegen een besluit als bedoeld in het eerste en het tweede lid kan
een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State.

E

Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zevende en het achtste lid vervallen.

2. Het negende tot en met het elfde lid worden vernummerd tot het
zevende tot en met het negende lid.

3. Het twaalfde lid vervalt.

F

Artikel 52 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid vervalt.

2. Het vijfde lid tot en met het negende lid wordt vernummerd tot het
vierde tot en met het achtste lid.

3. In het vierde lid vervalt «dan wel Onze beslissing op een krachtens
het vierde lid ingesteld beroep daartoe aanleiding geeft».

G

Artikel 53, derde en vierde lid, vervalt.
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H

Artikel 55 vervalt.

10

De Wet op de erkende onderwijsinstellingen (Stb. 1985, 407) wordt
als volgt gewijzigd:

In de inhoudsopgave van de wet vervalt «Artikel 21. Beroep».

B

Artikel 21 vervalt.

11

Artikel 23 van de TNO-wet (Stb. 1985, 762} vervalt.

12

De Wet op het basisonderwijs (Stb. 1986, 256) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tweede volzin van het derde lid vervalt.

2. Het vijfde lid komt te luiden:

5. Tegen een beschikking als bedoeld in het derde en het vierde lid
kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State.

B

Artikel 52 komt te luiden:

Artikel 52

1. Een belanghebbende kan beroep instellen bij de Afdeling bestuurs–
rechtspraak van de Raad van State tegen:

a. een besluit of een van rechtswege verleende goedkeuring als
bedoeld in de afdelingen 2 en 6 van deze titel,

b. een besluit of een van rechtswege verleende goedkeuring als
bedoeld in de artikelen 69 en 70,

c. een besluit als bedoeld in de artikelen 71 tot en met 73, en
d. een besluit als bedoeld in artikel 101.
2. Indien beroep wordt ingesteld tegen een besluit van gedeputeerde

staten als bedoeld in artikel 74, wordt hiervan door gedeputeerde staten
onverwijld mededeling gedaan aan Onze Minister door toezending van
een afschrift van het beroepschrift en van het besluit van gedeputeerde
staten.
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Artikel 58, zevende lid, komt te luiden:

7. Indien tegen een besluit van gedeputeerde staten als bedoeld in het
zesde lid beroep is ingesteld en de uitspraak dan wel het besluit naar
aanleiding van de uitspraak strekt tot plaatsing van een school op het
plan, neemt de gemeenteraad de school op in het eerste na de uitspraak
vast te stellen plan.

D

Artikel 59, tweede lid, komt te luiden:

2. Indien een onherroepelijk geworden besluit van gedeputeerde
staten of een uitspraak strekt tot plaatsing van een school op het plan,
neemt de gemeenteraad de school op in het eerste na een zodanig
besluit of een zodanige uitspraak vast te stellen plan.

Artikel 63, derde lid, komt te luiden:

3. Indien een besluit van gedeputeerde staten houdende weigering
van de goedkeuring onherroepelijk is geworden, neemt de gemeenteraad
een openbare school op in het eerste na een zodanig besluit vast te
stellen plan.

In de aanhef van artikel 75 wordt «of een door Ons in beroep gegeven
beslissing» vervangen door: of een in beroep gegeven uitspraak.

In artikel 85, tweede lid, onderdeel b, derde volzin, wordt «of door Ons
in beroep wordt bevestigd of genomen» vervangen door: of in beroep is
bepaald dat de uitspraak van de rechter, inhoudende een verklaring als
bedoeld in artikel 88, tweede lid, eerste volzin, in de plaats treedt van het
vernietigde besluit.

H

Artikel 88 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, derde volzin, wordt «of door Ons in beroep is
bevestigd of genomen» vervangen door: of in beroep is bepaald dat de
uitspraak van de rechter, inhoudende een beslissing als bedoeid in de
eerste volzin, in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

2. In het derde lid wordt «of door Ons in beroep is bevestigd of
genomen» vervangen door: of in beroep is bepaald dat de uitspraak van
de rechter, inhoudende een verklaring als bedoeld in het tweede lid,
eerste volzin, in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

I

Artikel 107 wordt als volgt gewijzigd:
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1. In het vierde lid wordt «beslissen» vervangen door: besluiten.

2. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de eerste volzin wordt «De beslissing» vervangen door: Het
besluit.

b. In de tweede volzin wordt «beslist» vervangen door: besloten.
c. In de derde volzin wordt «beslissing» vervangen door: besluit.

3. In het zesde lid wordt «of door Ons in beroep» vervangen door: of
bij een in beroep gegeven uitspraak.

4. Het zevende lid komt te luiden:

7. Van zijn besluit en van de uitspraak in beroep wordt door Onze
Minister mededeling gedaan door toezending van een afschrift aan
gedeputeerde staten en aan burgemeester en wethouders.

J

Artikel 108 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid wordt «beslist» vervangen door: besloten.

2. In het achtste lid wordt «beslissing» vervangen door: besluit, en «of
door Ons in beroep» door: of bij een in beroep gegeven uitspraak.

K

Aan artikel 115, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Een belanghebbende kan beroep instellen bij de Afdeling bestuurs–
rechtspraak van de Raad van State tegen een besluit op grond van
bepalingen als bedoeld in de artikelen 15, 16 en 52, die bij de algemene
maatregel van bestuur ingevolge de vorige volzin van overeenkomstige
toepassing zijn verklaard, dan wel tegen een besluit op grond van
bepalingen van de algemene maatregel van bestuur die daarmee
overeenkomen.

13

De Overgangswet WBO (Stb. 1986, 257) wordt als volgt gewijzigd:

A

De artikelen A 2, E 3, vierde lid, eerste volzin, E 4, vijfde lid, tweede en
derde volzin, Ë 5, derde lid, eerste volzin, en E 41, tweede lid, derde
volzin, vervallen.

B

In artikel C 2, tweede lid, vervalt «in beroep of hoger beroep».

C

In artikel E 7 vervalt «of ingevolge artikel E 4, vijfde lid, beroep is
ingesteld en».

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 495, nrs. 1-2 66



In de artikelen E 39, eerste lid, derde volzin, en E 40, derde volzin,
wordt «of door Ons in beroep is bevestigd of genomen» telkens
vervangen door: of in beroep is bepaald dat de uitspraak van de rechter,
inhoudende een beslissing als bedoeld in de eerste volzin, in de plaats
treedt van het vernietigde besluit.

14

De Wet op het hoger beroepsonderwijs (Stb. 1986, 289) wordt als
volgt gewijzigd:

Artikel 32, vierde lid, komt te luiden:

4. De werking van de verklaring, bedoeld in het tweede lid, wordt
opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is
ingesteld, op het beroep is beslist.

B

Artikel 71 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde en het vierde lid worden vernummerd tot het tweede en
het derde lid.

3. De tweede volzin van het derde lid vervalt.

Artikel 84, vierde lid, vervalt.

Artikel 103a, negende lid, komt te luiden:

9. Tegen een besluit omtrent een verzoek om bekostiging of omtrent
beëindiging van de bekostiging krachtens het zevende lid, onderdeel b,
kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State. De werking van de beslissing, bedoeld in
het zevende lid, onderdeel b, wordt opgeschort totdat de beroepstermijn
is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

Artikel 134 komt te luiden:

Artikel 134

1. Tegen een besluit op grond van de afdelingen 1 tot en met 3 van
deze titel kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2. Indien de uitspraak op een beroep tegen een beschikking als
bedoeld in artikel 123, derde lid, voor zover het betreft het vervallen van
een voorziening uit de Beschikking anders dan op verzoek van de
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aanvrager, dan wel tegen een beschikking als bedoeld in artikel 126,
tweede lid, strekt tot opneming van een gevraagde voorziening in de
Beschikking bekostiging HBO-voorzieningen, neemt Onze Minister de
gevraagde voorziening op in de eerste na de uitspraak vast te stellen
Beschikking bekostiging HBO-voorzieningen, onder vermelding van het
jaar waarin de gevraagde voorziening voor bekostiging uit 's Rijks kas in
aanmerking komt.

Artikel 143, vijfde lid, komt te luiden:

5. In geval van weigering van goedkeuring draagt het bevoegd gezag
met inachtneming van het door Onze Minister genomen besluit zorg voor
de nodige wijziging van de begroting en dient deze in bij Onze Minister
binnen acht weken na bekendmaking van het besluit.

Artikel 150 komt te luiden:

Artikel 150

Tegen een besluit als bedoeld in de artikelen 139 en 149 kan een
belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

H

Artikel 157 vervalt.

I

Artikel 169 komt te luiden:

Artikel 169

Tegen een besluit op grond van deze titel kan een belanghebbende
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

15

De Invoeringswet W.H.B.O. (Stb. 1986, 290) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel C.1, tweede lid, vervalt, alsmede het cijfer «1.» voor het aerste
lid.

B

Artikel E.38, derde lid, vervalt.

C

In artikel E.54, vijfde lid, wordt «125, 126 en 134, eerste, tweede en
vierde lid, van de W.H.B.O.» vervangen door: 125, 126 en 134, eerste en
tweede lid, van de W.H.B.O.
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D

Artikel E.56 vervalt.

E

Artikel E.58, tweede lid, tweede volzin, vervalt.

F

Artikel E.65, tiende lid, komt te luiden:

10. Tegen een besluit als bedoeld in het zesde en het zevende lid kan
een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State.

16

De Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1986, 414) wordt als
volgt gewijzigd:

A

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «bij een aan het bestuur gericht aange–
tekend schrijven» vervangen door: aan het bestuur schriftelijk.

2. Het vierde lid komt te luiden:

4. De werking van de beschikking van Onze Minister, bedoeld in het
tweede lid, wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of,
indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

B

Artikel 13, zesde lid, komt te luiden:

6. Tegen een besluit als bedoeld in het tweede lid, tweede volzin, of
het derde lid kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

C

Artikel 14, zevende lid, komt te luiden:

7. Tegen een besluit als bedoeld in het zesde lid kan een belangheb–
bende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.

D

Artikel 17, tweede lid, derde volzin, wordt vervangen door:

Tegen een besluit van Onze Minister tot onthouding van de
goedkeuring, bedoeld in de eerste volzin, kan een belanghebbende
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
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E

Artikel 58, derde lid, vervalt.

F

Artikel 130, derde lid, vierde volzin, vervalt.

G

Artikel 131, vijfde lid, komt te luiden:

5. De werking van het besluit, bedoeld in het derde lid, wordt
opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is
ingesteld, op het beroep is beslist.

H

Artikel 135, derde lid, wordt vervangen door:

3. Tegen een besluit als bedoeld in het eerste of het tweede lid kan
een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State.

4. De werking van het besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt, indien
beroep is ingesteld, opgeschort totdat op het beroep is beslist.

I

Artikel 148, vijfde lid, vervalt.

J

Artikel 169, vierde lid, komt te luiden:

4. De werking van het besluit, bedoeld in het tweede lid, wordt
opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is
ingesteld, op het beroep is beslist.

K

Artikel 173, derde lid, wordt vervangen door:

3. Tegen een besluit als bedoeld in het eerste of het tweede lid kan
een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State.

4. De werking van het besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt
opgeschort totdat op het beroep is beslist.

Artikel 184 komt te luiden:

Artikel 184

Tegen een besluit als bedoeld in de artikelen 183, tweede lid, en 183a
kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State.
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M

Artikel 186, vijfde lid, komt te luiden:

5. In geval van weigering van goedkeuring van de begroting draagt de
universiteitsraad met inachtneming van het door Onze Minister genomen
besluit zorg voor de nodige wijziging van de begroting en dient het
college van bestuur deze in bij Onze Minister binnen acht weken na
bekendmaking van het besluit.

N

Artikel 192, tweede lid, derde volzin, vervalt.

0

De artikelen 193 en 207 vervallen, alsmede telkens het opschrift
«Beroep».

Artikel 208 komt te luiden:

Artikel 208

De artikelen 192, tweede en derde lid, 200, 204 en 206, eerste lid, zijn
van overeenkomstige toepassing op de academische ziekenhuizen bij de
bijzondere universiteiten, met dien verstande dat de bevoegdheden en
verplichtingen die ingevolge die bepalingen berusten bij de raad van
bestuur, worden uitgeoefend door het coilege, dat ingevolge de statuten,
bedoeld in artikel 131, eerste lid, of de regelen, bedoeld in artikel 169,
eerste lid, daarmee is belast.

Artikel 210, tweede lid, vervalt, alsmede het cijfer «1.» voor het eerste
lid.

Artikel 212 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «beslissing» vervangen door: beschikking.
Voorts vervalt de derde volzin.

2. Het derde lid komt te luiden:

3. Tegen een beschikking als bedoeld in het eerste lid kan een belang–
hebbende in afwijking van artikel 8.1.1.5, onderdeel d, van de Algemene
wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank.

3. In het vierde lid wordt «geeft van elke aanstelling van een
hoogleraar binnen dertig dagen kennis» vervangen door: maakt elke
aanstelling van een hoogleraar binnen vier weken bekend.

Artikel 215, tweede lid, vervalt, alsmede het cijfer «1.» voor het eerste
lid.
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T

Artikel 223, derde lid, komt te luiden:

3. Tegen een besluit als bedoeld in het eerste of het tweede lid kan
een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State. De werking van het besluit, bedoeld in het
eerste lid, wordt opgeschort totdat op het beroep is beslist.

17

De Invoeringswet W.W.O. (Stb. 1986, 426) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel D.7, derde lid, vervalt.

B

Artikel D.30, derde lid, vervalt.

18

De Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Artikel 4 vervalt.

B

Artikel 21, tweede lid, vervalt, alsmede het cijfer «1.» voor het eerste
lid.

Artikel 59, tweede lid, vervalt, alsmede het cijfer «1.» voor het eerste
lid.

D

Artikel 71 komt te luiden:

Artikel 71

Tegen een besluit omtrent het vervallen van een school uit het plan,
anders dan op verzoek van de aanvrager, op grond van artikel 67, vierde
lid, alsmede tegen een besluit waarbij aan een verzoek tot opneming van
een school in het plan geen gevolg is gegeven kan een belanghebbende
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

E

Artikel 72 komt te luiden:
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Artikel 72

Indien beroep is ingesteld als bedoeld in artikel 71 en de uitspraak
strekt tot opneming van een school in het plan van scholen, neemt Onze
minister de school op in het eerste na de uitspraak vast te stellen plan
van scholen.

Aan artikel 75 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:

5. Tegen een beschikking als bedoeld in het eerste tot en met het
derde lid kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aan artikel 79 wordt een elfde lid toegevoegd, luidende:

11. Tegen een beschikking van Onze minister inzake goedkeuring van
uitbreiding dan wel tot inkrimping van de formatie van het onderwijzend
personeel, onderscheidenlijk van het niet-onderwijzend personeel
ingevolge het achtste lid onderscheidenlijk de in het negende lid
bedoelde algemene maatregel van bestuur, kan een belanghebbende
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

H

Aan de artikelen 80, vierde lid, en 81, tiende lid, worden telkens twee
volzinnen toegevoegd, luidende:

Onze minister kent de vergoeding slechts toe voor zover de wetgever
in het desbetreffende begrotingsjaar de nodige gelden heeft beschikbaar
gesteld. Indien een vergoeding op deze grond niet wordt toegekend,
wordt de aanvraag opnieuw in behandeling genomen in het volgende
begrotingsjaar.

I

Artikel 90, derde en vierde lid, komt te luiden:

3. Van een beschikking als bedoeld in het eerste lid wordt, indien de
beschikking een andere openbare school dan een rijksschool betreft,
door Onze minister mededeling gedaan aan de besturen van de overeen–
komstige bijzondere scholen ter plaatse door toezending van een
afschrift.

4. Tegen een beschikking als bedoeld in het eerste lid kan een belang–
hebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.

J

Artikel 101, zesde lid, vervalt.

K

Artikel 105 komt te luiden:
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Artikel 105

Tegen een besluit als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 104 kan een
belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

L

Artikel 111 komt te luiden:

ArtikeMH

Tegen een besluit op grond van dit hoofdstuk kan een belanghebbende
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

19

De Wet op de onderwijsverzorging (Stb. 1986, 635) wordt als volgt
gewijzigd:

A

De inhoudsopgave wordt als volgt gewiizigd:

1. «Artikel 18 Beroep met betrekking tot bekostiging» wordt
vervangen door: Artikel 18 Beroep op de administratieve rechter.

2. «Artikel 33 Beroep met betrekking tot bekostiging» wordt
vervangen door: Beroep op de administratieve rechter.

3. «Artikel 71 Beroep met betrekking tot goedkeuring jaarprogramma
en meerjarenplan» vervalt.

4. «Artikel 101 Beroep met betrekking tot wijze van bekostiging»
vervalt.

B

Artikel 18 komt te luiden:

Artikel 18 Beroep op de administratieve rechter

Tegen een besluit als bedoeld in de artikelen 16 en 17 kan een belang–
hebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.

C

Artikel 33 komt te luiden:

Artikel 33 Beroep op de administratieve rechter

Tegen een besluit als bedoeld in de artikelen 31 en 32 kan een belang–
hebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22495, nrs. 1-2 74



D

Artikel 71 vervalt.

E

Artikel 75, negende lid, komt te luiden:

9. Tegen een besluit omtrent een verzoek om bekostiging of omtrent
beëindiging van de bekostiging krachtens het zevende lid, onderdeel b,
kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State. De werking van de beslissing, bedoeld in
het zevende lid, onderdeel b, wordt opgeschort totdat de beroepstermijn
is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

F

Artikel 79 wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste volzin van het tweede lid vervalt.

2. In de tweede volzin van het tweede lid vervalt «, en is met redenen
omkleed».

3. Het derde lid vervalt.

G

Artikel 101 vervalt.

20

Artikel 8, tweede lid, van de Les– en cursusgeldwet (Stb. 1987, 343)
vervalt, benevens het cijfer «1.» voor het eerste lid.

21

De Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (N.W.O.) (Stb. 1987, 369) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «zestig dagen» vervangen door: acht weken,
en «beslissing» door: besluit.

2. Het derde lid vervalt.

B

Artikel 24 vervalt.

C

Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid wordt «beslissing» vervangen door: besluit.

2. Het zesde lid vervalt.
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D

Artikel 29 komt te luiden:

Artikel 29

Een belanghebbende kan tegen een besluit van het algemeen bestuur
of van het gebiedsbestuur, betreffende een onderzoeksproject of een
onderzoekprogramma, een bezwaarschrift onderscheidenlijk een
beroepschrift indienen.

22

De Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs (Stb. 1987, 614) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 23, vijfde lid, komt te luiden:

5. Tegen een beschikking als bedoeld in het vierde lid kan een belang–
hebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.

B

Artikel 59a komt te luiden:

Artikel 59a

1. Een belanghebbende kan beroep instellen bij de Afdeling bestuurs–
rechtspraak van de Raad van State tegen:

a. een besluit of een van rechtswege verleende goedkeuring als
bedoeld in de afdelingen 2 en 6 van deze titel,

b. een besluit of een van rechtswege verleende goedkeuring als
bedoeld in de artikelen 77 en 78,

c. een besluit als bedoeld in de artikelen 79 tot en met 81, en
d. een besluit als bedoeld in artikel 98.
2. Indien beroep wordt ingesteld tegen een besluit van gedeputeerde

staten als bedoeld in de artikelen 82 en 82a, wordt hiervan door gedepu–
teerde staten onverwijld mededeling gedaan aan Onze Minister door
toezending van een afschrift van het beroepschrift en van het besluit van
gedeputeerde staten.

Artikel 63 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

3. Indien beroep is ingesteld tegen een besluit krachtens het tweede
lid, onderdeel c, en de uitspraak strekt tot opneming van een school in
het plan, nemen provinciale staten de school op in het eerste na de
uitspraak vast te stellen plan.

2. Het vierde lid vervalt.
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Artikel 64, derde lid, komt te luiden:

3. Indien een besluit van gedeputeerde staten, houdende weigering
van de goedkeuring onherroepelijk is geworden, nemen provinciale
staten de openbare school op in het eerste na een zodanig besluit vast te
stellen plan.

Artikel 67, vijfde lid, komt te luiden:

5. Indien het besluit van Onze Minister in beroep krachtens het vierde
lid, strekkende tot opneming van een bijzondere of openbare school in
het plan, onherroepelijk is geworden of in beroep is bepaald dat de
uitspraak van de rechter, strekkende tot opneming van een bijzondere of
openbare school in het plan, in de plaats treedt van het vernietigde
besluit, nemen provinciale staten de school op in het eerste na een
zodanig besluit of een zodanige uitspraak vast te stellen plan.

Artikel 68, achtste lid, komt te luiden:

8. Indien in beroep tegen het besluit van Onze Minister, bedoeld in het
zevende lid, is bepaald dat de uitspraak van de rechter, strekkende tot
opneming van een school in het plan, in de plaats treedt van het vernie–
tigde besluit, nemen provinciale staten de school op in het eerste na de
uitspraak vast te stellen plan.

Artikel 70, vierde lid, komt te luiden:

4. Indien in beroep tegen het besluit van Onze Minister, bedoeld in het
derde lid, is bepaald dat de uitspraak van de rechter, strekkende tot
opneming van een bijzondere of openbare school in het plan, in de plaats
treedt van het vernietigde besluit, nemen provinciale staten de school op
in het eerste na de uitspraak vast te stellen plan.

H

In de aanhef van artikel 83 wordt «of een door Ons in beroep gegeven
beslissing» vervangen door: of een in beroep gegeven uitspraak.

I

In artikel 88e, tweede lid, derde volzin, wordt «of door Ons in beroep
wordt bevestigd of genomen» vervangen door: of in beroep is bepaald
dat de uitspraak van de rechter, inhoudende een verklaring als bedoeld in
artikel 88h, tweede lid, eerste volzin, in de plaats treedt van het vernie–
tigde besluit

Artikel 88h wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, derde volzin, wordt «of door Ons in beroep is
bevestigd of genomen» vervangen door: of in beroep is bepaald dat de
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uitspraak van de rechter, inhoudende een beslissing als bedoeld in de
eerste volzin, in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

2. In het derde lid wordt «of door Ons in beroep is bevestigd of
genomen» vervangen door: of in beroep is bepaald dat de uitspraak van
de rechter, inhoudende een verklaring als bedoeld in het tweede lid,
eerste volzin, in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

K

Artikel 104 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «beslissen» vervangen door: besluiten.

2. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de eerste volzin wordt «De beslissing» vervangen door: Het
besluit.

b. In de tweede volzin wordt «beslist» vervangen door: besloten.
c. In de derde volzin wordt «beslissing» vervangen door: besluit.

3. In het vijfde lid wordt «of door Ons in beroep» vervangen door: of
bij een in beroep gegeven uitspraak.

4. Het zesde lid komt te luiden:

6. Van zijn besluit en van de uitspraak in beroep wordt door Onze
Minister mededeling gedaan door toezending van een afschnft aan
gedeputeerde staten en aan burgemeester en wethouders.

L

Artikel 104a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid wordt «beslissen» vervangen door: besluiten, en
«beslist» door: besloten.

2. In het zevende lid wordt «beslissing» vervangen door: besluit, en
«, of door Ons in beroep» door: , of bij een in beroep gegeven uitspraak.

23

De Overgangswet ISOVSO (Stb. 1987, 615) wordt als volgt gewijzigd:

A

De artikelen A 2, E 3, vijfde lid, en E 31, tweede lid, derde volzin,
vervallen.

B

In artikel C 3, tweede lid, vervalt «in beroep of hoger beroep».

C

Artikel E 34, derde lid, komt te luiden:

3. Tegen een beschikkmg als bedoeld in het tweede lid kan een
belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
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24

De Wet aanpassing regelgeving academische ziekenhuizen (Stb. 1990,
535) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel V vervalt.

B

Artikel XII, derde lid, vervalt.

25

De Wet van 23 mei 1990, houdende wijziging van de Wet op het
voortgezet onderwijs inzake sectorvorming en vernieuwing van het
middelbaar beroepsonderwijs, alsmede van enige andere wetten (Stb.
1990, 266) wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel F van Artikel II. Overgangsbepalingen komt als volgt te
luiden:

Indien tegen een besluit als bedoeld in onderdeel E, tweede lid, beroep
is ingesteld en de uitspraak strekt tot opneming van een school in het
plan van spreiding en situering, brengt Onze Minister de school voor
bekostiging uit 's Rijks kas in aanmerking met ingang van 1 augustus van
het jaar, volgend op dat van de uitspraak.

D MINISTERIE VAN DEFENSIE

1

De Dienstplichtwet (Stb. 1948, I 284) wordt als volgt gewijzigd:

A

De artikelen 14, tweede lid, alsmede het cijfer «1.» voor het eerste lid,
20, benevens het opschrift «Beroep», 21, tweede lid, alsmede het cijfer
«1.» voor het eerste lid, en 22, vijfde lid, vervallen.

B

Toegevoegd wordt een artikel 22a, luidende:

Artikel 22a

Tegen een beschikking op grond van artikel 14, alsmede een
beschikking op grond van Hoofdstuk IV of Hoofdstuk V omtrent
vrijstelling of uitsluiting van de dienst, kan een belanghebbende beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22495, nrs. 1-2 79



Artikel 16a van de Belemmeringenwet landsverdediging (Stb. 1951,
323) vervalt.

De Wet gewetensbezwaren militaire dienst (Stb. 1980, 6) wordt als
volgt gewijzigd:

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8

1. Een beschikking op grond van artikel 4 blijft van kracht totdat de
afwijzing van een verzoek omtrent erkenning als gewetensbezwaarde
onherroepelijk is geworden.

2. Zolang de beroepstermijn niet is verstreken, dan wel op een tegen
een beschikking omtrent erkenning als gewetensbezwaarde ingesteld
beroep als bedoeld in artikel 21 a niet is beslist, kan Onze Minister van
Defensie alsnog toepassing geven aan het bepaalde in artikel 4.

B

De artikelen 20 en 21, tweede lid, alsmede het cijfer «1.» voor het
eerste lid, vervallen.

Toegevoegd wordt een artikel 21a, luidende:

Artikel21a

Tegen een beschikking op grond van Hoofdstuk II, alsmede een
beschikking op grond van Hoofdstuk IV omtrent vrijstelling, kan een
belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

E MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE
ORDENING EN MILIEUBEHEER

1

De Waterleidingwet (Stb. 1957, 150) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 19 komt te luiden:

1. Na het verstrijken van de in artikel 18, tweede lid, genoemde
termijn wordt het plan aan de goedkeuring van Onze Minister onder–
worpen.

2. Alvorens te besluiten stelt Onze Minister de Raad voor de Drinkwa–
tervoorziening in de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken. Tegen
het plan ingediende bezwaren worden aan de Raad medegedeeld.

3. Van een besluit mzake goedkeuring wordt mededeling gedaan in de
Staatscourant.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22495, nrs. 1-2 80



B

Artikel 20, tweede lid, wordt vervangen door:

2. Indien provinciale staten aan de uitnodiging van Onze Minister
binnen de gestelde termijn geen gevolg hebben gegeven of aan het plan
de goedkeuring is onthouden, kan Onze Minister een plan als bedoeld in
die uitnodiging vaststellen. Alvorens daartoe over te gaan stelt Onze
Minister de in artikel 17, eerste lid, bedoelde gemeenteraden en
eigenaren, alsmede provinciale staten in de gelegenheid hun zienswijze
kenbaar te maken.

3. Van het vastgestelde plan wordt mededeling gedaan in de Staats–
courant.

4. Met betrekking tot een plan dat krachtens het tweede lid door Onze
Minister wordt voorbereid of is vastgesteld, zijn de artikelen 17, 18 en 19
niet van toepassing.

Artikel 6 van de Woonwagenwet (Stb. 1968, 98) vervalt.

3

De Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99), zoals deze wet komt te luiden
indien het bij koninklijke boodschap van 27 december 1988 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Wet geluidhinder, het bij koninklijke
boodschap van 3 april 1989 ingediende voorstel van wet tot uitbreiding
en wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee
samenhangende wijzigingen van andere wetten (vergunningen en
algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en
ontheffingen; handhaving) (21 087), het bij koninklijke boodschap van 18
mei 1989 ingediende voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende
wijzigingen van andere wetten (milieubeleidsplanning en milieukwaliteits–
eisen; provinciale milieuverordening; totstandkoming algemene maatre–
gelen van bestuur) (21 163) en het bij koninkliike boodschap van 17
augustus 1989 ingediende voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (afvalstoffen) (21 246)
tot wet worden verheven, wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 58 vervalt.

B

De titel van Hoofdstuk XII wordt vervangen door:

HOOFDSTUK XII Beroep op de administratieve rechter

C

Artikel 146 wordt vervangen door:

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22495, nrs. 1-2 81



Artikel 146

Beroep op de administratieve rechter staat open overeenkomstig
hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer.

Artikel 15 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Stb. 1981, 236)
wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «beslissing» vervangen door: beschikkirig.

2. Het derde en het vierde lid vervallen.

De Wet inzake de luchtverontreiniging (Stb. 1981, 411), zoals deze
wet komt te luiden indien het bij koninklijke boodschap van 3 april 1989
ingediende voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzi–
gingen van andere wetten (vergunningen en algemene regels voor inrich–
tingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
(21 087), het bij koninklijke boodschap van 18 mei 1989 ingediende
voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van
andere wetten (milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen; provin–
ciale milieuverordening; totstandkoming algemene maatregelen van
bestuur) (21 163) en het bij koninklijke boodschap van 17 augustus 1989
ingediende voorstel van wet tot uitbreiding van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne (afvalstoffen) (21 246) tot wet worden
verheven, wordt als volgt gewijzigd:

De titel van Hoofdstuk VIII wordt vervangen door:

HOOFDSTUK VIII Beroep op de administratieve rechter

B

Artikel 69 wordt vervangen door:

Artikel 69

Beroep op de administratieve rechter staat open overeenkomstig
hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer.

De artikelen 6 en 9 van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegen–
heden (Stb. 1982, 494) vervallen.

De Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 1985, 626), zoals deze wet
komt te luiden indien het bij koninklijke boodschap van 28 augustus
1987 ingediende voorstel van wet tot herziening van de Woningwet
(Woningwet) (20 066) tot wet wordt verheven, wordt als volgt gewijzigd:

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 495, nrs. 1-2 82



Artikel 2, tweede lid, onderdelen b en c, wordt vervangen door een
nieuw onderdeel b, luidende:

b. een wetgevingsprogramma gericht op harmonisatie en coördinatie
van ruimtelijk relevante wetgeving.

B

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde lid komt te luiden:

5. Tegen een besluit als bedoeld in het eerste of het tweede lid kan
een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State.

2. Het zesde lid vervalt en het zevende en achtste lid worden
vernummerd tot zesde en zevende lid.

3. In het (nieuwe) zesde lid wordt «artikel 4a, derde, vierde, zesde en
achtste lid, van toepassing. Het tweede en vijfde lid van dat artikel»
gewijzigd in: artikel 4a, derde, vijfde en zevende lid, van toepassing. Het
tweede en vierde lid van dat artikel.

4. In het (nieuwe) zevende lid wordt «het zevende lid» vervangen door:
het zesde lid.

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin van het tweede lid wordt «bezwaren» vervangen
door: bedenkingen, en in de derde volzin «ingediende bezwaren» door:
ingebrachte bedenkingen.

2. In de eerste volzin van het vierde lid wordt «twee maanden»
vervangen door: acht weken, en in de tweede volzin «een maand» door:
vier weken.

3. Het zesde lid komt te luiden:

6. Tegen een besluit van Gedeputeerde Staten inzake goedkeuring kan
een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State. Artikel 28, achtste lid, is van overeenkom–
stige toepassing.

Artikel 15, tweede lid, tweede volzin, komt te luiden:

Het besluit, inhoudende verlening van een verklaring van geen bezwaar
wordt geacht voor de mogelijkheid van beroep ingevolge hoofdstuk 8
van de Algemene wet bestuursrecht deel uit te maken van de
beschikking waarop het betrekking heeft.
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In artikel 17, vijfde lid, tweede volzin, wordt «artikel 26, eerste lid,»
vervangen door: artikel 26.

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin van het tweede lid wordt «twee maanden»
vervangen door: acht weken.

2. De vijfde volzin van het tweede lid komt te luiden:

Het besluit, inhoudende verlening van een verklaring van geen bezwaar
wordt geacht voor de mogelijkheid van beroep ingevolge hoofdstuk 8
van de Algemene wet bestuursrecht deel uit te maken van de
beschikking waarop het betrekking heeft.

3. In de eerste volzin van het derde lid wordt «een maand» vervangen
door: vier weken.

Artikel 21, vijfde lid, komt te luiden:

5. Indien het voorbereidingsbesluit is genomen in verband met een
besluit als bedoeld in artikel 37, eerste of vierde lid, en ingevolge artikel
39 beroep is ingesteld, begint de in het vierde lid bedoelde termijn eerst
te lopen zodra op het beroep is beslist.

H

De artikelen 23 tot en met 30 worden vervangen door:

Artikel 23

1. Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is de in afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van
toepassing. De kennisgeving, bedoeld in artikel 3.4.3, eerste lid, van die
wet wordt door burgemeester en wethouders tevens in de Staatscourant
geplaatst.

2. Het ontwerp ligt gedurende vier weken voor een ieder ter inzage.
Een ieder kan gedurende deze termijn schriftelijk zijn zienswijze omtrent
het ontwerp kenbaar maken. De gemeenteraad stelt degenen die tijdig
hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, in de gelegenheid tot het geven
van een nadere mondelinge toelichting.

3. Worden in het ontwerp van een bestemmingsplan ingevolge artikel
13, eerste lid, gronden aangewezen ten aanzien waarvan de verwerke–
lijking van het plan in de naaste toekomst nodig wordt geacht, dan
geschiedt daarvan, onverminderd het tweede lid, afzonderlijke kennis–
geving aan degenen die in de kadastrale registratie staan vermeld als
eigenaar van die gronden of rechthebbende op een beperkt recht
waaraan die gronden onderworpen zijn.

Artikel 24

Voor zover het ontwerp van het bestemmingsplan zijn grondslag vindt
in aanwijzingen als bedoeld in artikel 37, tweede of vijfde lid, en deze
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aanwijzingen onherroepelijk zijn geworden, is artikel 23, tweede lid,
tweede volzin, niet van toepassing.

Artikel 25

1. Binnen acht weken of, indien over het ontwerp tijdig een zienswijze
kenbaar is gemaakt, binnen vier maanden na afloop van de in artikel 23
genoemde termijn beslist de gemeenteraad omtrent de vaststelling van
het bestemmingsplan.

2. Indien over het ontwerp tijdig een zienswijze kenbaar is gemaakt of
bij de vaststelling van het plan wordt afgeweken van het ontwerp, gelijk
het ter inzage heeft gelegen, wordt het raadsbesluit met redenen
omkleed.

Artikel 26

Het bestemmingsplan wordt zo spoedig mogeüjk, doch in elk geval
binnen vier weken na de dagtekening van het raadsbesluit voor een ieder
ter inzage gelegd voor de duur van vier weken. Artikel 3.4.3 van de
Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing. De
kennisgeving, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, wordt door burge–
meester en wethouders tevens in de Staatscourant geplaatst.

Artikel 27

1. Degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft
gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelij–
kerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 23 zijn zienswijze
bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kan gedurende de in artikel 26
genoemde termijn van terinzageligging bij Gedeputeerde Staten schrif–
telijk bedenkingen inbrengen tegen het bestemmingsplan.

2. Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan daarin
wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, kan een
ieder gedurende de in artikel 26 bedoelde termijn bij Gedeputeerde
Staten schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen het bestemmingsplan.

3. Gedeputeerde Staten stellen degenen die overeenkomstig het
eerste of het tweede lid tijdig bedenkingen hebben ingebracht in de
gelegenheid tot het geven van een nadere mondelinge toelichting.

Artikel 28

1. Het bestemmingsplan wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval
binnen vier weken na de dagtekening van het raadsbesluit, houdende
vaststelling daarvan, aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten
onderworpen.

2. Gedeputeerde Staten beslissen omtrent goedkeuring binnen twaalf
weken of, indien tegen het vastgestelde plan tijdig bedenkingen zijn
ingebracht krachtens artikel 27, binnen zes maanden na afloop van de
termijn van terinzageligging, bedoeld in artikel 26. Alvorens te beslissen
horen zij de de provinciale planologische commissie.

3. Het plan wordt geacht te zijn goedgekeurd indien Gedeputeerde
Staten niet binnen de in het tweede lid gestelde termijn hun besluit aan
de gemeenteraad schriftelijk hebben bekendgemaakt. Aan het plan wordt
geacht goedkeuring te zijn onthouden indien het bepaalde in het eerste
lid niet is nageleefd en geen besluit is genomen als bedoeld in het
tweede lid.

4. Indien tegen het vastgestelde plan bedenkingen zijn ingebracht, dan
wel indien aan het vastgestelde plan goedkeuring wordt onthouden,
wordt het besluit van Gedeputeerde Staten met redenen omkleed. Indien
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het besluit van Gedeputeerde Staten strekt tot het geheel of gedeeltelijk
onthouden van goedkeuring, kunnen daarbij voorschriften als bedoeld in
artikel 14 worden gegeven voor zover dat noodzakelijk is om te
voorkomen dat een terrein minder geschikt wordt voor de verwerkelijking
van een daaraan bij het plan te geven bestemming.

5. Gedeputeerde Staten maken hun besluit binnen twee weken na de
dagtekening daarvan bekend aan de gemeenteraad. Gelijktijdig met de
bekendmaking doen zij mededeling van hun besluit door toezending van
een afschrift aan hen die bedenkingen hebben ingebracht krachtens
artikel 27, aan de provinciale planologische commissie en aan de
inspecteur van de ruimtelijke ordening. Indien het derde lid toepassing
heeft gevonden wordt het besluit van Gedeputeerde Staten vervangen
door een schriftelijke mededeling van Gedeputeerde Staten van dat feit.

6. Behoudens indien toepassing wordt gegeven aan artikel 29, eerste
lid, wordt met ingang van de zesde week na de bekendmaking, bedoeld
in het vijfde lid, het besluit van Gedeputeerde Staten, of zo het derde lid
toepassing heeft gevonden, de schriftelijke mededeling van Gedepu–
teerde Staten van dat feit, met het bestemmingsplan ter gemeentesecre–
tarie voor een ieder ter inzage gelegd voor de duur van zes weken.
Artikel 3.4.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige
toepassing. De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, van dat artikel,
wordt door burgemeester en wethouders tevens in de Staatscourant
geplaatst.

7. Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake goedkeuring kan
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Voor zover het besluit van Gedeputeerde Staten strekt
tot goedkeuring kan het beroep worden ingesteld door degene die zich
tijdig op grond van artikel 27, eerste of tweede lid, tot Gedeputeerde
Staten heeft gewend, alsmede door een belanghebbende die aantoont
dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel
27, eerste of tweede lid, tot Gedeputeerde Staten te wenden. Voor zover
het besluit van Gedeputeerde Staten strekt tot onthouding van
goedkeuring kan het beroep worden ingesteld door een ieder. In
afwijking van artikel 6.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht vangt de
beroepstermijn aan bij de terinzagelegging van het besluit van Gedepu–
teerde Staten overeenkomstig het zesde lid. De Afdeling beslist op het
beroep binnen twaalf maanden na afloop van de beroepstermijn.

8. Het besluit van Gedeputeerde Staten inzake goedkeuring treedt in
werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend,
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij
toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter van de Afdeling aan op
welke onderdelen van het plan de voorlopige voorziening betrekking
heeft.

9. Indien het ingestelde beroep een bestemmingsplan betreft waarin
ingevolge artikel 13, eerste lid, onderdelen zijn aangewezen ten aanzien
waarvan de verwerkelijking van het plan in de naaste toekomst nodig
wordt geacht, wordt het beroep vóór andere krachtens deze wet
ingestelde beroepen behandeld.

Artikel 29

1. Onze Minister kan binnen vier weken na de bekendmaking, bedoeld
in artikel 28, vijfde lid, Gedeputeerde Staten schriftelijk mededelen dat
hij overweegt hun besluit inzake goedkeuring van het bestemmingsplan
wegens strijd met het nationaal ruimtelijk beleid te vervangen door een
eigen besluit.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 495, nrs. 1-2 86



2. Voor zover het besluit van Gedeputeerde Staten strekt tot
goedkeuring geeft Onze Minister slechts toepassing aan het eerste lid,
indien de inspecteur van de ruimtelijke ordening bedenkingen heeft
ingebracht bij Gedeputeerde Staten op grond van artikel 27, eerste of
tweede lid.

3. Indien Onze Minister toepassing geeft aan het eerste lid zenden
Gedeputeerde Staten hem terstond hun besluit onder bijvoeging van de
zich onder hen bevindende, op de zaak betrekking hebbende stukken,
voor zover dit niet in strijd is met enige wettelijke bepaling tot geheim–
houding.

4. Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid doet Onze Minister
daarvan gelijktijdig mededeling door toezending van een afschrift aan de
Rijksplanologische Commissie, aan de betrokken gemeente en aan de
inspecteur van de ruimtelijke ordening. Artikel 3.4.3, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

5. Binnen twaalf weken na de dagtekening van de in het eerste lid
bedoelde mededeling beslist Onze Minister bij een met redenen omkleed
besluit omtrent vervanging van het besluit van Gedeputeerde Staten.
Alvorens te beslissen hoort hij de Rijksplanologische Commissie,
Gedeputeerde Staten en de betrokken gemeenteraad.

6. Onze Minister maakt zijn besluit binnen twee weken na dagtekening
daarvan bekend aan Gedeputeerde Staten. Indien Onze Minister niet
heeft beslist binnen de in het vijfde lid bedoelde termijn, wordt het
besluit van Onze Minister vervangen door een schriftelijke mededeling
van dat feit. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing. Voorts
zendt Onze Minister een afschrift van zijn besluit of van de in de tweede
volzin van dit lid bedoelde mededeling aan hen die bij Gedeputeerde
Staten bedenkingen hebben ingebracht als bedoeld in artikel 27, eerste
of tweede lid. Het besluit van Onze Minister of de mededeling, bedoeld
in de tweede volzin van dit lid, wordt binnen twee weken na de bekend–
making daarvan met het besluit van Gedeputeerde Staten en het
bestemmingsplan ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage
gelegd voor de duur van zes weken. Artikel 3.4.3 van de Algemene wet
bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing. De kennisgeving,
bedoeld in het eerste lid van dat artikel, wordt door burgemeester en
wethouders tevens in de Staatscourant geplaatst.

7. Indien het besluit, bedoeld in het vijfde lid, strekt tot vervanging,
komt het besluit van Onze Minister in de plaats van het besluit van
Gedeputeerde Staten. Artikel 28, vierde lid, tweede volzin, is van
overeenkomstige toepassing.

8. Indien het besluit, bedoeld in het vijfde lid, ertoe strekt van
vervanging af te zien, dan wel de in dat lid bedoelde termijn is verstreken
zonder dat een besluit als bedoeld in dat lid is genomen, blijft het besluit
van Gedeputeerde Staten gehandhaafd. Artikel 28, zevende lid, eerste,
tweede, derde en vijfde volzin, achtste en negende lid, is van toepassing.
In afwijking van artikel 6.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht vangt
de beroepstermijn ter zake van het besluit van Gedeputeerde Staten aan
bij de terinzagelegging van dat besluit overeenkomstig het zesde lid.

9. Tegen het besluit van Onze Minister, bedoeld in het vijfde juncto
het zevende lid, kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs–
rechtspraak van de Raad van State. Voor zover het besluit van Onze
Minister strekt tot goedkeuring kan het beroep worden ingesteld door
degene die zich tijdig op grond van artikel 27, eerste of tweede lid, tot
Gedeputeerde Staten heeft gewend, door een belanghebbende die
aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich op grond van
artikel 27, eerste of tweede lid, tot Gedeputeerde Staten te wenden en
door Gedeputeerde Staten. Voor zover het besluit van Onze Minister
strekt tot onthouding van goedkeuring kan het beroep worden ingesteld
door een ieder. In afwijking van artikel 6.2.2 van de Algemene wet
bestuursrecht vangt de beroepstermijn aan bij de terinzagelegging van
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het besluit van Onze Minister overeenkomstig het zesde lid. Artikel 28,
zevende lid, vijfde volzin, en negende lid, is van toepassing. Artikel 28,
achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 30

1. Indien door Gedeputeerde Staten of, in een geval als bedoeld in
artikel 29, zevende lid, door Onze Minister geheel of gedeeltelijk
goedkeuring aan een vastgesteld bestemmingsplan is onthouden, stelt
de gemeenteraad binnen een jaar met ingang van de dag na die, waarop
de beroepstermijn, bedoeld in artikel 28, zevende lid, of artikel 29,
negende lid, afloopt of, indien binnen de beroepstermijn bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek
om voorlopige voorziening is gedaan, dat verzoek is afgewezen, een
nieuw plan vast, waarbij het besluit van Gedeputeerde Staten, dan wel
van Onze Minister in acht wordt genomen.

2. Gedeputeerde Staten kunnen of, in een geval als bedoeld in artikel
29, zevende lid, Onze Minister kan de termijn tot vaststelling van een
nieuw plan op verzoek van burgemeester en wethouders met zes
maanden verlengen of bij het besluit inzake goedkeuring die termijn door
een andere vervangen, dan wel bepalen dat geen nieuw plan behoeft te
worden vastgesteld.

I

De artikelen 31 a, 31 b en 31 c komen te luiden:

Artikel 31 a

1. Indien ten behoeve van belangen, uitsluitend of mede behartigd
door andere openbare lichamen dan de gemeente, op schriftelijk verzoek
van die openbare lichamen, dan wel krachtens wettelijk voorschrift
bepalingen in een bestemmingsplan zijn opgenomen die hogere kosten
voor de gemeente ten gevolge kunnen hebben en blijkens de bij het
bestemmingsplan behorende toelichting over de verdeling van deze
kosten geen overeenstemming kon worden bereikt, kan de gemeenteraad
binnen de termijn, bedoeld in artikel 28, eerste lid, Gedeputeerde Staten
verzoeken gelijktijdig met hun besluit omtrent goedkeuring van het
vastgestelde plan te beslissen omtrent het opleggen van de verplichting
aan die openbare lichamen de hogere kosten, welke redelijkerwijs niet of
niet geheel ten laste van de gemeente behoren te blijven en waarvan de
vergoeding niet of niet voldoende anderszhs is verzekerd en evenmin
krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten, geheel of gedeeltelijk aan
de gemeente te vergoeden.

2. Indien ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan de
hogere kosten, bedoeld in het eerste lid, in redelijkheid niet waren te
voorzien kunnen Gedeputeerde Staten, in afwijking in zoverre van het
eerste lid, op een desbetreffend verzoek van de gemeente beslissen
nadat het bestemmingsplan in werking is getreden. Burgemeester en
wethouders vermelden in hun verzoek uitdrukkelijk vvaarom over de
verdeling van de hogere kosten tussen de gemeente en de desbetref–
fende openbare lichamen geen overeenstemming kon worden bereikt.

3. In afwijking zoverre van het eerste en het tweede lid beslist Onze
Minister dan wel beslissen Onze Minister en Onze Minister die het mede
aangaat omtrent een verzoek als bedoeld in die leden, indien het andere
openbaar lichaam het Rijk is. In een geval als bedoeld in het eerste lid
beslissen Onze Minister en Onze Minister die het mede aangaat, zodra
de desbetreffende bepalingen van het bestemmingsplan in werking zijn
getreden.
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4. Tegen een besluit van Gedeputeerde Staten als bedoeld in het
eerste of het tweede lid of van Onze Minister dan wel van Onze Minister
en Onze Minister die het mede aangaat als bedoeld in het derde lid kan
een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State. In afwijking van artikel 6.2.2 van de
Algemene wet bestuursrecht vangt de termijn van het beroep tegen een
besluit van Gedeputeerde State als bedoeld in het eerste lid aan gelijk–
tijdig met de aanvang van de beroepstermijn bedoeld in artikel 28,
zevende lid.

Artikel31b

1. Indien ten behoeve van belangen, uitsluitend of mede behartigd
door andere openbare lichamen dan de gemeente, op schriftelijjk
verzoek van die openbare lichamen onherroepelijk vrijstelling is verleend
als bedoeld in de artikelen 17, 18, 18a en 19, dan wel onherroepelijk is
beslist de verlening van een bouw of aanlegvergunning ingevolge artikel
50, eerste lid, van de Woningwet, dan wel ingevolge artikel 46, tweede
lid, aan te houden, kunnen burgemeester en wethouders Gedeputeerde
Staten gedurende vier weken, ingaande daags nadat de vrijstelling, dan
wel het besluit tot aanhouding onherroepelijk is geworden, een verzoek
doen als bedoeld in artikel 31a. Burgemeester en wethouders kunnen
vorenbedoeld verzoek ook tot Gedeputeerde Staten richten binnen de in
de vorige volzin bedoelde termijn wanneer zij, daartoe uitgenodigd door
Gedeputeerde Staten ingevolge artikel 38, vierde lid, een vrijstelling, dan
wel een bouw– of aanlegvergunning hebben verleend.

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid, eerste volzin, beslist Onze
Minister dan wel beslissen Onze Minister en Onze Minister die het mede
aangaat omtrent het in die volzin bedoelde verzoek, indien het andere
openbaar lichaam het Rijk is. In afwijking in zoverre van het eerste lid,
tweede volzin, beslist Onze Minister omtrent het in die volzin bedoelde
verzoek, in het geval burgemeester en wethouders, daartoe uitgenodigd
door Onze Minister ingevolge artikel 38, eerste lid, een vrijstelling, dan
wel een bouw– of aanlegvergunning hebben verleend.

3. Tegen een besluit van Gedeputeerde Staten als bedoeld in het
eerste lid of van Onze Minister, dan wel van Onze Minister en Onze
Minister die het mede aangaat als bedoeld in het tweede lid kan een
belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

Artikel 38, vijfde lid, komt te luiden:

5. Indien tegen aanwijzingen als bedoeld in artikel 37, tweede of vijfde
lid, beroep is ingesteld, behoeft in afwijking van het derde lid geen
gevolg aan de uitnodiging te worden gegeven zolang nog niet is beslist
op een binnen de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State gedaan verzoek om
voorlopige voorziening. Wordt het verzoek afgewezen, dan wordt de in
het derde lid genoemde termijn vervangen door vier weken na die
beslissing.

Artikel 39 komt te luiden:
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Artikel 39

Tegen een besluit als bedoeld in de artikelen 37 en 38 kan een ieder
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede iid komt te luiden:

2. In het geval, bedoeld in het eerste lid, zijn de artikelen 6a, 21 tot en
met 27, 28, eerste en vierde tot en met achtste lid, 30 en 31a, eerste en
vierde lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

a. Gedeputeerde Staten in de plaats treden van de gemeenteraad en
van burgemeester en wethouders;

b. Gedeputeerde Staten alvorens te besluiten de provinciale planolo–
gische commissie horen;

c. Onze Minister in de plaats treedt van Gedeputeerde Staten;
d. Onze Minister alvorens te besluiten de Rijksplanologische

Commissie hoort.

2. Het derde lid vervalt.

3. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.

M

Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. In het geval, bedoeld in het eerste lid, zijn de artikelen 6a, 21 tot en
met 26 en 31a, eerste en vierde lid, van overeenkomstige toepassing,
met dien verstande dat:

a. Onze Minister in de plaats treedt van de gemeenteraad en van
burgemeester en wethouders;

b. Onze Minister alvorens te besluiten de Rijksplanologische
Commissie hoort.

2. Het vierde lid komt te luiden:

4. Tegen een besluit van Onze Minister, inhoudende vaststelling van
een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid kan beroep worden
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
beroep kan worden ingesteld door degene die met overeenkomstige
toepassing van artikel 23, tweede lid, tijdig een zienswijze naar voren
heeft gebracht over het ontwerp van dat plan, alsmede door een belang–
hebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich
met overeenkomstige toepassing van artikel 23 tot Onze Minister te
wenden. Voor zover bij de vaststelling van een plan als bedoeld in het
eerste lid wijzigingen ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aange–
bracht, kan het beroep worden ingesteld door een ieder. Artikel 28,
achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «één maand» vervangen door: vier weken.

2. Het derde lid komt te luiden:

3. De aanhouding duurt totdat het voorbereidingsbesluit overeen–
komstig artikel 21 is vervallen, de termijn, genoemd in artikel 25, is
overschreden, de termijn voor terinzagelegging, genoemd in artikel 26, is
overschreden, de termijn, genoemd in artikel 30, is overschreden, dan
wel het bestemmingsplan of de herziening daarvan in werking is
getreden.

3. Het vierde lid vervalt.

4. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid.

5. Het zesde lid komt onder vernummering tot vijfde lid te luiden:

5. De aanhouding, bedoeld in het vierde lid, duurt totdat een ter
voldoening aan artikel 36 van de Monumentenwet 1988 (Stb. 638) vast
te stellen of te herzien bestemmingsplan in werking is getreden.

6. Het zevende lid vervalt.

7. Het achtste lid wordt vernummerd tot zesde lid.

8. Het negende lid wordt onder vernummering tot zevende lid als volgt
gewijzigd:

a. «twee maanden» wordt vervangen door: acht weken.
b. De derde volzin komt te luiden:
Hun besluit delen zij onverwijld mede aan de inspecteur door

toezending van een afschrift ervan.
c. In de vierde volzin wordt «beslissing» vervangen door: besluit.
d. De vijfde volzin komt te iuiden:
Het besluit houdende verlening van de verklaring van geen bezwaar

wordt geacht voor de mogelijkheid van beroep ingevolge hoofdstuk 8
van de Algemene wet bestuursrecht deel uit te maken van de
beschikking waarop het betrekking heeft.

9. Het tiende lid wordt vernummerd tot achtste lid. In het achtste lid
wordt «Onverminderd het achtste lid» vervangen door: Onverminderd het
zesde lid, en «in afwijking van het vijfde lid» door: in afwijking van het
vierde lid.

10. Het elfde lid wordt onder vernummering tot negende lid als volgt
gewijzigd:

a. «In afwijking in zoverre van het negende lid» wordt vervangen door:
In afwijking in zoverre van het zevende lid, «omtrent de in het achtste en
tiende lid bedoelde verklaringen» wordt vervangsn door: omtrent de in
het zesde en achtste lid bedoelde verklaringen en «drie maanden» wordt
telkens vervangen door: dertien weken.

b. In de tweede volzin wordt «tiende lid» vervangen door: achtste lid.
c. De derde volzin komt te luiden:
Hun besluit delen zij onverwijld mede aan genoemde dienst door

toezending van een afschrift daarvan.
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d. In de vierde volzin wordt «tiende lid» vervangen door: achtste lid.
e. De vijfde volzin komt te luiden:
De vijfde volzin van het zevende lid is van toepassing.

Artikel 49 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het cijfer «1.» voor het eerste lid vervalt. In de aanhef van dit lid
wordt «Indien en voor zover» vervangen door: Voor zover. Tevens wordt
«beslissing» telkens vervangen door: besluit, wordt «Ons besluit»
vervangen door: het koninklijk besluit, en «de in artikel 26 bedoelde
terinzagelegging» door: de terinzagelegging van het vastgestelde
bestemmingsplan.

2. Het tweede lid vervait.

8

De Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639), zoals deze wet
komt te luiden indien het bij koninklijke boodschap van 3 april 1989
ingediende voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzi–
gingen van andere wetten (vergunningen en algemene regels voor inrich–
tingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
(21 087), het bij koninklijke boodschap van 18 mei 1989 ingediende
voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van
andere wetten (milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen; provin–
ciaie milieuverordening; totstandkoming algemene maatregelen van
bestuur) (21 163), en het bij koninklijke boodschap van 17 augustus
ingediende voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne (afvalstoffen) (21 246) tot wet
worden verheven, wordt als volgt gewijzigd:

De titel van Hoofdstuk 6 wordt vervangen door:

HOOFDSTUK 6 Beroep op de administratieve rechter

B

De artikelen 42, 43 en 44 worden vervangen door artikel 42, luidende:

Artikel 42

Beroep op de administratieve rechter staat open overeenkomstig
hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer.

De Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), zoals deze wet komt te
luiden indien het bij koninklijke boodschap van 3 april 1989 ingediende
voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van
andere wetten (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen;
procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving) (21 087),
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het bij koninklijke boodschap van 18 mei 1989 ingediende voorstel van
wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepaüngen milieu–
hygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten
(milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen; provinciale milieuveror–
dening; totstandkoming algemene maatregelen van bestuur) (21 163),
het bij koninklijke boodschap van 17 augustus 1989 ingediende voorstel
van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne (afvalstoffen) (21 246) en het bij koninklijke boodschap
van 18 mei 1990 ingediende voorstel van wet tot uitbreiding van de Wet
bodembescherming met een regeling inzake de sanering van de bodem
(21 ...) tot wet worden verheven, wordt als volgt gewijzigd:

De titel van Hoofdstuk IX wordt vervangen door:

HOOFDSTUK IX Beroep op de administratieve rechter

B

De artikelen 54, 55 en 56 worden vervangen door artikel 54, luidende:

Artikel 54

Beroep op de administratieve rechter staat open overeenkomstig
hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer.

10

De Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1988, 133), zoals
deze wet komt te luiden indien het bij koninklijke boodschap van 2
augustus 1990 ingediende gewijzigde voorstel van wet tot uitbreiding en
wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee
samenhangende wijzigingen van andere wetten (vergunningen en
algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en
ontheffingen; handhaving) (21 087), het bij koninklijke boodschap van 18
mei 1989 ingediende voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de
Wet algemene bepalingen en daarmee samenhangende wijzigingen van
andere wetten (milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen; provin–
ciale milieuverordening; totstandkoming algemene maatregelen van
bestuur) (21 163) en het bij koninklijke boodschap van 17 augustus 1989
ingediende voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne (afvalstoffen) (21 246) tot wet
worden verheven, wordt als volgt gewijzigd:

Het tweede en het derde lid van artikel 10.12 komen te luiden:

2. Tegen een besluit van gedeputeerde staten tot oplegging van een
gemeenschappelijke regeling kan een belanghebbende in afwijking van
artikel 8.1.1.2, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht beroep
instellen bij de rechtbank.

3. Indien de gemeenten in meer dan een provincie liggen geschiedt
een oplegging bij koninklijk besluit, gehoord de colleges van gedepu–
teerde staten van de betrokken provincies. Het tweede lid en artikel 102
van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn van overeenkomstige
toepassing.
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B

Hoofdstuk 20 komt te luiden:

HOOFDSTUK 20 Beroep bij de administratieve rechter

20.1 Algemeen

Artikel 20.1

1. Tegen een besluit op grond van deze wet - met uitzondering van
een besluit waartegen op grond van artikel 15.17 beroep open staat of
heeft opengestaan op het Gerechtshof - of een van de in het derde lid
bedoelde wetten of wetteliike bepalingen kan beroep worden ingesteld
op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2. De Afdeling beslist op het beroep, bedoeld in het eerste lid, binnen
twaalf maanden na afloop van de beroepstermijn.

3. De in het eerste lid bedoelde wetten of wettelijke bepalingen zijn:
de artikelen 10, tweede lid, van de Mijnwet 1903 en voorschriften die

berusten of mede berusten op artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van die
wet,

de Destructiewet, uitgezonderd artikel 18,
de Kernenergiewet,
de Wet geiuidhinder,
de Grondwaterwet,
de Wet inzake de luchtverontreiniging,
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren,
de Wet verontreiniging zeewater,
de Wet milieugevaarlijke stoffen en
de Wet bodembescherming.

Artikel 20.2

1. Geen beroep kan worden ingesteld tegen een beschikking:
a. houdende een aanwijzing als bedoeld in artikel 8.27,
b. inzake een verklaring als bedoeld in artikel 8.34 of
c. houdende een verzoek als bedoeld in artikel 8.37.
2. In afwijking van het eerste lid kan tegen een beschikking als

bedoeld in dat lid, onderdeel b of c, beroep worden ingesteld overeen–
komstig de bepalingen van dit hoofdstuk door het ten aanzien van de
beschikking waarop de verklaring, onderscheidenlijk het verzoek
betrekking heeft, bevoegde gezag.

3. In afwijking van artikel 6.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht
vangt de beroepstermijn in een geval als bedoeld in het tweede lid aan
met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de
beschikking waarop de verklaring of het verzoek betrekking heeft,
overeenkomstig artikel 3.5.4a, tweede lid, onder a, van de Algemene wet
bestuursrecht ter inzage is gelegd.

Artikel 20.3

1. Een besluit als bedoeld in artikel 20.1, eerste lid, wordt van kracht
met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt.
Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

2. Indien het gebruik maken van een besluit als bedoeld in artikel 20.1,
eerste lid, voordat op het beroep is beslist, wegens de daaraan
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verbonden kosten, dan wel wegens de daardoor veroorzaakte wijziging in
feitelijke omstandigheden die bij de beslissing op het beroep een rol
kunnen spelen, aanmerkelijke invloed kan hebben op die beslissing,
wordt een zodanige voorlopige voorziening getroffen dat die invloed zich
niet kan voordoen.

Artikel 20.4

Een beschikking houdende bezwaren krachtens of overeenkomstig de
artikelen 10.41, 10.42 en 10.43, alsmede een beschikking die is gegeven
krachtens door Onze Minister op grond van artikel 10.40, eerste lid,
gestelde regels, wordt terstond van kracht.

Artikel 20.5

In gevallen waarin het onverwijld van kracht worden van een besluit als
bedoeld in artikel 20.1, eerste lid, naar het oordeel van het bevoegde
gezag noodzakelijk is, kan het in afwijking van artikel 20.3, eerste lid,
eerste volzin, in het besluit bepalen dat het terstond van kracht wordt.

20.2 Beroep tegen besluiten die met toepassing van de
paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5 van de Algemene wet
bestuursrecht tot stand zijn gekomen

Artikel 20.6

1. Deze paragraaf is van toepassing op het beroep tegen besluiten als
bedoeld in artikel 20.1, eerste lid, ten aanzien waarvan de in de
paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5 van de Algemene wet bestuursrecht
geregelde procedure van toepassing is.

2. Het beroep tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid kan
worden ingesteld door:

a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van
het besluit;

b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid
advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aange–
bracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het
besluit.

3. Artikei 20.5 is niet van toepassing op een besluit als bedoeld in het
eerste lid.

Artikel 20.7

In afwijking van artikel 6.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht vangt
de beroepstermijn ter zake van een besluit als bedoeld in artikel 20.6,
eerste lid, aan met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar
van het besluit overeenkornstig artikel 3.5.4a, tweede lid, onder a, van de
Algemene wet bestuursrecht ter inzage is gelegd.

Artikel 20.8

In afwijking van artikel 20.3, eerste lid, eerste volzin, wordt een besluit
als bedoeld in artikel 20.6, eerste lid, in gevallen als bedoeld in artikel
8.5, tweede lid, - waarin de vergunning betrekking heeft op het
oprichten of veranderen van een inrichting, dat tevens is aan te merken
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als bouwen in de zin van de Woningwet - niet eerder van kracht dan
nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

Artikel 20.9

Indien in een geval als bedoeld in artikel 8.28 ingevolge dit hoofdstuk
beroep is ingesteld tegen een beschikking op de aanvraag om verlening
of wijziging van een vergunning krachtens artikel 7 van de Wet verontrei–
niging oppervlaktewateren en krachtens artikel 8.1 of artikel 8.24 van
deze wet een daarmee samenhangende beschikking is gegeven, kan de
uitspraak in beroep ook op de laatstbedoelde beschikking betrekking
hebben.

20.3 Beroep tegen besluiten die met toepassing van paragraaf
3.4A.6 van de Algemene wet bestuursrecht tot stand zijn
gekomen

Artikel 20.10

1. Deze paragraaf is van toepassing op het beroep tegen besluiten als
bedoeld in artikel 20.1, eerste lid, ten aanzien waarvan de in paragraaf
3.4A.6 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van
toepassing is.

2. Het beroep tegen een besiuit als bedoeld in het eerste lid kan
worden ingesteld door:

a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van
het besluit;

b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid
advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het
besluit.

Artikel20.11

1. In afwijking van artikel 6.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht
vangt de beroepstermijn ter zake van een besluit als bedoeld in artikel
20.10, eerste lid, aan met ingang van de dag na de dag waarop een
exemplaar van het besluit overeenkomstig artikel 3.5.4a, tweede lid,
onder a, van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage is gelegd.

2. Indien ten aanzien van een besluit als bedoeld in artikel 20.10,
eerste lid, een verzoek om geheimhouding als bedoeld in artikel 19.3 is
gedaan, wordt dit besluit in afwijking van artikel 20.3, eerste lid, eerste
volzin, van kracht zes weken na de dag waarop het besluit aan degene
tot wie het is gericht, is toegezonden. In een geval als bedoeld in de
eerste volzin vangt de beroepstermijn in afwijking van het eerste lid aan
met ingang van de dag na de dag waarop het besluit aan degene tot wie
het is gericht, is toegezonden, en loopt in afwijking van artikel 6.2.1 van
de Algemene wet bestuursrecht af zes weken na de dag waarop het
besluit overeenkomstig artikel 3.5.4a, tweede lid, onder a, van die wet
ter inzage is gelegd.

Artikel 20.12

Indien in een geval als bedoeld in artikel 8.28 ingevolge dit hoofdstuk
beroep is ingesteld tegen een beschikking tot wijziging of intrekking van
een vergunning krachtens artikel 7a van de Wet verontreiniging opper–
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vlaktewateren en krachtens deze wet een daarmee samenhangende
beschikking is gegeven, kan de uitspraak in beroep ook op de laatstbe–
doelde beschikking betrekking hebben.

20.4 Beroep tegen andere besluiten

Artikel 20.13

Tegen besluiten als bedoeld in artikel 20.1, eerste lid, ten aanzien
waarvan de in afdeling 3.4A van de Algemene wet bestuursrecht
geregelde procedure niet van toepassing is kan beroep worden ingesteld
door een belanghebbende.

11

De Woningwet (Stb. 1991, 439) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 7, vijfde lid, komt te luiden:

5. De verlening van de verklaring, bedoeld in het tweede lid, en de
verlening van vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, worden geacht voor
de mogelijkheid van beroep ingevolge hoofdstuk 8 van de Algemene wet
bestuursrecht deel uit te maken van de beschikking waarop zij betrekking
hebben.

B

Artikel 49, vijfde lid, komt te luiden:

5. De verlening van de vrijstelling wordt geacht voor de mogelijkheid
van beroep ingevolge hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht
deel uit te maken van de beschikking waarop zij betrekking heeft.

Artikel 50 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «artikel 26, eerste lid,» vervangen door:
artikel 26, en «dan wel omtrent goedkeuring van het bestemmingsplan of
van de herziening daarvan onherroepelijk is beslist» door: dan wel het
bestemmingsplan of de herziening daarvan in werking is getreden.

2. De derde volzin van het vierde lid vervalt.

3. Het vijfde lid vervalt.

4. Het zesde lid wordt vernummerd tot vijfde lid.

5. Het zevende lid wordt vernummerd tot zesde lid. De vijfde volzin
van het zesde lid komt te luiden:

De verlening van de verklaring van geen bezwaar wordt geacht voor de
mogelijkheid van beroep ingevolge hoofdstuk 8 van de Algemene wet
bestuursrecht deel uit te maken van de beschikking waarop zij betrekking
heeft.

6. Het achtste lid wordt vernummerd tot zevende lid.
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Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde lid vervalt.

2. Het zesde lid wordt vernummerd tot vijfde lid.

3. Het zevende lid wordt vernummerd tot zesde lid. In het zesde lid
wordt «de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het zesde lid»
vervangen door: de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het
vijfde lid.

4. Het achtste en het negende lid worden vernummerd tot zevende,
onderscheidenlijk achtste lid.

5. Het tiende lid wordt vernummerd tot negende lid. In het negende lid
wordt «een besluit als bedoeld in het negende lid» vervangen door: een
besluit als bedoeld in het achtste lid.

E

Artikel 72, derde lid, komt te luiden:

3. Artikel 70, tweede tot en met vierde, achtste en negende lid, is voor
zover mogelijk van toepassing.

Artikel 81, vierde lid, vervalt.

G

Artikel 85, derde lid, vervalt.

12

Artikel 51, vierde lid, van de Wet op de stads– en dorpsvernieuwing
(Stb. 1984, 406} komt als volgt te luiden:

4. Gedeputeerde staten maken hun besluit zo spoedig mogelijk doch
in elk geval binnen vier weken na dagtekenmg daarvan bekend aan de
gemeenteraad. Tegen een afwijzend besluit van gedeputeerde staten kan
de gemeenteraad beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

F MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

1

De Belemmeringenwet Verordeningen (Stb. 1899, 129) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Artikel 4 vervalt.
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Artikel 8, eerste lid, komt te luiden:

Weigeren de Staten of Gedeputeerde Staten de ontheffing, de
vergunning of de goedkeuring te verlenen, of blijven zij in gebreke op de
aanvraag daartoe binnen een bij koninklijk besluit te bepalen termijn te
besluiten, of stellen zij voorwaarden in strijd met de artikelen 6 en 7, dan
kan de ontheffing, vergunning of goedkeuring bij koninklijk besluit, de
Raad van State gehoord, zo nodig onder voorwaarden als bedoeld in die
artikelen, worden verleend.

De Waterstaatswet 1900 (Stb. 176), zoals deze wet komt te luiden
indien het bij koninklijke boodschap van 23 juni 1989 ingediende
voorstel van wet houdende algemene regels ter verzekering van de
beveiliging door waterkeringen tegen overstromingen door buitenwater
en regeling van enkele daarmee verband houdende aangelegenheden
(Wet op de waterkering) (21 195) tot wet wordt verheven, wordt als
volgt gewijzigd:

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

1. Indien de besturen van twee of meer provincies niet of niet binnen
redelijke termijn tot overeenstemming komen over de regeling van
belangen van waterstaat die hen gemeenschappelijk aangaan omdat zij
van mening verschillen over de noodzaak of de inhoud van de regeling,
kan daarin bij algemene maatregel van bestuur worden voorzien. Artikel
18a, eerste en derde lid, van de Wet op de Raad van State is van
overeenkomstige toepassing.

2. Op overtreding van voorschriften, bij algemene maatregel van
bestuur krachtens dit artikel gegeven, kunnen dezelfde straffen worden
gesteld als provinciale staten krachtens de wet op overtreding van hun
verordeningen en reglementen kunnen stellen.

B

Artikel 12, vijfde lid, komt te luiden:

5. Wanneer zienswijzen naar voren zijn gebracht wordt het koninklijk
besluit niet genomen, dan nadat de Raad van State is gehoord. Artikel
18a van de Wet op de Raad van State is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 12a, derde lid, komt te luiden:

3. Wanneer zienswijzen naar voren zijn gebracht wordt Ons bevel niet
uitgevaardigd, dan nadat de Raad van State is gehoord. Artikel 18a van
de Wet op de Raad van State is van overeenkomstige toepassing.
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D

De artikelen 40 tot en met 41 a vervallen.

E

Artikel 42a vervalt.

F

Artikel 42b komt te luiden:

Artikel 42b

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan gedeputeerde staten de
tenuitvoerlegging van het door hen gegeven bevel opdragen, dan wel zelf
de tenuitvoerlegging van het bevel ter hand nemen.

In artikel 43 wordt «Onze voornoemde Minister» vervangen door: Onze
Minister van Verkeer en Waterstaat, en «Ons» door: Onze Minister van
Verkeer en Waterstaat.

H

Artikel 85, vijfde lid, komt te luiden:

5. De instelling tegen wiens bestuur het bevel was gericht is verplicht
de aan de tenuitvoerlegging verbonden kosten te vergoeden aan de
instelling of instellingen voor wier rekening de tenuitvoerlegging heeft
plaats gehad.

I

De artikelen 86 tot en met 88 vervallen.

J

Artikel 89 komt te luiden:

Artikel 89

Het volgens artikel 85 verschuldigde moet worden voldaan binnen
dertien weken na de bekendmaking van het in het zesde lid van dat
artikel bedoelde besluit.

K

In artikel 90, eerste lid, vervalt: alsmede de proceskosten, waarin het
bij toepassmg van artikel 87 is veroordeeld.

L

Artikel 91 komt te luiden:
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Artikel 91

In afwijking van artikel 8.1.1.5, onderdeel b, van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een bevel als bedoeld in
artikel 80 beroep instellen bij de rechtbank.

M

De artikelen 92 tot en met 95 vervallen.

N

Artikel 103 komt te luiden:

Artikel 103

Op deze afdeling zijn de artikelen 85, 89 tot en met 91, 96 en 97 van
overeenkomstige toepassing.

3

Artikel 14 van de Rivierenwet (Stb. 1908, 339) vervalt.

4

De Wet van 15 december 1917, houdende voorschriften omtrent
aanleg en instandhouding van spoorwegen, waarop uitsluitend met
beperkte snelheid wordt vervoerd, op wegen niet onder beheer van het
Rijk (Stb. 1917, 703), wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 vervalt.

B

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

Artikel 2 is van overeenkomstige toepassing op een beschikking tot
wijziging of intrekking van de vergunning.

In het eerste lid van artikel 7 en van artikel 8 wordt «eene vergunning,
als bedoeld bij de artikelen 2 en 3» vervangen door: een vergunning als
bedoeld in artikel 2.

In artikel 11, onderdeel b, tweede volzin, wordt «als bedoeld bij de
artikelen 2 en 3» vervangen door: als bedoeld in artikel 2.

5

De Verenwet (Stb. 1921, 838) wordt als volgt gewijzigd:
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A

Artikel 16 komt te luiden:

Artikel 16

De uitspraak in een tegen een besluit als bedoeld in artikel 13
ingesteld beroep wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 15.

B

Artikel 17 vervalt.

6

De Wegenwet (Stb. 1930, 342) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid vervalt «uiterlijk tot op den dertigsten dag, nadat de
kennisgeving van de weigering bij aangeteekenden brief is verzonden».

2. Het vijfde tot en met het achtste lid vervallen.

3. Een nieuw vijfde lid wordt toegevoegd, luidende:

5. Van een besluit tot medewerking als bedoeld in dit artikel wordt,
indien dit wordt genomen door de gemeenteraad, mededeling gedaan
aan gedeputeerde staten door toezending van een afschrift ervan.

B

Artikel 11a vervalt.

C

Artikel 12 komt te luiden:

Artikel 12

Een afschrift van een uitspraak in beroep waarbij een weg aan het
openbaar verkeer wordt onttrokken wordt door Burgemeester en
Wethouders van de gemeente waarin de weg is gelegen gedurende
tenminste twee weken voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage
gelegd, nadat van die terinzagelegging vooraf op de in die gemeente
gebruikelijke wijze mededeling is gedaan.

D

Artikel 18a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede tot en met het vierde lid vervallen.

2. Het vijfde lid wordt vernummerd tot tweede lid.
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Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Gedeputeerde Staten deelen hunne
beslissing op een verzoek om goedkeuring van een krachtens artikel 19,
derde, vierde en vijfde lid, genomen besluit onverwijld mede aan»
vervangen door: Gedeputeerde Staten maken hun besluit op een verzoek
om goedkeuring van een krachtens artikel 19, derde, vierde en vijfde lid,
genomen besluit onverwijld bekend aan.

2. Het derde lid vervalt.

F

Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het cijfer «1.» voor het eerste lid vervalt en «ter openbare kennis
gebracht» wordt vervangen door: bekendgemaakt.

2. Het tweede tot en met het vijfde lid vervallen.

G

Artikel 41, tweede lid, laatste volzin, vervalt.

H

Artikel 48 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het cijfer «1.» voor het eerste lid vervalt, alsmede «of in geval van
hooger beroep door Ons».

2. Het tweede lid vervalt.

7

Artikel 3 van de Wegenverkeerswet (Stb. 1935, 554) komt te luiden:

Artikel 3

Een belanghebbende kan tegen een verkeersbesluit tot plaatsing of
verwijdering van verkeerstekens of tot het treffen van maatregelen op of
aan de weg ter regeling van het verkeer beroep instellen bij de
rechtbank.

8

De Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 30 komt te luiden:

Artikel 30

1. Tegen een besluit als bedoeld in de artikelen 24, eerste lid, en 27,
eerste lid, kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep kan mede de in
artikel 26, eerste lid, bedoelde aanwijzingen en voorschriften omvatten.
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2. Indien omtrent het ontwerp van een bestemmingsplan dat ter
uitvoering van de in artikel 26, eerste lid, bedoelde aanwijzingen en
voorschriften wordt vastgesteld of herzien, zienswijzen als bedoeld in
artikel 23, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kenbaar
zijn gemaakt, kunnen deze geen grond vinden in bedenkingen tegen de
aanwijzing van het luchtvaartterrein of de in artikel 26, eerste lid,
bedoelde aanwijzingen en voorschriften.

B

Artikel 49 vervalt.

9

Artikel 5 van de Deltawet (Stb. 1958, 246) wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zevende lid vervalt «bij een met redenen omklede
beschikking».

2. Het achtste lid komt te luiden:

8. Van de beschikking wordt mededeling gedaan aan gedeputeerde
staten door toezending van een afschrift.

10

De Ontgrondingenwet (Stb. 1965, 509) wordt als volgt gewijzigd:

A

De artikelen 17 en 18 komen te luiden:

Artikel 17

1. Tegen een besluit van het bestuur van een waterschap, veenschap
of veenpolder op grond van Hoofdstuk II van deze wet kan een belang–
hebbende beroep instellen bij gedeputeerde staten.

2. Tegen een besluit van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat of
van gedeputeerde staten op grond van Hoofdstuk II van deze wet kan
een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State.

3. De in artikel 10, eerste lid, bedoelde besturen zijn belanghebbende
als bedoeld in het eerste en het tweede lid.

Artikel 18

1. Onverminderd artikel 6.4.17, derde en vierde lid, van de Algemene
wet bestuursrecht, worden besluiten van gedeputeerde staten op grond
van artikel 17, eerste lid, onverwijld toegezonden aan de in artikel 10,
eerste lid, bedoelde besturen.

2. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde besluiten is het
bepaalde in artikel 17, tweede en derde lid, van overeenkomstige
toepassing.

B

Artikel 19 vervalt.
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In artikel 20 wordt «bij Ons» vervangen door: bij de Afdeling bestuurs–
rechtspraak van de Raad van State.

Artikel 21 vervalt.

E

Artikel 29 komt te luiden:

Artikel 29

1. Tegen een door het bestuur van een waterschap, veenschap of
veenpolder gegeven beschikking op grond van artikel 26, eerste lid, kan
een belanghebbende beroep mstellen bij gedeputeerde staten.

2. Tegen een door het Rijk of gedeputeerde staten gegeven
beschikking op grond van artikel 26, eerste lid, dan wel artikel 27,
alsmede tegen een beschikking van gedeputeerde staten op grond van
het eerste lid kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

11

De Wet Uitkeringen Wegen (Stb. 1966, 367) wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2, vijfde lid, wordt «de Afdeling voor de Geschillen van
Bestuur van de Raad van State gehoord» vervangen door: de Raad van
State gehoord; artikel 18a van de Wet op de Raad van State is van
overeenkomstige toepassing.

B

In artikel 10, tiende lid, wordt «de Afdeling voor de Geschillen van
Bestuur van de Raad van State gehoord» vervangen door: de Raad van
State gehoord; artikel 18a van de Wet op de Raad van State is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 vervalt.

12

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb. 1981, 573), zoals
deze wet komt te luiden indien het bij koninklijke boodschap van 3 april
1989 ingediende voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzi–
gingen van andere wetten (vergunningen en algemene regels voor inrich–
tingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
(21 087) en het bij koninklijke boodschap van 17 augustus 1989
ingediende voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne (afvalstoffen) (21 246) tot wet
worden verheven, wordt als volgt gewijzigd:
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Hoofdstuk III komt tot artikel 16c te luiden:

Hoofdstuk III Beroep op de administratieve rechter

Artikel 16

Beroep op de administratieve rechter staat open overeenkomstig
hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer.

B

Artikel 16c, derde lid, vervalt.

13

Hoofdstuk V van de Deltaschadewet (Stb. 1971, 86) vervalt.

14

Artikel 7 van de Wet van 11 maart 1972, houdende verklaring van het
algemeen nut der onteigening van percelen, erfdienstbaarheden en
andere zakelijke rechten ten behoeve van de inrichting van een buislei–
dingenstraat vanaf Pernis langs Klundert naar de Schelde nabij de Neder–
lands-Belgische grens (Stb. 1972, 145), wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

4. Gedeputeerde staten doen van hun besluit mededeling door
toezending van een afschrift ervan aan de in artikel 6 bedoelde openbare
lichamen, aan het beheerslichaam en ter overschrijving in de openbare
registers aan de hypotheekbewaarder, wie het aangaat.

2. Het vijfde lid en het zesde lid vervallen.

3. Een nieuw vijfde lid wordt ingevoegd, luidende:

5. Van de uitspraak in een tegen een besluit van gedeputeerde staten
als bedoeid in het eerste lid ingesteld beroep doen gedeputeerde staten
mededeling door toezending van een afschrift ervan aan het beheersli–
chaam en ter overschrijving in de openbare registers aan de hypotheek–
bewaarder, wie het aangaat.

4. Het zevende en het achtste lid worden vernummerd tot het zesde
en het zevende lid.

15

De Grondwaterwet (Stb. 1981, 392), zoals deze wet komt te luiden
indien het bij koninklijke boodschap van 3 april 1989 ingediende voorstel
van wet tot wijziging en uitbreiding van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van andere
wetten (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures
voor vergunningen en ontheffingen; handhaving) (21 087) en het bij
koninklijke boodschap van 7 augustus 1990 ingediende voorstel van wet
tot wijziging van enkele bepalingen van de Grondwaterwet (21 661) tot
wet worden verheven, wordt als volgt gewijzigd:
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Artikel 43 komt te luiden:

Artikel 43

1. Beroep op de administratieve rechter staat open overeenkomstig
hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer.

2. Tegen een beschikking als bedoeld in artikel 30 houdende een
aanwijzing overeenkomstig artikel 8.26 van de Wet milieubeheer kan
geen beroep worden ingesteld. Artikel 20.2, tweede lid, van die wet is
van overeenkomstige toepassing.

3. Tegen een beschikking houdende een aanwijzing als bedoeld in
artikel 10 kan geen beroep worden ingesteld.

B

De artikelen 44 tot en met 46 vervallen.

16

Artikel 10 van de Wet verontreiniging zeewater (Stb. 1981, 695), zoals
deze wet komt te luiden indien het bij koninklijke boodschap van 3 april
1989 ingediende voorstel van wet tot wijziging en uitbreiding van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzi–
gingen van andere wetten (vergunningen en algemene regels voor inrich–
tingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
(21 087) tot wet wordt verheven, komt te luiden:

Artikel 10

1. Beroep op de administratieve rechter staat open overeenkomstig
hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer.

2. In afwijking van artikel 20.3, eerste lid, van de Wet milieubeheer
wordt een beschikking houdende bezwaren als bedoeld in artikel 6b van
deze wet terstond van kracht.

17

Artikel 6 van de Wet van 18 december 1985 (Stb. 715), houdende
enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van
muskusrattenvangers (en bijlagen), komt te luiden:

Artikel 6

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan voor het in artikel 1
omschreven doel, hetzij uit eigen beweging, hetzij op aanvraag van
gedeputeerde staten van een of meer provincies, de in artikel 3, tweede
lid, bedoelde bijlage wijzigen bij in de Staatscourant bekend te maken
besluit na overleg met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij en gedeputeerde staten van de betrokken provincies.

18

Artikel 66 van de Wet personenvervoer (Stb. 1987, 175) vervalt.
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19

De Scheepvaartverkeerswet (Stb. 1988, 352) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde lid vervalt.

2. Het zesde lid wordt vernummerd tot vijfde lid.

B

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «gepubliceerd» vervangen door: bekendge–
maakt.

2. Het tweede lid komt te luiden:

2. Een belanghebbende kan tegen een besluit als bedoeld in het eerste
lid beroep instellen bij de rechtbank.

3. Het derde lid vervalt.

4. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.

5. In het derde lid wordt «publicatie» vervangen door: bekendmaking.

C

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «gepubliceerd» vervangen door: bekendge–
maakt.

2. Het vierde en het vijfde lid vervallen.

3. Het zesde lid wordt vernummerd tot vierde lid.

4. In het vierde lid wordt «publicatie» vervangen door: bekendmaking.

20

De Wet op de waterhuishouding (Stb. 1989, 285) wordt als volgt
gewijzigd:

A

De artikelen 42 en 43 komen te luiden:

Artikel 42

Een belanghebbende kan tegen een peilbesluit voor oppervlaktewa–
teren onder beheer van het Rijk of een provincie beroep instellen bij de
rechtbank.
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Artikel 43

In het geval dat een ander dan het Rijk of een provincie aan het water–
akkoord deelneemt kan een belanghebbende beroep instellen bij gedepu–
teerde staten tegen een besluit als bedoeld in artikel 19, eerste lid. Voor
de gevallen waarin gedeputeerde staten van meer dan één provincie van
het beroep zouden moeten kennis nemen, wijzen provinciale staten van
de desbetreffende provincies gedeputeerde staten van één van de
provincies als beroepsinstantie aan. Deze aanwijzing geschiedt bij veror–
dening, vastgesteld bij gemeenschappelijk besluit van provinciale staten
van de desbetreffende provincies.

B

In de eerste volzin van artikel 44 wordt «besluit» telkens vervangen
door: beschikking, en vervalt «en in de overige gevallen op de Kroon».

C

De artikelen 45, 46, 50 en 52 vervallen.

21

De Waterschapswet (Stb. 1991, 379) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.5, derde lid, vervalt.

B

Artikel 1.7, eerste lid, tweede volzin, komt te luiden:

Artikel 18a van de Wet op de Raad van State is van overeenkomstige
toepassing.

C

Artikel 1.8, eerste lid, tweede volzin, komt te luiden:

Artikel 18a van de Wet op de Raad van State is van overeenkomstige
toepassing.

D

Artikel 1.9, eerste lid, tweede volzin, komt te luiden:

Artikel 18a van de Wet op de Raad van State is van overeenkomstige
toepassing.

E

Artikel 4.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt.

2. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.
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F

Artikel 4.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid vervalt.

2. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid.

G

Artikel 4.15, derde lid, vervalt.

H

Artikel 4.22, vierde lid, laatste volzin, vervalt.

I

Artikel 5.4 komt te luiden:

Artikel 5.4

1. In afwijking van artikel 8.1.1.2, onderdeel c, van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een besluit van gedepu–
teerde staten inzake goedkeuring beroep instellen bij de rechtbank.

2. Artikel 3.18, tweede tot en met vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de terinzagelegging geschiedt binnen
twee weken na de bekendmaking van het besluit, voor de tijd van vier
weken.

J

Artikel 5.8 komt te luiden:

Artikel 5.8

In afwijking van artikel 8.1.1.2, onderdeel a, van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een besluit van gedepu–
teerde staten in beroep ingevolge artikel 5.6, eerste lid, onderdeel a of c,
beroep instellen bij de rechtbank.

K

Artikel 5.15 komt te luiden:

Artikel 5.15

In afwijking van artikel 8.1.1.5, onderdeel a, van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een besluit van gedepu–
teerde staten tot vernietiging beroep instellen bij de rechtbank.

L

Artikel 5.17, tweede lid, derde volzin, komt te luiden:

Artikel 18a van de Wet op de Raad van State is van overeenkomstige
toepassing.
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22

Indien het bij koninklijke boodschap van 23 juni 1989 ingediende
voorstel van wet houdende algemene regels ter verzekering van de
beveiliging door waterkeringen tegen overstromingen door het buiten–
water en regeling van daarmee samenhangende aangelegenheden (Wet
op de waterkering) (21 195) tot wet wordt verheven, wordt deze wet als
volgt gewijzigd:

Artikel 6, vijfde lid, vervalt.

B

Artikel 8, eerste lid, tweede volzin, en zesde lid, vervalt.

G MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

1

De Mijnwet 1903 (Stb. 1904, 73), zoals die wet komt te luiden indien
het bij koninklijke boodschap van 3 april 1989 mgediende voorstel van
wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen milieu–
hygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten
(vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor
vergunningen en ontheffingen; handhaving) (21 087) tot wet wordt
verheven, wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 10, eerste lid, wordt «De hoofdstukken 13 en 20 van de Wet
milieubeheer zijn van overeenkomstige toepassing» vervangen door:
Hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer is van overeenkomstige
toepassing.

B

Na artikel 10 wordt een artikel 10a ingevoegd, luidende:

Artikel lOa

Tegen besluiten krachtens bij algemene maatregel van bestuur
gegeven voorschriften die berusten of mede berusten op artikel 9, eerste
lid, onderdeel c, en tegen besluiten van Onze voornoemde Minister ter
uitvoering van artikel 10, tweede lid, staat beroep op de administratieve
rechter open overeenkomstig hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer.

De Pandhuiswet (Stb. 1910, 321) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2, derde lid, vervalt.
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B

In artikel 3, derde lid, vervalt «en 200-202».

C

Artikel 16 vervalt.

D

Artikel 41, eerste tot en met vierde lid, vervalt, benevens het cijfer «5.»
voor het vijfde lid.

Artikel 8 van de Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding 1939
(Stb. 630) wordt vervangen door:

Artikel 8

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

De artikelen 50 tot en met 52 van de Kernenergiewet (Stb. 1963, 82),
zoals deze komt te luiden indien het bij koninklijke boodschap van 3 april
1989 ingediende voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzi–
gingen van andere wetten (vergunningen en algemene regels voor inrich–
tingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
(21 087) tot wet wordt verheven, worden vervangen door een nieuw
artikel 50, luidende:

Artikel 50

Beroep op de administratieve rechter staat open overeenkomstig
hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer.

De Mijnwet continentaal plat (Stb. 1965, 428) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt.

2. Het tweede en het derde lid worden vernummerd tot eerste en
tweede lid.

3. In de eerste volzin van het eerste lid wordt «besluit» vervangen
door: beschikking.

4. In de tweede volzin van het eerste lid wordt «het besluit» telkens
vervangen door: de beschikking.
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5. In het tweede lid wordt «het besluit» vervangen door: de
beschikking, en «bekend gemaakt» door: geplaatst.

B

Artikel 18, tweede en derde lid, wordt vervangen door een nieuw
tweede lid, luidende:

2. Artikel 17 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een
beschikking, houdende wijziging of weigering van een wijziging.

C

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt voor «toestemming» ingevoegd: schriftelijk.

2. De tweede volzin van het tweede lid vervalt.

3. Het derde lid komt te luiden:

3. Artikel 17 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een
beschikking houdende verlening of weigering van toestemming.

D

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a van het tweede lid wordt «bij aangetekende brief»
vervangen door: schriftelijk.

2. Het vierde en het vijfde lid worden vervangen door een nieuw vierde
lid, luidende:

4. Een krachtens dit artikel gegeven beschikking wordt eerst van
kracht zodra zij onherroepelijk is geworden. Van een beschikking tot
intrekking van een opsporings of winningsvergunning wordt een kennis–
geving in de Staatscourant geplaatst zodra zij van kracht is geworden.

E

Na paragraaf 5 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende:

5A Beroep op de administratieve rechter

Artikel 36a

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

6

De Wet op het consumentenkrediet (Stb. 1990, 395) wordt als volgt
gewijzigd:
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In artikel 8 vervalt «, 236 en 237, tweede lid,».

B

Artikel 49 komt te luiden:

Artikel 49

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

H MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERU

1

Artikel 3 van de Wet op de Walvisvangst 1960 (Stb. 410) vervalt.

2

De Boswet (Stb. 1961, 256) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8

Tegen een op grond van Afdeling II genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

B

De artikelen 14 en 16 vervallen.

Artikel 17 komt te luiden:

Artikel 17

Indien de gebruiker of eigenaar van een houtopstand tengevolge van
een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening genomen besluit,
houdende een verbod tot vellen van een houtopstand of een weigering
tot ontheffing van een verbod tot vellen van een houtopstand, schade
lijdt, welke redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te
biijven, kennen de in de provinciale, onderscheidenlijk de gemeentelijke
verordening aangewezen organen hem op zijn verzoek een naar
billijkheid te bepalen schadevergoeding uit de provinciale, onderschei–
denlijk de gemeentekas toe.

De Natuurbeschermingswet (Stb. 1967, 572) wordt als volgt
gewijzigd:

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22495, nrs. 1-2 114



Artikel 19 komt te luiden:

Artikel 19

1. Tegen een besluit als bedoeld in artikel 7, eerste lid, 11, eerste lid,
13 en 18 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2. De werking van het besluit, bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, en
12, wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien
beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

B

In artikel 20, eerste lid, eerste volzin, wordt «indien binnen de in artikel
19 genoemde termijn geen beroep tegen die beschikking is ingesteld of
indien een beroep is afgewezen» vervangen door: indien de beroeps–
termijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is
beslist.

De titel van Afdeling 4 komt te luiden:

Afdeling 4 Beroep bij de administratieve rechter

4

Artikel 73 van de Reconstructiewet Midden-Delfland (Stb. 1977, 233)
komt te luiden:

Artikel 73

1. Gedeputeerde staten doen van een besluit als bedoeld in artikel 72,
eerste, tweede of derde lid, mededeling door toezending van een
afschrift ervan aan de Centrale Landinrichtings-Commissie en aan de
reconstructiecommissie.

2. Tegen een besluit als bedoeld in artikel 72, eerste, tweede of derde
lid, kunnen uitsluitend belanghebbende openbare lichamen beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

3. Gedeputeerde staten doen van de uitspraak in beroep mededeling
door toezending van een afschrift ervan aan de Centrale Landinrichtings–
commissie en aan de reconstructie-commissie en, indien de in artikel 89
bedoelde akte van toedeling is ingeschreven in de openbare registers en
door de uitspraak in beroep de eigendom aan een ander openbaar
lichaam of rechtspersoon wordt toegewezen dan in die akte is vermeld,
ter inschrijving in de openbare registers aan het desbetreffende kantoor
van de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers. Door
inschrijving van de uitspraak in beroep in de openbare registers wordt de
in die uitspraak omschreven eigendom verkregen door de in die uitspraak
genoemde openbare lichamen.

De Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenko–
loniën (Stb. 1977, 694) wordt als volgt gewijzigd:
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Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «ingediende bezwaren» vervangen door:
ingebrachte bedenkingen, en «de indieners van de bezwaarschriften»
door: degenen die bedenkingen hebben ingebracht.

2. Het vierde lid komt te luiden:

4. Tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid kunnen uitsluitend
provinciale staten van Groningen en van Drenthe beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het
besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt opgeschort totdat de beroeps–
termijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is
beslist.

3. Het vijfde lid komt te luiden:

5. Zodra het herinrichtingsprogramma is vastgesteld, wordt het op de
provinciale griffie en op de secretarie van de gemeenten in
Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën gedurende acht
weken voor een ieder ter inzage gelegd. Gedeputeerde staten van
Groningen en van Drenthe geven van de terinzageligging kennis in de
Staatscourant, in ten minste twee dagbladen die in de streek worden
verspreid en in de gemeente op de aldaar gebruikelijke manier.

B

Artikel 20, vierde lid, komt te luiden:

4. Indien in het in het derde lid bedoelde geval provinciale staten van
Groningen en van Drenthe niet tot overeenstemming kunnen komen,
wordt het herinrichtingsplan vastgesteld bij koninklijk besluit.

Artikel 22, achtste lid, komt te luiden:

8. Indien in het in het vijfde lid bedoelde geval gedeputeerde staten
van Groningen en van Drenthe niet tot overeenstemming kunnen komen,
wordt het plan tot uitwerking dan wel uitbreiding vastgesteld bij
koninklijk besluit.

Artikel 77, vierde, vijfde en zesde lid, komt te luiden:

4. Tegen een besluit als bedoeld in artikel 74, eerste, tweede of derde
lid, kunnen uitsluitend de aldaar bedoelde openbare lichamen en andere
rechtspersonen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.

5. Gedeputeerde staten doen van de uitspraak in beroep mededeling
door toezending van een afschrift ervan:

a. in geval van beroep tegen de toewijzing van de eigendom, het
beheer of het onderhoud van de in het tweede lid bedoelde onroerende
zaken, aan de herinrichtingscommissie en, indien door de uitspraak in
beroep de eigendom aan een ander openbaar lichaam of rechtspersoon
wordt toegewezen dan in de in het tweede lid bedoelde akte is vermeld,
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ter inschrijving in de openbare registers aan het desbetreffende kantoor
van de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers;

b. in geval van beroep tegen de toewijzing van de eigendom, het
beheer of het onderhoud van de in artikel 95, derde lid, onderdeel b,
bedoelde onroerende zaken, aan de herinrichtingscommissie en, indien
de in artikel 95, eerste lid, bedoelde akte is ingeschreven in de openbare
registers en door de uitspraak in beroep de eigendom aan een ander
openbaar lichaam of rechtspersoon dan in die akte is vermeld wordt
toegewezen, ter inschrijving in de openbare registers aan het desbetref–
fende kantoor van de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare
Registers.

6. Door de inschrijving van de uitspraak in beroep in de openbare
registers wordt de in die uitspraak omschreven eigendom verkregen door
de in die uitspraak genoemde openbare lichamen.

Artikel 78 komt te luiden:

Artikel 78

Tegen een besluit als bedoeld in artikel 74, vijfde lid, kunnen
uitsluitend belanghebbende openbare lichamen beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

6

De Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 83 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

4. Tegen de in artikel 75, eerste lid, onder c, bedoelde voornemens tot
toewijzing van de eigendom, voor zover zulks geschiedt met toepassing
van artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en c, dan wel met
toepassing van artikel 122 van de Onteigeningswet, kunnen uitsluitend
rechthebbenden en pachters die zich tijdig tot gedeputeerde staten
hebben gewend met bedenkingen tegen deze voornemens of die beden–
kingen hebben tegen deze voornemens voor zover deze afwijken van die
in het ter inzage gelegde ontwerp van het landinrichtingsplan beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2. Het vijfde lid vervalt.

Artikel 110 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

4. Tegen de in artikel 102, eerste lid, onder d, bedoelde voornemens
inzake toewijzing van de eigendom, voor zover zulks geschiedt met
toepassing van artikel 143, eerste lid, aanhef en onderdeel b, kunnen
uitsluitend rechthebbenden en pachters die zich tijdig tot gedeputeerde
staten hebben gewend met bedankingen tegen deze voornemens of die
bedenkingen hebben tegen deze voornemens voor zover deze afwijken
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van die in het ter inzage gelegde ontwerp van het aanpassingsplan
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

2. Het vijfde lid vervait.

Artikei 138, vierde, vijfde en zesde lid, komt te luiden:

4. Tegen een besluit als bedoeld in artikel 133 kunnen uitsluitend de in
het eerste lid bedoelde openbare lichamen en de aldaar bedoelde andere
rechtspersonen, met uitzondering van de rechtspersonen waarvan de
toewijzing of regeling is geschied met toepassing van artikel 133, vierde
lid, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

5. Gedeputeerde staten doen van de uitspraak in beroep mededeling
door toezending van een afschrift ervan aan de centrale commissie en
aan de landinrichtingscommissie, alsmede ter inschrijving in de openbare
registers, aan het desbetreffende kantoor van de Rijksdienst van het
Kadaster en de Openbare Registers:

a. indien door de uitspraak in beroep de eigendom aan een ander
openbaar lichaam wordt toegewezen dan in de in het tweede lid
bedoelde akte is vermeld;

b. indien de in artikel 207 bedoelde akte van toedeling is ingeschreven
in de openbare registers en door de uitspraak in beroep de eigendom
aan een ander openbaar lichaam of een andere rechtspersoon wordt
toegewezen dan in die akte is vermeld.

6. Door inschrijving van de uitspraak in beroep in de openbare
registers wordt de in die uitspraak omschreven eigendom verkregen door
de in die uitspraak genoemde openbare lichamen.

I MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

1

Artikel 42, tweede lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb.
1964, 485) vervalt.

Artikel III, zesde lid, van de Wet van 14 mei 1981 (Stb. 363),
houdende wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967,
687) vervalt.

Artikel 37, zesde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale
zekerheid (Stb. 1987, 94) vervalt.

Artikel 4b, vijfde lid, van de Wet van 13 december 1972 (Stb. 1972,
702) tot bevriezing van het kinderbijslagbedrag voor het eerste kind
alsmede oprichting van het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering,
vervalt.
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5

De Arbeidsvoorzieningswet (Stb. 1990, 402) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 108, vijfde lid, vervalt.

B

Artikel 118 komt te luiden:

Artikel 118

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

6

Artikel 22 van de Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) vervalt.

7

In artikel II van de Wet houdende intrekking van de Jeugdspaarwet
(Stb. 1991, 738) wordt na «met dien verstande» ingevoegd: dat artikel
14, derde lid, derde voizin, buiten toepassing blijft en.

J MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN
CULTUUR

1

Artikel 2f van de Wet regelende de uitoefening der geneeskunst (Stb.
1865, 60) vervalt.

Artikel 7e van de Wet inzake uitoefening der tandheelkunst (Stb. 1876,
117) vervalt.

3

Artikel 61 van de Gezondheidswet (Stb. 1956, 51) vervalt.

4

De Destructiewet (Stb. 1957, 84) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tweede volzin van het tweede lid komt te luiden:

Van het besluit wordt mededeling gedaan aan de inspecteur door
toezending van een afschrift.
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2. Het vierde lid vervalt.

3. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid. In het vierde lid
vervalt «, buiten het geval van voorziening, bedoeld in het vierde lid,» en
wordt «door Ons» vervangen door: bij koninklijk besluit, en «Onze
beslissing» door: het koninklijk besluit.

4. Het zesde lid wordt vernummerd tot vijfde lid. In het vijfde lid wordt
«veertien dagen,» vervangen door: twee weken.

B

Artikel 19 vervalt.

C

Artikel 22 wordt vervangen door:

Artikel 22

Beroep staat open overeenkomstig hoofstuk 20 van de Wet milieu–
beheer, uitgezonderd tegen besluiten als bedoeld in artikel 18 van deze
wet.

5

De Vleeskeuringswet (Stb. 1958, 72) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tweede volzin van het tweede lid komt te luiden:

Van het besluit wordt mededeling gedaan aan de inspecteur door
toezending van een afschrift.

2. Het derde lid komt lid te luiden:

3. De werking van het besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt
opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is
ingesteld, op het beroep is beslist.

3. Het vierde lid vervalt.

4. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid.

5. In het vierde lid wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit,
en vervalt «of van Ons».

B

Artikel 19a, tweede tot en met zesde lid, vervalt, benevens het cijfer
«1.» voor het eerste lid.

C

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:
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1. Het vierde en het vijfde lid vervallen.

2. Het zesde lid wordt vernummerd tot vierde lid.

D

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en in het tweede lid vervalt telkens «of van Ons».

2. De tweede volzin van het derde lid vervalt.

3. Een nieuw vierde lid wordt toegevoegd, luidende:

4. In afwijking van artikel 8.1.1.2, onderdeel a, van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een besluit als bedoeld in
het derde lid beroep instellen bij de rechtbank.

6

De Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408), zoals
deze wet komt te luiden indien het bij koninklijke boodschap van 12
september 1990 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op
de Geneesmiddelenvoorziening (21 691) tot wet wordt verheven, wordt
als volgt gewijzigd:

A

Artike! 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tweede volzin van het derde lid vervalt.

2. Het vierde lid vervalt.

3. Het vijfde tot en met het negende lid worden vernummerd tot het
vierde tot en met het achtste lid.

4. In het zesde lid wordt «De leden 1-6» vervangen door: Het eerste
tot en met het vijfde lid.

B

Artikel 5, eerste lid, vervalt, alsmede het cijfer «2.» voor het tweede
lid.

C

Artikel 18 komt te luiden:

Artikel 18

1. De inspecteur mag zijn bevoegdheid tot sluiting ingevolge artikel
16, derde lid, niet uitoefenen voordat de beschikking tot weigering of
intrekking van de inschrijving, bedoeld in artikel 15, tweede lid, onder–
scheidenlijk artikel 16, tweede lid, onherroepelijk is geworden.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien naar het oordeel van de
inspecteur een onmiddellijke sluiting in het belang van de volksge–
zondheid noodzakelijk is.
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D

Artikel 25, derde lid, komt te luiden:

3. De gevestigde apotheker, de waarnemende apotheker of de
apotheekhoudende geneeskundige behoeven aan de gegeven aanwijzing
geen gevolg te geven, zolang deze aanwijzing nog niet onherroepelijk is
geworden. De eerste volzin is niet van toepassing indien naar het oordeel
van de inspecteur een onmiddellijke opvolging van de aanwijzing in het
belang van de volksgezondheid noodzakelijk is.

In artikel 27, eerste lid, wordt «3, achtste lid» vervangen door: 3,
zevende lid.

F

Artikel 31, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «3, vijfde en negende lid» vervangen door: 3,
vierde en achtste lid.

2. In onderdeel c wordt «3, achtste lid» vervangen door: 3, zevende
lid.

De Wet op de bejaardenoorden (Stb. 1984, 656} wordt als volgt
gewijzigd:

De artikelen 2a, tweede en derde lid, alsmede het cijfer «1.» voor het
eerste lid, 5, eerste lid, tweede en derde volzin, en tweede en derde lid,
16b, vierde lid, en 23, tweede lid, alsmede het cijfer «1.» voor het eerste
lid, vervallen.

B

Aan artikel 4 wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:

3. Voor zover bij de vaststelling is afgeweken van het ontwerp worden
de gronden waarop de afwijking berust bij de bekendmaking van het
vastgestelde plan vermeld.

C

Artikel 6, vierde lid, vervalt.

D

Na artikel 6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

Tegen een besluit als bedoeld in de artikelen 4 en 6 kan een belang–
hebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
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Artikel 24a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid wordt «schriftelijk bezwaar maken bij Onze
Minister» vervangen door: schriftelijk bedenkingen inbrengen bij Onze
Minister.

2. De eerste en de derde volzin van het zesde lid vervallen.

3. Het zevende lid komt te luiden:

7. Tegen een besluit als bedoeld in het eerste tot en met het derde lid
kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State.

8

Artikel 40 van de Wet op de paramedische beroepen (Stb. 1963, 113)
vervalt.

9

De Drank– en Horecawet (Stb. 1964, 386) wordt als volgt gewijzigd:

A

De artikelen 47 en 48 vervallen.

Artikel 55, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De puntkomma aan het slot van onderdeel b wordt vervangen door
een punt.

2. Onderdeel c vervalt.

10

De Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347), zoals deze komt te luiden nadat
het bij koninklijke boodschap van 8 juni 1990 ingediende voorstel van
Wet tot Nadere wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
en de Ziekenfondswet, alsmede daarmee samenhangende wijzigingen in
enige andere wetten, in het kader van de geleidelijke wijziging van het
stelsel van ziektekostenverzekering (Wet stelselwijziging ziektekostenver–
zekering tweede fase) tot wet wordt verheven, wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 74 komt te luiden:

Alvorens te beslissen op een bezwaarschrift tegen een besluit betref–
fende het verlenen van een verstrekking als bedoeld in de artikelen 8 en
10 of van een vergoeding als bedoeld in de artikelen 10 en 11, wint het
bestuursorgaan waarbij het bezwaarschrift wordt ingediend, het advies
van de Ziekenfondsraad in.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22495, nrs. 1-2 123



B

De artikelen 75 en 76 vervallen.

C

Artikel 77 komt te luiden:

Artikel 77

Tegen een beschikking als bedoeid in de artikelen 8a, 8d, 8g, 34, 35
en 36 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuurs–
rechtspraak van de Raad van State.

D

De artikelen 78 en 80 vervallen.

11

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1990, 176), zoals
deze komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 8 juni 1990
ingediende voorstel van Wet tot Nadere wijziging van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten en de Ziekenfondswet, alsmede daarmee samen–
hangende wijzigingen in enige andere wetten, in het kader van de gelei–
delijke wijziging van het stelsel van ziektekostenverzekering (Wet stelsel–
wijziging ziektekostenverzekering tweede fase) tot wet wordt verheven,
wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel 5 wordt een artikel 5bis ingevoegd, luidende:

Artikel 5bis

Bij een besluit op grond van artikel 5 is alleen belanghebbende degene
op wiens aanspraken het besluit betrekking heeft.

B

In het opschrift van HOOFDSTUK IX en in het opschrift van paragraaf
1 wordt tussen de woorden «van» en «beroep» tussengevoegd: bezwaar
en.

Artikel 58 komt te luiden:

Alvorens te beslissen op een bezwaarschrift tegen een besluit betref–
fende het verwezenlijken van een aanspraak als bedoeld in de artikelen 6
en 11 of van een uitkering als bedoeld in de artikelen 11 en 12, wint het
bestuursorgaan waarbij het bezwaarschrift wordt ingediend, het advies
van de Ziekenfondsraad in.

De artikelen 59, 60 en 61 vervallen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22495, nrs. 1-2 124



E

Artikel 62 komt te luiden:

Artikel 62

Tegen een beschikking als bedoeld in de artikelen 8, 8b, 8f, 33, 34 en
35 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuurs–
rechtspraak van de Raad van State.

F

Artikel 63 vervalt.

12

Artikel 10 van de Wet op de medische hulpmiddelen (Stb. 1970, 53)
komt te luiden:

Artikel 10

Tegen een beschikking inzake goedkeuring kan een belanghebbende
beroep instellen bij Onze Minister.

13

De Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tweede volzin van het tweede lid vervalt.

2. Het derde lid komt te luiden:

3. Tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid kan een belangheb–
bende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.

B

Artikel 19 wordt vervangen door:

Artikel 19

Tegen een beschikking als bedoeld in de artikelen 7, 9, tweede en
derde lid, 10, 12, 13, derde lid, 15, vijfde lid, 18, 18a, eerste lid, en 18b,
eerste lid, onderdeel d en vierde lid, kan een belanghebbende beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

14

De Wet ambulancevervoer (Stb. 1971, 369) wordt als volgt gewijzigd:
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A

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tweede volzin van het vierde lid komt te luiden:

De artikelen 259 en 260 van de Gemeentewet zijn van overeenkom–
stige toepassing.

2. Het vijfde lid komt te luiden:

5. Alvorens te beslissen winnen gedeputeerde staten het advies in van
de inspecteur. Van een besluit als bedoeld in het vierde lid wordt door
gedeputeerde staten mededeling gedaan aan de inspecteur door
toezending van een afschrift.

B

Artikel 14 vervalt.

C

Het tweede lid van artikel 16 komt te luiden:

2. In afwijking van artikel 8.1.1.2, onderdeel a, van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een besluit als bedoeld in
het eerste en het derde lid beroep instellen bij de rechtbank.

15

De Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening (Stb.
1975, 157) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde, het zesde en het zevende lid vervallen.

2. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid.

3. De tweede volzin van het vierde lid vervalt.

B

De artikelen 14 en 22 vervallen.

16

Artikel II van de Wet van 29 augustus 1975 (Stb. 519) tot nadere
wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408)
wordt als volgt gewijzigd:

In de eerste volzin van het vierde lid en in het vijfde lid wordt «artikel
3, vijfde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening» vervangen
door: artikel 3, vierde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening.
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17

Artikel 17 van de Wet op de dierproeven (Stb. 1977, 67) wordt
vervangen door:

Artikel 17

De werking van de beschikking tot wijziging of intrekking van een
vergunning of ontheffing wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is
verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

18

De Wet voorzieningen gezondheidszorg (Stb. 1982, 563) wordt als
volgt gewijzigd:

A

Artikel 19, tweede lid, tweede volzin, komt te luiden:

Artikel 18a van de Wet op de Raad van State is van overeenkomstige
toepassing.

B

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «deze beslissing» vervangen door: dit besluit.

2. In het tweede lid wordt «beslissing» vervangen door: besluit.

3. Het derde lid vervalt.

4. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.

C

Artikel 87 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt.

2. Het cijfer «2.» voor het tweede lid vervalt, benevens «bij Ons».

19

Artikel 41 van de Welzijnswet (Stb. 1987, 73) vervalt.

20

Artikel 104, tweede lid, van de Mediawet (Stb. 1987, 249) vervalt,
benevens het cijfer «1.» voor het eerste lid.

21

De Monumentenwet 1988 (Stb. 638) wordt als volgt gewijzigd:
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A

Artikel 16, zevende lid, komt te luiden:

7. De werking van de beschikking, bedoeld in het zesde lid, wordt
opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is
ingesteld, op het beroep is beslist, tenzij met toepassing van artikel 8.3.1
van de Algemene wet bestuursrecht op een desbetreffend verzoek wordt
beslist, de schorsing op te heffen.

B

In artikel 22, tweede lid, wordt «29, tweede lid, eerste volzin»
vervangen door: 29, en vervalt de laatste volzin.

C

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt, benevens het cijfer «1.» voor het eerste lid.

2. Aan het artikel wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Artikel 6.3.1a van de Algemene wet bestuursrecht blijft buiten
toepassing.

D

Artikel 38 vervalt.

22

Artikel 13, vijfde lid, van de Wet op de jeugdhulpverlening (Stb. 1989,
360) vervalt.

5 Wijziging van overige institutionele, processuele en bijzondere
wetten

5.1 Wijziging van wetten waarin beroep is opengesteld bij de
Afdeling rechtspraak van de Raad van State en in verband met
de intrekking van de Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen

A MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Artikel 15 van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703)
vervalt.

B MINISTERIE VAN JUSTITIE

Artikel 7 van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen (Stb.
1988, 566) komt te luiden:

Artikel 7

1. Ten behoeve van de beslissing op bezwaar tegen een besluit, inhou–
dende de afwijzing van een verzoek tot verlening van een beginseltoe–
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stemming of tot verlenging van de geldigheidsduur ervan alsmede de
intrekking van een beginseltoestemming wint Onze Minister, onder
overlegging van de op de zaak betrekking hebbende bescheiden, schrif–
telijk advies in van het College van Advies voor de Kinderbescherming.
Het College kan het voor zijn advies benodigde onderzoek opdragen aan
een uit zijn midden benoemde commissie. Artikel 6.3.18, tweede tot en
met zevende lid, van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkom–
stige toepassing.

2. Door het College van Advies of de in het eerste lid bedoelde
commissie opgeroepen getuigen en deskundigen ontvangen desver–
kiezend een vergoeding uit de openbare kas, door de voorzitter van het
College van Advies te begroten overeenkomstig het bij of krachtens de
Wet tarieven in burgerlijke zaken (Stb. 1960, 541) bepaalde.

C MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

1

Artikel 5, vijfde lid, van de Wet openbare manifestaties (Stb. 1988,
157) vervalt.

2

De Kieswet (Stb. 1989, 423) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel D 9 komt te luiden:

Artikel D 9

1. Tegen een beschikking als bedoeld in de artikelen D 3, achtste lid,
D6 en D 8 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2. Artikel 6.3.1a en titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht
blijven buiten toepassing.

3. In afwijking van artikel 8.2.1.1, tweede lid, van de Algemene wet
bestuursrecht bedraagt de termijn binnen welke de biischrijving of
storting van het verschuldigde bedrag dient plaats te vinden, twee
weken. De voorzitter van de Afdeling kan een kortere termijn stellen.

4. De Afdeling behandelt de zaak met toepassing van afdeling 8.2.3
van de Algemene wet bestuursrecht. Aan burgemeesters en wethouders
wordt terstond een afschrift van het beroepschrift gezonden.

B

Artikel G 5 komt te luiden:

Artikel G 5

1. Tegen een beschikking als bedoeld in de artikelen G 1, G 2, G 3, en
G 4 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuurs–
rechtspraak van de Raad van State.

2. In afwijking van artikel 6.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht
wordt een beroepschrift ingevolge die wet tegen:

a. een beschikking als bedoeld in de artikelen G 1 en G 2 ingediend
uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin
de beschikking is opgenomen, dan wel na de dag waarop de beschikking
geacht wordt te zijn geweigerd.
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b. een beschikking als bedoeld in artikel G 3 ingediend uiterlijk op de
zesde dag na de dagtekening van de openbare kennisgeving, bedoeld in
het vijfde lid van dat artikel, dan wel na de dag waarop de beschikking
geacht wordt te zijn geweigerd, en

c. een beschikking als bedoeld in artikel G 4 ingediend uiterlijk op de
zesde dag na de dag waarop de beschikking, als bedoeld in het derde lid
van dat artikel is bekendgemaakt, dan wel na de dag waarop de
beschikking geacht wordt te zijn geweigerd.

3. Artikel D 9, tweede tot en met vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel I 7 komt te luiden:

Artikel I 7

1. Tegen een beschikking als bedoeld in artikel I 4 kan een belangheb–
bende en iedere kiezer beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechts–
praak van de Raad van State. In afwijking van artikel 6.2.1 van de
Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn voor het indienen van
een beroepschrift vier dagen.

2. Artikel D 9, tweede tot en vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

3. De Afdeling doet uitspraak uiterlijk op de zesde dag nadat het
beroepschrift is ontvangen.

4. Indien de uitspraak van de Afdeling strekt tot gegrondverklaring van
het beroep, bepaalt zij dat haar uitspraak in de plaats treedt van de
vernietigde beschikking.

5. De voorzitter van de Afdeling stelt partijen en de voorzitter van het
hoofdstembureau onverwijld in kennis van de uitspraak.

In artikel I 8, tweede lid, wordt «rechtspraak» vervangen door:
bestuursrechtspraak.

E

Artikel K 8, vierde lid, komt te luiden:

4. Artikel D 9 is van overeenkomstige toepassing op een beschikking
als bedoeld in dit artikel.

F

Artikel L 11, vierde lid, komt te luiden:

4. Artikel D 9 is van overeenkomstige toepassing op een beschikking
als bedoeld in dit artikel.

G

Artikel M 4, vijfde lid, komt te luiden:

5. Artikel D 9 is van overeenkomstige toepassing op een beschikking
als bedoeld in dit artikel.
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Artikel S 5 komt te luiden:

Artikel S 5

1. Tegen een beschikking als bedoeld in artikel S 1 kan een belang–
hebbende en iedere kiezer beroep instellen bij de Afdeling bestuurs–
rechtspraak.

2. Artikel I 7, eerste lid, tweede volzin, en tweede tot en met vierde lid,
is van overeenkomstige toepassing.

3. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State stelt partijen en de voorzitter van het centraal stembureau onver–
wijld in kennis van de uitspraak van de Afdeling.

I

In artikel S 6, tweede lid, wordt «rechtspraak» vervangen door:
bestuursrechtspraak.

Artikel V 14 komt te luiden:

Artikel V 14

1. Tegen een beschikking als bedoeld in artikel V 13 kan een belang–
hebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. In
afwijking van artikel 6.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt
de termijn voor het indienen van het beroepschrift zes dagen. Artikel D 9,
tweede tot en met vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. Betreft het beroep de toelating van bij een verkiezing gekozen leden
van provinciale staten, dan doet de Afdeling uitspraak uiterlijk op de
twaalfde dag nadat het beroepschrift is ontvangen.

Artikel X 7, vijfde lid, eerste volzin komt te luiden:

5. De werking van een besluit, inhoudende de vervallenverklaring,
wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien
beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

L

Artikel X 8, vijfde lid, eerste volzin, komt te luiden:

5. De werking van een besluit, inhoudende de vervallenverklaring,
wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien
beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

M

Artikel X 9 komt te luiden:

Artikel X 9

Artikel D 9 is van overeenkomstige toepassing op een besluit als
bedoeld in de artikelen X 4, X 5, X 7 en X 8.
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D MINISTERIE VAN FINANCIËN

De Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen (Stb. 1986, 249) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «dertig dagen» vervangen door: vier weken.

2. Het vijfde lid vervalt.

3. Het zesde lid wordt vernummerd tot vijfde lid.

B

In artikel 7, tweede lid, wordt «derde, vierde en vijfde lid» vervangen
door: derde en vierde lid.

E MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE
ORDENING EN MILIEUBEHEER

1

Artikel 8 van de Woonruimtewet 1947 (Stb. H291) komt als volgt te
luiden:

Artike! 8

1. Tegen een besluit tot vordering als bedoeld in artikel 7, eerste lid,
onderdeel a, kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2. Artikel 6.3.1a en titel 8.3.1 van de Algemene wet bestuursrecht
blijven buiten toepassing.

3. De werking van het in het eerste lid bedoelde besluit wordt
opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is
ingesteld, op het beroep is beslist.

4. De Afdeling behandelt de zaak met toepassing van afdeling 8.2.3
van de Algemene wet bestuursrecht en doet uiterlijk acht weken na de
dag waarop het beroepschrift is ontvangen, uitspraak. Blijkt aan de
Afdeling dat de zaak een gewone behandeling vordert, dan doet zij
binnen dertien weken uitspraak.

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 april 1988 ingediende
voorstel van wet houdende regelen met betrekking tot woonruimte
(Huisvestingswet) (20 520) tot wet wordt verheven, komt artikel 54 te
luiden:

Artikel 54

1. Tegen een besluit tot vordering als bedoeld in artikel 50, eerste lid,
kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechts–
praak van de Raad van State.
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2. Artikel 6.3.1a en titel 8.3.1 van de Algemene wet bestuursrecht
blijven buiten toepassing.

3. De werking van het in het eerste lid bedoelde besluit wordt
opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is
ingesteld, op het beroep is beslist.

4. De Afdeling behandelt de zaak met toepassing van afdeling 8.2.3
van de Algemene wet bestuursrecht en doet uiterlijk acht weken na de
dag waarop het beroepschrift is ontvangen, uitspraak. Blijkt aan de
Afdeling dat de zaak een gewone behandeling vordert, dan doet zij
binnen dertien weken uitspraak.

F MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

De Wet arbeid buitenlandse werknemers (Stb. 1983, 542) wordt als
volgt gewijzigd:

Artikel 17 komt te luiden:

Artikel 17

Een tewerkstellingsvergunning behoudt haar geldigheid totdat de
termijn voor het instellen van beroep tegen een beschikking, inhoudende
de intrekking of de weigering van een verlenging van die vergunning, is
verstreken, of indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

B

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «als bedoeld in artikel 17,».

2. Het tweede lid en het cijfer «1» voor het eerste lid vervallen.

5.2 Wijziging van sociale-zekerheidswetten en (andere) wetten
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
mede ter aanpassing aan de eerste tranche van de Algemene
wet bestuursrecht

ARTIKEL I

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89)
wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 1 van hoofdstuk I wordt na artikel 2 een artikel 2a
ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

Bij een besluit ingevolge deze wet is belanghebbende degene op wiens
aanspraken het besluit betrekking heeft of degene tot wie het besluit met
betrekking tot een financiële verplichting is gericht.
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B

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de laatste volzin.

2. In het tweede lid vervalt de laatste volzin.

3. In het derde lid komen de tweede en derde volzin te luiden:

Van het ontwerp van een dergelijk besluit wordt mededeling gedaan in
de Staatscourant. De vaststelling van dat besluit geschiedt niet eerder
dan tien weken na de mededeling.

C

Artikel 15, zesde lid, vervalt.

D

Artikel 18, negende lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «Een» vervangen door: Van een en wordt
«bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant» vervangen door:
mededeling gedaan in de Staatscourant.

2. In de tweede volzin wordt «bekendmaking» vervangen door:
mededeling.

E

Artikel 32 vervalt.

F

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Een ambtshalve beschikking wordt in elk geval gegeven indien de
betrokkene aan het einde van de in artikel 19 bedoelde periode van 52
weken een uitkering heeft ingevolge de Ziektewet (Stb. 1987, 88).

2. Een derde lid wordt toegevoegd, luidende:

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de termijn waarbinnen een beschikking op aanvraag
ingevolge deze paragraaf dient te worden gegeven. Deze algemene
maatregel van bestuur vervalt vijf jaren na de dag van inwerkingtreding
van de wet waarbij dit lid werd ingevoegd.

In artikel 42, derde lid, wordt «in artikel 87, eerste lid, bedoelde schrif–
telijke kennisgeving van de beslissing» vervangen door: beschikking.
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H

In artikel 43 wordt «in artikei 87, eerste lid, bedoelde schriftelijke
kennisgeving van de beslissing» vervangen door: beschikking.

I

Artikel 57, derde lid, vervalt.

J

Artikel 75a, derde lid, vervalt.

K

Hoofdstuk VII vervalt.

L

De hoofdstukken VIII tot en met X worden vernummerd tot VII tot en
met IX.

ARTIKEL II

De Ziektewet (Stb. 1987, 88) wordt als volgt gewijzigd:

A

In paragraaf 1 van hoofdstuk I wordt na artikel 2 een artikel 2a
ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

Bij een besluit ingevolge deze wet is belanghebbende degene op wiens
aanspraken het besluit betrekking heeft of degene tot wie het besluit met
betrekking tot een financiële verplichting is gericht.

B

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de tweede volzin.

2. In het tweede lid vervalt de tweede volzin.

3. In het derde lid komen de tweede en derde volzin te luiden:

Van het ontwerp van een dergelijk besluit wordt mededeling gedaan in
de Staatscourant. De vaststelling van dat besluit geschiedt niet eerder
dan tien weken na de mededeling.

4. In het vijfde lid wordt «Nederlandse Staatscourant openbaar
gemaakt» vervangen door: Staatscourant bekendgemaakt.

5. In het zesde lid komen de tweede en derde volzin te luiden:

Van het ontwerp van een besluit tot onthouding van de goedkeuring
wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. De vaststelling van dat
besluit geschiedt niet eerder dan tien weken na de mededeling.
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Artikel 33, derde lid, vervalt.

Artikel 33a, derde lid, vervalt.

Artikel 45 vervalt.

In hoofdstuk II van de tweede afdeling wordt na artikel 52b een artikel
52c ingevoegd, luidende:

Artikel 52c

1. Op de toekenning van ziekengeld zijn de artikelen 3.5.2 en 3.5.5
van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de termijn waarbinnen een beschikking op aanvraag
ingevolge dit hoofdstuk dient te worden gegeven. Deze algemene
maatregel van bestuur vervalt vijf jaren na de dag van inwerkingtreding
van de wet waarbij dit lid werd ingevoegd.

In artikel 57, eerste lid, wordt «Nederlandse Staatscourant openbaar
gemaakt» vervangen door: Staatscourant bekendgemaakt.

H

Het opschrift van de derde afdeling komt te luiden:

Beroep inzake geschillen van geneeskundige aard.

I

Artikel 73 vervalt.

J

Artikel 73a vervalt.

K

Artikel 74 komt te luiden:

Artikel 74

In afwijking van artikel 6.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht
bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaar– of beroepschrift
inzake een geschil van geneeskundige aard omtrent het al dan niet
bestaan of voortbestaan van de ongeschiktheid tot werken twee weken.
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Artikel 75 komt te luiden:

Artikel 75

Het beroep en het hoger beroep inzake een geschil van geneeskundige
aard omtrent het al dan niet bestaan of voortbestaan van de
ongeschiktheid tot werken worden behandeld met toepassing van
afdeling 8.2.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Titel 8.3 van deze
wet is niet van toepassing op deze beroepen.

ARTIKEL III

De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1990, 27) wordt als
volgt gewijzigd:

A

Artikel 5, tiende lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «Een» vervangen door: Van een en wordt
«bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant» vervangen door:
mededeling gedaan in de Staatscourant.

2. In de tweede volzin wordt «twee maanden na die bekendmaking»
vervangen door: tien weken na de mededeling.

B

In hoofdstuk II wordt na artikel 4 een artikel 4a ingevoegd, luidende:

Artikel 4a

Bij een besluit ingevolge deze wet is belanghebbende degene op wiens
aanspraken het besluit betrekking heeft of degene tot wie het besluit met
betrekking tot een financiële verplichting is gericht.

C

Artikel 6, twaalfde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «Een» vervangen door: Van een en wordt
«bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant» vervangen door:
mededeling gedaan in de Staatscourant.

2. In de tweede volzin wordt «twee maanden na die bekendmaking»
vervangen door: tien weken na de mededeling.

D

Artikel 23 vervalt.

E

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:
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2. Een ambtshalve beschikking wordt in elk geval gegeven indien de
betrokkene aan het eind van de in artikel 6 bedoelde periode van 52
weken een uitkering heeft ingevolge de Zieketewet.

2. Een derde lid wordt toegevoegd, luidende:

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de termijn waarbinnen een beschikking op aanvraag
ingevolge deze paragraaf dient te worden gegeven. Deze algemene
maatregel van bestuur vervalt vijf jaren na de dag van inwerkingtreding
van de wet waarbij dit lid werd ingevoegd.

In artikel 31, derde lid, wordt «in artikel 79, eerste lid, bedoelde schrif–
telijke kennisgeving van de beslissing» vervangen door: beschikking.

In artikel 32, tweede lid, wordt «in artikel 79, eerste lid, bedoelde
schriftelijke kennisgeving van de beslissing» vervangen door:
beschikking.

H

Artikel 48, zesde lid, vervalt.

I

Artikel 49, derde lid, vervalt.

J

Artikel 57 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt «twee maanden na publikatie in de Neder–
landse Staatscourant» vervangen door: acht weken na de bekendmaking.

2. Het zevende lid vervalt.

K

Artikel 57a, vierde lid, vervalt.

L

In artikel 59, tweede lid, wordt «gepubliceerd in de Nederlandse
Staatscourant» vervangen door: bekendgemaakt.

M

Het opschrift van hoofdstuk VII komt te luiden:

Beroep in cassatie.

N

Artikel 79 vervalt.
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Artikel 80 komt te luiden:

Artikel 80

1. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan ieder der
partijen beroep in cassatie instellen ter zake van schending of verkeerde
toepassing van het bepaalde bij of krachtens een van de artikelen 2, 3 en
4.

2. Op dit beroep zijn de voorschriften betreffende het beroep in
cassatie tegen uitspraken van de gerechtshoven inzake beroepen in
belastingzaken van overeenkomstige toepassing, waarbij de Centrale
Raad van Beroep de plaats inneemt van een gerechtshof.

ARTIKEL IV

De Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93) wordt als volgt gewijzigd:

A

In paragraaf 1 van hoofdstuk I wordt na artikel 2 een artikel 2a
ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

Bij een besluit ingevolge deze wet is belanghebbende degene op wiens
aanspraken het besluit betrekking heeft of degene tot wie het besluit met
betrekking tot een financiële verplichting is gericht.

B

Aan artikel 18 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

3. Op de toekenning van een uitkering als bedoeld in dit artikel zijn de
artikelen 3.5.2 en 3.5.5 van de Awb niet van toepassing.

Artikel 22 komt te luiden:

Artikel 22

1. De bedrijfsvereniging stelt op aanvraag vast of recht op uitkering
bestaat.

2. Een aanvraag wordt ingediend door middel van een door de
bedrijfsvereniging beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de termijn waarbinnen een beschikking op aanvraag
ingevolge deze paragraaf dient te worden gegeven. Deze algemene
maatregel van bestuur vervalt vijf jaren na de dag van inwerkingtreding
van de wet waarbij dit lid wordt ingevoegd.

Artikel 30, derde lid, vervalt.
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E

Artikel 36, vierde lid, vervalt.

F

Artikel 37, vierde lid, vervalt.

G

Artikel 125 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Ministeriële regelingen, door» vervangen
door: Door en wordt «Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt»
vervangen door: Staatscourant bekendgemaakt.

2. In het tweede lid wordt «In de Nederlandse Staatscourant:»
vervangen door: In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van:.

H

Artikel 126 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «bekendmaking» telkens vervangen door:
mededeling.

2. In het tweede lid wordt «bekendmaking in de Nederlandse Staats–
courant» vervangen door: mededeling in de Staatscourant.

I

Artikel 127 vervalt.

J

Het opschrift van hoofdstuk X komt te luiden:

Administratief beroep.

K

Artikel 128 vervalt.

L

Artikel 129 vervalt.

M

Artikel 130 komt te luiden:

Artikel 130

Tegen een beschikking van het Algemeen Werkloosheidsfonds waarbij
de hoogte wordt vastgesteld van een bijdrage als bedoeld in artikel 69
kan de werkgever administratief beroep instellen bij Onze Minister.
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ARTIKEL V

De Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 128) wordt als volgt
gewijzigd:

A

In hoofdstuk II wordt na artikel 6 een artikei 6a ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

Bij een besluit ingevolge deze wet is belanghebbende degene op wiens
aanspraken het besluit betrekking heeft of degene tot wie het besluit met
betrekking tot een financiële verplichting is gericht.

B

Artikel 13, zevende lid, vervalt.

C

Na artikei 13a wordt een artikel 13b ingevoegd, luidende:

Artikel 13b

Op de toekenning van de kinderbijslag zijn de artikelen 3.5.2 en 3.5.5
van de Awb niet van toepassing.

D

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «tot dit» vervangen door: tot de eerste twee
leden van dit.

2. Een vierde lid wordt toegevoegd, luidende:

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de termijn waarbinnen een beschikking op aanvraag
ingevolge deze paragraaf dient te worden gegeven. Deze algemene
maatregel van bestuur vervalt vijf jaren na de dag van inwerkingtreding
van de wet waarbij dit lid wordt ingevoegd.

In artikel 29, vierde lid, wordt «in artikel 119a van die wet» vervangen
door: in titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

F

Het opschrift van hoofdstuk VI komt te luiden:

Beroep in cassatie.

G

Artikel 30 vervalt.
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H

Artikel 31 komt te luiden:

Artikel 31

1. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan ieder der
partijen beroep in cassatie instellen ter zake van schending of verkeerde
toepassing van het bepaalde bij of krachtens een van de artikelen 1,
tweede lid, 2, 3 en 6.

2. Op dit beroep zijn de voorschriften betreffende het beroep in
cassatie tegen uitspraken van de gerechtshoven inzake beroepen in
belastingzaken van overeenkomstige toepassing, waarbij de Centrale
Raad van Beroep de plaats inneemt van een gerechtshof.

ARTIKEL VI

De Algemene Ouderdomswet (Stb. 1990, 129) wordt als volgt
gewijzigd:

A

In hoofdstuk II wordt na artikel 6 een artikel 6a ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

Bij een besluit ingevolge deze wet is belanghebbende degene op wiens
aanspraken het besluit betrekking heeft of degene tot wie het besluit met
betrekking tot een financiële verplichting is gericht.

B

Artikel 12, vierde lid, vervalt.

C

Artikel 14, derde lid, komt te luiden:

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de termijn waarbinnen een beschikking op aanvraag
ingevolge deze paragraaf dient te worden gegeven. Deze algemene
maatregel van bestuur vervalt vijf jaren na de dag van inwerkingtreding
van de wet waarbij dit lid wordt ingevoegd.

D

Artikel 19a vervalt.

E

Artikel 30, vierde lid, vervalt.

F

Het opschrift van hoofdstuk VII komt te luiden:

Beroep in cassatie.
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Artikel 52 vervalt.

H

Artikel 53 komt te luiden:

Artikel 53

1. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan ieder der
partijen beroep in cassatie instellen ter zake van schending of verkeerde
toepassing van het bepaalde bij of krachtens een van de artikelen 1,
tweede, derde, vierde en vijfde lid, 2, 3 en 6.

2. Op dit beroep zijn de voorschriften betreffende het beroep in
cassatie tegen uitspraken van de gerechtshoven inzake beroepen in
belastingzaken van overeenkomstige toepassing, waarbij de Centrale
Raad van Beroep de plaats inneemt van een gerechtshof.

I

Artikel 54 vervalt.

Artikel 72, derde lid, vervalt.

ARTIKEL VII

De Algemene Weduwen– en Wezenwet (Stb. 1990, 130) wordt als
volgt gewijzigd:

A

In hoofdstuk II wordt na artikel 7 een artikel 7a ingevoegd, luidende:

Artikel 7a

Bij een besluit ingevolge deze wet is belanghebbende degene op wiens
aanspraken het besluit betrekking heeft of degene tot wie het besluit met
betrekking tot een financiële verplichting is gericht.

B

Artikel 20, vierde lid, vervalt.

C

Artikel 21a, tweede lid, vervalt.

D

Aan artikel 23 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de termijn waarbinnen een beschikking ingevolge dit
hoofdstuk wordt gegeven. Deze algemene maatregel van bestuur vervalt
vijf jaren na de dag van inwerkingtreding van de wet waarbij dit lid wordt
ingevoegd.
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Artikel 37c, vierde lid, vervalt.

F

Het opschrift van hoofdstuk VII komt te luiden:

Beroep in cassatie.

G

Artikel 52 vervalt.

H

Artikel 53 komt te luiden:

Artikel 53

1. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan ieder der
partijen beroep in cassatie instellen ter zake van schending of verkeerde
toepassing van het bepaalde bij of krachtens een van de artikelen 2, 3 en
7.

2. Op dit beroep zijn de voorschriften betreffende het beroep in
cassatie tegen uitspraken van de gerechtshoven inzake beroepen in
belastingzaken van overeenkomstige toepassing, waarbij de Centrale
Raad van Beroep de plaats inneemt van een gerechtshof.

I

Artikel 54 vervalt.

ARTIKELVIII

De Toeslagenwet (Stb. 1987, 91) wordt als volgt gewijzigd:

A

In hoofdstuk I wordt na artikel 1 een artikel 1a ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Bij een besluit ingevolge deze wet is belanghebbende degene op wiens
aanspraken het besluit betrekking heeft of degene tot wie het besluit met
betrekking tot een financiële verplichting is gericht.

B

Artikel 11 komt te luiden:

Artikel 11

1. De bedrijfsvereniging stelt op aanvraag vast of recht op toeslag
bestaat.

2. Een aanvraag wordt ingediend door middel van een door de
bedrijfsvereniging beschikbaar gesteld aanvraagformulier.
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3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de termijn waarbinnen een beschikking ingevolge
deze paragraaf dient te worden gegeven. Deze algemene maatregel van
bestuur vervalt vijf jaren na de dag van inwerkingtreding van de wet
waarbij dit lid wordt ingevoegd.

4. Het recht op toeslag kan niet worden vastgesteld over perioden
gelegen voor één jaar voorafgaande aan de dag waarop de aanvraag om
toeslag werd ingediend. De bedrijfsvereniging is bevoegd in bijzondere
gevallen af te wijken van het bepaalde in de vorige volzin.

Artikel 15, zesde lid, vervalt.

D

Artikel 20, vierde lid, vervalt.

E

Artikel 21, vierde lid, vervalt.

F

Het opschrift van hoofdstuk V komt te luiden:

Beroep in cassatie.

G

Artikel 38 vervalt.

H

Artikel 39 komt te luiden:

Artikel 39

1. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan ieder der
partijen beroep in cassatie instellen ter zake van schending of verkeerde
toepassing van het bepaalde bij of krachtens artikel 1, tweede, derde,
vierde of vijfde lid.

2. Op dit beroep zijn de voorschriften betreffende het beroep in
cassatie tegen uitspraken van de gerechtshoven inzake beroepen in
belastingzaken van overeenkomstige toepassing, waarbij de Centrale
Raad van Beroep de plaats inneemt van een gerechtshof.

ARTIKEL IX

De Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 31» vervangen door: artikel 6.2.0,
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
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2. Een vijfde lid wordt toegevoegd, luidende:

5. Het gemeentebestuur besluit niet op het in het eerste lid bedoelde
bezwaarschrift dan nadat de commissie hierover heeft geadviseerd.

B

In artikel 28, derde lid, vervalt «en stelt het de werknemer in de
gelegenheid zijn gevoelens kenbaar te maken,».

C

Hoofdstuk VI vervalt.

D

Artikel 45 vervalt.

ARTIKEL X

De Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300) wordt als
volgt gewijzigd:

Artikel 6, vierde lid komt te luiden:

4. Tegen een eis als bedoeld in het tweede lid alsmede tegen een
afwijzing van een verzoek als bedoeld in het derde lid kan een belang–
hebbende beroep instellen bij Onze Minister. Artikel 42, zesde tot en met
achtste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet is daarbij van overeen–
komstige toepassing.

B

Artikel 8a vervalt.

Artikel 11, vijfde en zesde lid, vervalt.

ARTIKEL X!

De Pensioen– en Spaarfondsenwet (Stb. 1981, 18) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt de tweede volzin.

2. Het derde lid komt te luiden:

3. Tegen een beschikking van de Verzekeringskamer als bedoeld in het
tweede lid kan een belanghebbende beroep instellen bij Onze Minister.
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B

tn artikel 21, negende lid, wordt «artikel 54, eerste lid, der
Beroepswet» vervangen door: artikel 8.1.6.4 van de Algemene wet
bestuursrecht.

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

3. De Verzekeringskamer kan, indien het fondsbestuur in gebreke blijft
aan deze opmerkingen gevolg te geven, besluiten haar opmerkingen op
kosten van het fonds in de pers of anderszins openbaar te maken. De
werking van de beschikking wordt opgeschort totdat de beroepstermijn
is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

2. Het vierde en vijfde lid vervallen.

In artikel 29 wordt «Nederlandse Staatscourant» vervangen door:
Staatscourant.

Artikel 31 vervalt.

ARTIKEL XII

De Wet op de Pensioenkamer (Stb. 1983, 259) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Artikel 7, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin vervalt «Nederlandse» en wordt «bekend te
maken» vervangen door: mee te delen.

2. In de tweede volzin vervalt «schriftelijke».

B

Artikel 17, vierde lid, komt te luiden:

4. Het besluit van Onze Minister tot goedkeuring van de begroting en
tot onthouding van de goedkeuring aan een begrotingspost of een
onderdeel daarvan wordt met redenen omkleed.

C

Artikel 23 vervalt.
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ARTIKEL XIII

Artikel 74 van de Wet op de Sociale Verzekeringsbank (Stb. 1968,
158) komt te luiden:

Artikel 74

In geval van schorsing wordt de duur hiervan bepaald.

ARTIKEL XIV

De Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129) wordt als
volgt gewijzigd:

A

Paragraaf 2 van hoofdstuk V vervalt.

B

Paragraaf 3 van hoofdstuk V wordt vernummerd tot paragraaf 2.

ARTIKEL XV

De Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies
(Stb. 1989, 127) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 7 vervalt.

B

Artikel 13 vervalt.

C

Artikel 15 vervalt.

D

Artikel 25 vervalt.

ARTIKEL XVI

De Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1987, 552) wordt als
volgt gewijzigd:

A

Artikel 9a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zesde lid vervalt.

2. Het zevende lid wordt vernummerd tot zesde lid.
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B

Artikel 11, vijfde lid, komt te luiden:

5. Het uitvoeringsorgaan vermeldt op de beschikking, bedoeld in dit
artikel, binnen welke termijn de betaling van de premie, onderschei–
denlijk de betaling van de voorschotpremie, dient te geschieden.

ARTIKEL XVII

De Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1989, 119) wordt als
volgt gewijzigd:

De tweede volzin van de artikelen 4, vijfde lid, 6, derde lid, 14, vierde
lid, 22a, vijfde lid, 22b, tweede lid, 23b, zesde lid, en 24, derde lid, komt
te luiden:

Van de beschikking, bedoeld in de vorige zin, wordt mededeling
gedaan in de Staatscourant.

B

Artikel 8, vierde lid, vervalt.

C

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt.

2. Het vierde en vijfde lid worden vernummerd tot derde en vierde lid.

D

Artikel 25, derde lid, komt te luiden:

3. Tegen het niet verlenen van een verklaring als bedoeld in artikel 23b
eerste lid, of in het tweede lid van dit artikel, alsmede tegen de intrekking
van een dergelijke verklaring kan de belanghebbende administratief
beroep instellen bij Onze Minister.

E

Artikel 29 komt te luiden:

Artikel 29

Van de schorsing of vernietiging wordt mededeling gedaan in de
Staatscourant. In geval van schorsing wordt bij de bekendmaking en bij
de mededeling de duur van de schorsing vermeld.

ARTIKEL XVIII

De Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioen–
fonds (Stb. 1949, J 121) wordt als volgt gewijzigd:
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Artikel 3, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «beschikking, welke» vervangen door:
besluit dat.

2. In de tweede volzin wordt «zodanige beschikking» vervangen door:
zodanig besluit.

B

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

Onze Minister doet van de indiening van een verzoek als bedoeld in
artikel 3, eerste lid, mededeling in de Staatscourant en vermeldt daarbij
de termijn waarbinnen bij hem schriftelijke zienswijzen naar voren
kunnen worden gebracht.

ARTIKEL XIX

De Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenre–
geling (Stb. 1972, 400) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, zesde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «beschikking» vervangen door: besluit.

2. In de tweede volzin wordt «zodanige beschikking» vervangen door:
zodanig besluit.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «Nederlandse Staatscourant» vervangen door:
Staatscourant.

2. In onderdeel a wordt «bezwaren» vervangen door: zienswijzen en
wordt «kunnen worden ingebracht» vervangen door: naar voren kunnen
worden gebracht.

C

In artikel 4 wordt «bezwaren» vervangen door: zienswijzen.

D

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt de tweede volzin.

2. Het derde lid komt te luiden:
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3. Tegen een beschikking van de Verzekeringskamer als bedoeld in het
tweede lid kan administratief beroep worden ingesteld bij Onze Minister.

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. De Verzekeringskamer kan, indien het bestuur van de rechtspersoon
in gebreke büjft aan deze opmerkingen gevolg te geven, besluiten haar
opmerkingen op kosten van de rechtspersoon in de pers of anderszins
openbaar te maken. De werking van de beschikking wordt opgeschort
totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op
het beroep is beslist.

2. Het derde en vierde lid vervallen.

Artikel 28 vervait.

ARTIKEL XX

De Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1986, 575) wordt
als volgt gewijzigd:

A

Artikel 38 komt te luiden:

Artikel 38

Tegen een besluit op grond van deze wet kan een belanghebbende
beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.

B

Artikel 39 vervalt.

ARTIKEL XXI

De Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb.
1986, 576) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 34 komt te luiden:

Artikel 34

Tegen een besluit op grond van deze wet kan een belanghebbende
beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.
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Artikel 35 vervalt.

ARTIKEL XXII

De Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1991,
621) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Binnen een maand na de datum van
verzending van enige beslissing» vervangen door: Tegen een
beschikking; voorts wordt «beslissing» vervangen door: beschikking.

2. In het tweede lid vervalt de eerste volzin en wordt in de tweede
volzin «Het bezwaarschrift wordt» vervangen door: In afwijking van
artikel 6.2.0 van de Algemene wet bestuursrecht wordt, in geval een
belanghebbende in het buitenland is gevestigd, het bezwaarschrift.

3. Het derde, vierde en vijfde lid vervallen.

B

Artikel 43 komt te luiden:

Artikel 43

Artikel 32a is van overeenkomstige toepassing op beschikkingen op
bezwaarschrift.

C

Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Tegen een besluit op grond van deze wet kan een belanghebbende
beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd.

a. De eerste volzin vervalt.

b. In de tweede volzin wordt «Het klaagschrift wordt» vervangen door:
In afwijking van artikel 6.2.0 van de Algemene wet bestuursrecht wordt,
ingeval een belanghebbende in het buitenland is gevestigd, het beroeps–
chrift; voorts wordt «klaagschrift» vervangen door: beroepschrift.

c. In de derde volzin wordt «klaagschrift» telkens vervangen door:
beroepschrift en «beslissing» door: beschikking.

3. Het derde lid vervalt.
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D

Artikel 45 vervalt.

ARTIKEL XXIII

De Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1991,
622) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 54 komt te luiden:

Artikel 54

Tegen een besluit van de Raad op grond van deze wet kan een belang–
hebbende een bezwaarschrift indienen, tenzij de beschikking betrekking
heeft op een voorlopige vaststelling als bedoeld in artikel 59.

B

Artikel 56 komt te luiden:

Artikel 56

Tegen een besluit op grond van deze wet kan een belanghebbende
beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.

C

De artikelen 57 en 58 vervallen.

D

Artikel 61, tweede lid, onderdeel c, vervalt.

ARTIKELXXIV

De Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Stb. 1986, 360) wordt
als volgt gewijzigd:

A

Artikel 45 komt te luiden:

Artikel 45

Tegen een besluit op grond van deze wet kan een belanghebbende
beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.

B

Artikel 46 vervalt.
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ARTIKEL XXV

Aan de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië (Stb.
1950, K 178) wordt een nieuw artikel 9b toegevoegd, luidende:

artikel 9b

In afwijking van artikel 8.1.1.7 van de Algemene wet bestuursrecht is
voor beroepen ingesteld op grond van deze wet of een ander wettelijk
voorschrift als bedoeld in onderdeel B van de bijlage bij de Beroepswet,
de rechtbankte 's-Gravenhage bevoegd.

5.3 Wijziging van wetten waarin beroep is opengesteld bij de
(militaire) ambtenarenrechter

ARTIKEL I

Hoofdstuk S van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986,
540) komt te luiden:

HOOFDSTUK S

Bezwaar, beroep en herziening

Algemene bepaling

Artikel S1

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en van hoofdstuk 8 van de
Algemene wet bestuursrecht wordt een orgaan gelijkgesteld met een
belanghebbende als bedoeld in artikel 1.2 van de Algemene wet
bestuursrecht.

2. Voor de toepassing van artikel 8.1.1.1, eerste lid, van de Algemene
wet bestuursrecht worden een beslissing van het bestuur of de hoofddi–
rectie ter uitvoering van deze wet en een koninklijk besluit krachtens
hoofdstuk I van deze wet gelijkgesteld met een besluit.

Bezwaar

Artikel S2

1. Een belanghebbende bij een beslissing van het bestuur of de hoofd–
directie ter uitvoering van deze wet, kan tegen die beslissing bij het
bestuur bezwaar maken. Geen bezwaar kan worden gemaakt tegen een
beslissing als bedoeld in hoofdstuk L, met uitzondering van artikel L9,
hoofdstuk M en artikel R2, tweede lid.

2. Ten aanzien van een beslissing van een orgaan ter uitvoering van
deze wet kan een belanghebbende, met toepassing van de artikelen B10,
B11 of C2 en met overeenkomstige toepassing van het eerste lid, een
beslissing of een nadere beslissing vragen van het bestuur. Op de
beslissing of de nadere beslissing is het eerste lid van toepassing.

3. De beslissing van het bestuur op een bezwaar als bedoeld in het
eerste lid is gedagtekend. Zij behelst mede de dag van inwerkingtreding.

4. De vermelding ingevolge artikel 4.1.4.2, eerste en tweede lid, van
de Algemene wet bestuursrcht kan, indien de eerdere beslissing wordt
gehandhaafd, worden beperkt tot een verwijzing naar deze beslissing.

5. Indien krachtens een beslissing van het bestuur als bedoeld in het
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derde lid het recht op pensioen wordt ontzegd of een lager pensioen
wordt toegekend, vindt geen terugvordering plaats van ter zake reeds
betaalde of teveel betaalde bedragen.

Beroep

Artikel S3

1. In afwijking van artikel 8.1.1.7 van de Algemene wet bestuursrecht
is voor beroepen op grond van deze wet ingesteld de rechtbank te
's-Gravenhage bevoegd.

2. Indien bij een beslissing ter uitvoering van een uitspraak van de
rechtbank te 's-Gravenhage of van de Centrale Raad van Beroep het
recht op pensioen wordt ontzegd of een lager pensioen wordt
toegekend, vindt geen terugvordering of verrekening plaats van ter zake
reeds betaalde of teveel betaalde bedragen.

Herziening, wijziging en herstel

Artikel S4

1. Het bestuur dan wel de hoofddirectie herziet een genomen
beslissing indien:

a. aan die beslissing een feitelijke onjuistheid ten grondslag ligt, of
b. na die beslissing blijkt dat aan die beslissing andere feiten ten

grondslag dienen te worden gelegd.
2. Indien na een beslissing van het bestuur dan wel van de hoofddi–

rectie de feiten waarmee in die beslissing rekening is gehouden zodanig
zijn gewijzigd, dat deze beslissing anders zou luiden als zij nog genomen
zou moeten worden, wijzigt het bestuur dan wel de hoofddirectie de
beslissing, rekening houdend met de gewijzigde feiten.

3. Het bestuur dan wel de hoofddirectie herstelt een genomen
beslissing omtrent de toekenning - inbegrepen aanpassing overeen–
komstig artikel A8 –, herzienmg, wijziging of betaalbaarstelling van een
pensioen, indien daarin een onjuistheid, anders dan als bedoeld in het
eerste en tweede lid, voorkomt.

4. Indien vijf jaren zijn verstreken na de dagtekeningvan een overeen–
komstig het eerste tot en met derde lid voor herziening, wijziging of
herstel vatbare beslissing, kan het bestuur die leden buiten toepassing
laten.

Artikel S5

1. Een herzieningsbeslissing, een wijzigingsbeslissing en een herstel–
beslissing vermelden de dag van de inwerkingtreding. Bij een herzie–
ningsbeslissing is deze dag dezelfde als die waarop de herziene
beslissing in werking is getreden, tenzij een latere dag wordt bepaald.

2. Een herzieningsbeslissing leidt niet tot terugvordering of verre–
kening van reeds betaalde bedragen tenzij de betrokkene redelijkerwijs
had moeten begrijpen dat hem te veel werd uitbetaald.

3. Een wijzigingsbeslissing leidt slechts tot terugvordering of verre–
kening van reeds betaalde bedragen indien de betrokkene, hoewel enige
bepaling van deze wet hem daartoe verplicht of dit redelijkerwijs van
hem mocht worden verwacht, heeft nagelaten aan het bestuur
mededeling te doen van een wijziging in de feiten.

4. In afwijking van het tweede en derde lid en onverminderd artikel
Q7, leidt een beslissing slechts tot terugvordering of verrekening van te
veel betaalde bedragen, indien de herzieningsbeslissing onderschei–
denlijk de wijzigingsbeslissing is genomen binnen vier maanden na de
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dagtekening van de herziene beslissing onderscheidenlijk binnen vier
maanden nadat het bestuur bericht heeft ontvangen van wijziging in de
feiten.

5. Herstel van een beslissing, als bedoeld in artikel 84, derde lid,
binnen vier maanden na de dagtekening van de herstelde beslissing, leidt
tot terugvordering of verrekening van te veel betaalde penisoenbedragen.
Herstel van een beslissing als bedoeld in de vorige volzin na de daar
genoemde termijn, leidt slechts tot terugvordering of verrekening van te
veei betaalde pensioenbedragen, indien de betrokkene redelijkerwijs had
moeten begrijpen dat hem te veel werd uitbetaald.

Artikel 56

Ten aanzien van de krachtens de artikelen S4 en S5 genomen beslis–
singen is artikel S2 van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL II

Artikel 24 van de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden
(Stb. 1984, 273) komt te luiden:

Artikel 24

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en van hoofdstuk 8 van de
Algemene wet bestuursrecht wordt een orgaan gelijkgesteld met een
belanghebbende als bedoeld in artikel 1.2 van de Algemene wet
bestuursrecht.

2. Voor de toepassing van artikel 8.1.1.1, eerste lid, van de Algemene
wet bestuursrecht wordt een beslissing van het bestuur of van de hoofd–
directie ter uitvoering van deze wet gelijkgesteld met een besluit.

3. In afwijking van artikel 8.1.1.7 van de Algemene wet bestuursrecht
is voor beroepen op grond van deze wet ingesteld de rechtbank te
's-Gravenhage bevoegd.

ARTIKEL III

De Militaire Ambtenarenwet 1931 (Stb, 519) wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van Titel II komt te luiden:

Bezwaar, beroep en beklag.

B

De aanduiding «Paragraaf 1» en het opschrift van die paragraaf
«Beroep en beklag» vervallen.

C

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

1. Een belanghebbende kan tegen een op grond van deze wet
genomen besluit administratief beroep instellen bij Onze Minister, tenzij
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het een koninklijk besluit of een besluit van Onze Minister betreft.
2. Met een besluit wordt gelijkgesteld een andere handeling ten

aanzien van een militair ambtenaar, zijn nagelaten betrekkingen of zijn
rechtverkrijgenden.

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

1. In afwijking van artikel van artikel 6.2.1 van de Algemene wet
bestuursrecht bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaar– of
beroepschrift vier maanden, indien de belanghebbende zich om redenen
van dienst buiten Nederland bevindt.

2. In afwijking van artikel 6.3.15, eerste lid, onderscheidenlijk artikel
6.4.15, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
bedraagt de beslistermijn zes maanden, indien een of meer belangheb–
benden, getuigen of deskundigen zich om redenen van dienst buiten
Nederland bevinden.

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

In afwijking van artikel 8.1.1.7 van de Algemene wet bestuursrecht is
voor beroepen op grond van deze wet ingesteld de rechtbank te
's-Gravenhage bevoegd.

De aanduiding «Paragraaf 3» en het opschrift van die paragraaf
«Organisatie der gerechten» vervallen.

Artikel 5, eerste lid, komt te luiden:

1. Een meervoudige kamer als bedoeld in artikel 55c, eerste lid, van
de Wet op de rechterlijke organisatie (Stb. 1972, 463) bestaat voor de
behandeling van beroepen op grond van deze wet ingesteld uit twee tot
de rechterlijke macht behorende leden en een militair lid van de
zeemacht, de landmacht of de luchtmacht, naar gelang degene die
beroep heeft ingesteld behoort tot de zeemacht, de landmacht of de
luchtmacht. Het militaire lid treedt niet op als voorzitter.

H

De aanduiding «Paragraaf 4», het opschrift van die paragraaf «Wijze
van procederen» en de artikelen 7 en 8 vervallen.

I

Artikel 6 komt te luiden:
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Artikel 6

In afwijking van artikel 8.1.2.3 van de Algemene wet bestuursrecht kan
de rechtbank ook aan de commandant van de bodem waarop of het
korps of de inrichting waarbij de betrokken militaire ambtenaar dient of
heeft gediend, opdragen het vooronderzoek of een gedeelte daarvan te
verrichten.

De artikelen 9 en 10 worden vernummerd tot 7 en 8.

K

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9

1. De militaire ambtenaar die zich bezwaard voelt over een van een
militaire meerdere als bedoeld in artikel 67 van het Wetboek van Militair
Strafrecht ontvangen bevel, dan wel meent van een zodanige meerdere
een krenkende of onbillijke behandeling te hebben ondervonden, kan
daarover schriftelijk beklag instellen bij Onze Minister of een door hem
aan te wijzen functionaris.

2. Geen beklag kan worden ingesteld tegen besluiten en handelingen
ter uitvoering van de Wet militair tuchtrecht.

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld
over de indiening en de afdoening van klaagschriften.

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het artikel wordt vernummerd tot artikel 10.

2. In het nieuwe artikel 10 wordt «Titel III» vervangen door: Titel II.

M

Na het nieuwe artikel 10 wordt in titel III een nieuw artikel 11
ingevoegd, luidende:

Artikel 11

Artikel 4.1.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van
toepassing op beschikkingen inzake functietoewijzing, bevordering en
aanwijzing voor het volgen van een opleiding.

N

Het opschrift van Titel V komt te luiden:

Overgangs– en slotbepalingen

0

De aanduiding «Paragraaf 1», het opschrift van die paragraaf «Strafbe–
paling» en artikel 13 vervallen.
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p

De paragrafen 2 en 3 worden vernummerd tot de paragrafen 1 en 2.

Q

Artikel 14 komt te luiden:

Artikel 14

De artikelen 131 en 132 van de Ambtenarenwet zijn van overeenkom–
stige toepassing.

R

Artikel 15 vervalt.

ARTIKEL IV

De Wet rechtstoestand dienstplichtigen (Stb. 1971, 231) wordt als
volgt gewijzigd:

A

Na artikel 2 wordt een artikel 2bis ingevoegd, luidende:

Artikel 2bis

Artikel 4.1.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van
toepassing op beschikkingen inzake functietoewijzing, bevordering en
aanwijzing voor het volgen van een opleiding.

B

In artikel 3 wordt «titel III van de Ambtenarenwet 1929 inzake
middelen tot bewaring en verwerkelijking van recht» vervangen door: titel
II van de Ambtenarenwet.

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

1. Een belanghebbende kan tegen een op grond van deze wet
genomen besluit administratief beroep instellen bij Onze Minister, tenzij
het een koninklijk besluit of een besluit van Onze Minister betreft.

2. Met een besluit wordt gelijkgesteld een andere handeling ten
aanzien van een dienstplichtige, zijn nagelaten betrekkingen of zijn recht–
verkrijgenden.

Na artikel 4 worden de artikelen 4a en 4b ingevoegd, luidende:
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Artikel 4a

De artikelen 3 tot en met 8 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 zijn
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4b

1. De dienstplichtige die zich bezwaard voelt over een van een
militaire meerdere als bedoeld in artikel 67 van het Wetboek van Militair
Strafrecht oritvangen bevel, dan wel meent van een zodanige militaire
meerdere een krenkende of onbillijke behandeling te hebben onder–
vonden, kan daarover schriftelijk beklag instellen bij Onze Minister of een
door hem aan te wijzen functionaris.

2. Geen beklag kan worden ingesteld tegen besluiten en handelingen
ter uitvoering van de Wet militair tuchtrecht.

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld
over de indiening en de afdoening van klaagschriften.

Artikel 6 vervalt.

ARTIKEL V

De Algemene militaire pensioenwet (Stb. 1979, 305) wordt als volgt
gewijzigd:

In artikel V11 wordt «een kamer van de arrondissementsrechtbank te
's-Gravenhage, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Ambtenarenwet
1929» vervangen door: de rechtbank te 's-Gravenhage.

B

Artikel W1 vervalt.

Artikel W2 komt te luiden:

Artikel W2

Tegen een beschikking van het bestuur of de hoofddirectie kan een
belanghebbende bij het bestuur bezwaar maken, tenzij het een
beschikking op grond van artikel V2, tweede lid, betreft.

Artikel W3 komt te luiden:

Artikel W3

1. In afwijking van artikel 8.1.1.7 van de Algemene wet bestuursrecht
is voor beroepen ingesteld op grond van deze wet de rechtbank te
's-Gravenhage bevoegd.

2. Indien het beroep betrekking heeft op een koninklijk besluit of een
beschikking van Onze Minister, is Titel II van de Militaire Ambtenarenwet
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1931 (Stb. 519) van overeenkomstige toepassing. Daarbij wordt de
militair die niet op grond van artikel 1 van die wet militair ambtenaar is,
gelijkgesteld met een militair ambtenaar.

Artikel W6 vervalt.

ARTIKELVI

De artikelen 70 tot en met 75 van de Wet op de noodwachten (Stb.
1982, 405) vervallen.

ARTIKEL VII

De artikelen 23 en 27 van de Noodwet geneeskundigen (Stb. 1971,
396) vervallen.

ARTIKELVIII

Indien het bij koninklijke boodschap van 2 september 1991 ingediende
voorstel voor een Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
(22 225) tot wet wordt verheven, vervalt hoofdstuk IX van die wet.

5.4 Wijziging van wetten waarin beroep is opengesteld bij het
College van Beroep voor het bedrijfsleven

A MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Artikel 14 van de Sanctiewet 1977 (Stb. 1980, 93), zoals deze komt te
luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991 ingediende
voorstel van wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de eerste
tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet Awb)
(22 061) tot wet wordt verheven, komt te luiden:

Artikel 14

Tegen een besluit op grond van artikel 9, derde lid, kan een belangheb–
bende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

B MINISTERIE VAN JUSTITIE

Artikel 30v van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483) komt te
luiden:

Artikel 30v

Tegen een op grond van de paragrafen 2, 3 of 4 van deze Titel
genomen besluit kan een belanghebbende beroep instellen bij het
College van Beroep voor het bedrijfsleven.
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C MINISTERIE VAN FINANCIËN

1

Artikel 15 van de Wet financiële betrekkingen buitenland (Stb. 1980,
321), zoals deze komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 8
april 1991 ingediende voorste! van wet tot aanpassing van een aantal
wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
(Aanpassingswet Awb) (22 061) tot wet wordt verheven, komt te luiden:

Artikel 15

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

Artikel 19 van de Wet interne lastenverevening particuliere ziektekos–
tenverzekeringsbedrijf (Stb. 1986, 115) komt te luiden:

Artikel 19

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het Coilege van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

Artikel 18 van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging
oudere ziekenfondsverzekerden (Stb. 1986, 117) komt te luiden:

Artikel 18

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

Artikel XXXII van de Wet van 18 december 1986 tot wijziging van de
Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (Stb. 637) komt te luiden:

ARTIKEL XXXII

Tegen een op grond van de artikelen IV en V genomen besluit kan een
belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven.

Artikel 87 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Stb. 1990, 342)
wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste en tweede lid komen te luiden:

1. Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.
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2. In afwijking van artikel 6.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht
wordt het beroep tegen een besluit tot intrekking van een vergunning
ingesteld binnen acht dagen na de dag waarop het besluit aan de verze–
keraar ter kennis is gebracht. Ten aanzien van zulk een besluit blijft
artikel 6.3.1 .a van die wet buiten toepassing.

2. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde lid tot
derde lid.

Artikel 33 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Stb. 1990, 380)
komt te luiden:

Artikel 33

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

Artikel 30 van de Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141) komt
te luiden:

Artikel 30

Tegen een op grond van deze wet genomen beschikking kan een
belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven.

8

Indien het bij koninklijke boodschap van 21 november 1988
ingediende voorstel van wet houdende een regeling van het assurantie–
bemiddelingsbedrijf (Wet assurantiebemiddelingsbedrijf) (20 925) tot
wet is verheven, komt artikel 32 te luiden:

Artikel 32

Tegen een op grond van deze wet genomen beschikking kan een
belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven.

9

Indien het bij koninklijke boodschap van 27 maart 1990 ingediende
voorstel van wet houdende regelen inzake de melding van de verkrijging
of overdracht van zeggenschap of van een belang in ter beurze van de
Europese Gemeenschappen genoteerde vennootschappen naar Neder–
lands recht (Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde
vennootschappen) (21 492) tot wet wordt verheven, vervalt in artikel 11,
derde lid, de tweede volzin.
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D MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE
ORDENING EN MILIEUBEHEER

Artikel 21 van de Wet op de architectentitel (Stb. 1987, 347), zoals
deze komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991
ingediende voorstel van wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de
eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet
Awb) (22 061) tot wet wordt verheven, komt te luiden:

Artikel 21

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

E MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

1

De Wedervergeldingswet zeescheepvaart (Stb. 1977, 313), zoals deze
komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991
ingediende voorstel van wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de
eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet
Awb) (22 061) tot wet wordt verheven, wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef van het eerste lid komt te luiden:
Tegen een beschikking tot:

2. Het tweede lid en het cijfer «1» voor het eerste lid vervallen.

B

Artikel 14 vervalt.

C

Artikel 15 komt te luiden:

Artikel 15

In afwijking van artikel 8.2.6.6, tweede lid, van de Algemene wet
bestuursrecht werkt een vernietiging vanaf het tijdstip, waarop zij wordt
uitgesproken.

De Wet vervoer over zee (Stb. 1982, 629), zoals deze komt te luiden
nadat het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991 ingediende voorstel
van wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van
de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet Awb) (22 061) tot wet
wordt verheven, wordt als volgt gewijzigd:
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Artikel 33 komt te luiden:

Artikel 33

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

B

De artikelen 34 en 35 vervallen.

3

Artikel 52, eerste volzin, van de Wet Autovervoer Goederen (Stb.
1987, 97) komt te luiden:

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

Artikel 65 van de Wet personenvervoer (Stb. 1987, 175) komtte
luiden:

Artikel 65

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

Artikel 42 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (Stb.
1988, 520), zoals deze komt te luiden nadat het bij koninklijke
boodschap van 8 april 1991 ingediende voorstel van wet tot aanpassing
van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet
bestuursrecht (Aanpassingswet Awb) (22 061) tot wet wordt verheven,
komt te luiden:

Artikel 42

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit, met uitzondering
van een aanwijzing gegeven op grond van de artikelen 28 en 57, kan een
belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven.

6

Artikel 14 van de Postwet (Stb. 1988, 522), zoals deze komt te luiden
nadat het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991 ingediende voorstel
van wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van
de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet Awb) (22 061) tot wet
wordt verheven, komt te luiden:
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Artikel 14

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit, met uitzondering
van een aanwijzing gegeven op grond van artikel 21, kan een belangheb–
bende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Artikel 18 van de Wet structurele sanering binnenvaart (Stb. 1990,
87), zoals deze komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 8
april 1991 ingediende voorstel van wet tot aanpassing van een aantal
wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
(Aanpassingswet Awb) (22 061) tot wet wordt verheven, komt te luiden:

Artikel 18

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het Coliege van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

8

Indien het bij koninklijke boodschap van 19 juni 1989 ingediende
voorstel van wet houdende regeling van het vervoer van goederen en
personen met binnenschepen (Wet vervoer binnenvaart) (21 187) tot wet
is verheven en is gewijzigd bij het bij koninklijke boodschap van 8 april
1991 ingediende voorstel van wet tot aanpassing van een aantal wetten
aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpas–
singswet Awb) (22 061), komt artikel 59 te luiden:

Artikel 59

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

Indien het bij koninklijke boodschap van 2 mei 1990 ingediende
voorstel van wet houdende regeling van het beroepsgoederenvervoer en
het eigen vervoer met vrachtauto's (Wet goederenvervoer over de weg)
(21 532) tot wet is verheven en is gewijzigd bij het bij koninklijke
boodschap van 8 april 1991 ingediende voorstel van wet tot aanpassing
van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet
bestuursrecht (Aanpassingswet Awb) (22 061), komt artikel 42 te luiden:

Artikel 42

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit, met uitzondering
van een door Ónze Minister gegeven beschikking ingevolge artikel 32,
derde lid, of artikel 41, kan een belanghebbende beroep instellen bij het
College van Beroep voor het bedrijfsleven.
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F MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

1

Artikel 63 van de Waarborgwet 1986 (Stb. 1987, 39) komt te luiden:

Artikel 63

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

2

Artikel 29k van de Ukwet (Stb. 1989, 10) komt te luiden:

Artikel 29k

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

Artikel 20a van de Vestigingswet Bedrijven 1954 (Stb. 1964, 66),
zoals deze komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 8 april
1991 ingediende voorstel van wet tot aanpassing van een aantal wetten
aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpas–
singswet Awb) (22 061) tot wet wordt verheven, komt te luiden:

Artikel 20a

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

De Wet economische mededinging (Stb. 1990, 17) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College.

2. In het tweede lid wordt «beschikking» vervangen door: besluit.

B

Artikel 34 vervalt.
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Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt.

2. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.

D

De artikelen 36 en 37 komen te luiden:

Artikel 36

In afwijking van artikel 6.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht
wordt het beroep tegen een besluit, dat ingevolge deze wet is bekendge–
maakt of waarvan ingevolge deze wet mededeling is gedaan in de Neder–
landse Staatscourant, ingesteld binnen zes weken na de dagtekening van
de Nederlandse Staatscourant, waarin die bekendmaking of mededeling
is geplaatst.

Artikel 37

In afwijking van artikel 8.2.6.6, tweede lid, van de Algemene wet
bestuursrecht werkt een vernietiging van het tijdstip af, waarop zij wordt
uitgesproken. De vernietiging van een krachtens artikei 19, eerste lid,
onderdeel b, vastgestelde beschikking, ingevolge welke de mededin–
gingsregeling geheel of voor een gedeelte onverbindend is geworden,
heeft geen ander gevolg dan dat het in artikel 22 vervatte verbod, voor
zoveel die mededingingsregeling betreft, wordt opgeheven.

De Prijzenwet (Stb. 1965, 646), zoals deze komt te luiden nadat het bij
koninklijke boodschap van 8 april 1991 ingediende voorstel van wet tot
aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de
Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet Awb) (22 061) tot wet
wordt verheven, wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College.

B

De artikelen 9 en 10 vervallen.

De In– en uitvoerwet (Stb. 1988, 228), zoals deze komt te luiden nadat
het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991 ingediende voorstel van
wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de
Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet Awb) (22 061) tot wet
wordt verheven, wordt als volgt gewijzigd:
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Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College.

B

De artikelen 15 en 16 vervallen.

7

De Hamsterwet (Stb. 1962, 542) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

B

De artikelen 7 en 8 vervallen.

8

Artikel 7 van de Metrologiewet (Stb. 1972, 596) komt te luiden:

Artikel 7

Tegen een op grond van de artikelen 31, derde lid, 35, eerste lid, 36,
vierde lid, juncto artikel 35, of artikel 43, vierde lid, van de eenvormige
regeling, genomen besluit kan een belanghebbende beroep instellen bij
het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

9

Artikel 31 van de Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken
1963 (Stb. 1983, 633) komt te luiden:

Artikel 31

1. Tegen besluiten, door een Kamer genomen, en tegen handelingen,
door een Kamer ter uitvoering van haar bestuurstaak verricht, met uitzon–
dering van rechtshandelingen naar burgerlijk recht, kan een belangheb–
bende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

2. Het eerste lid geldt niet ten aanzien van besluiten en handelingen
waartegen bij of krachtens een wet een andere voorziening is openge–
steld.
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10

Artikel 12 van de Winkelsluitingswet 1976 (Stb. 367), zoals deze komt
te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 17 december 1990
ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Winkelsluitingswet 1976
(21 963) en het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991 ingediende
voorstel van wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de eerste
tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet Awb)
(22 061) tot wet worden verheven, komt te luiden:

Artikel 12

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

11

De Wet voorraadvorming aardolieprodukten (Stb. 1986, 675), zoals
deze komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991
ingediende voorstel van wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de
eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet
Awb) (22 061) tot wet worden verheven, wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 14 komt te luiden:

Artikel 14

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit, met uitzondering
van een beschikking genomen op grond van artikel 13h, of op grond van
een overeenkomst als bedoeld in artikel 6, eerste lid, kan een belangheb–
bende beroep instellen bij het College.

B

De artikelen 16 en 17 vervallen.

12

Artikel 12 van de Wet beperking cadeaustelsel 1977 (Stb. 659), zoals
deze komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991
ingediende voorstel van wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de
eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet
Awb) (22 061) tot wet worden verheven, komt te luiden:

Artikel 12

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

13

Artikel 13 van de Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma
(Stb. 1979, 187) komtte luiden:
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Artikel 13

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College.

14

Artikel 10 van de Wet schadefonds olietankschepen (Stb. 1981, 294)
komt te luiden:

Artikel 10

Tegen een besluit als bedoeld in artikel 5, tweede of derde lid, kan een
belanghebbende beroep instellen bij het College.

15

De Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575), zoals deze komt te luiden nadat
het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991 ingediende voorstel van
wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de
Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet Awb) (22 061) tot wet
worden verheven, wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 17 komt te luiden:

Artikel 17

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het Coilege.

B

De artikelen 18 en 19 vervallen.

16

Artikel 10 van de Wet energiebesparing toestellen (Stb. 1986, 59)
komt te luiden:

Artikel 10

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belangen–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

17

Artikel 51 van de Elektriciteitswet 1989 (Stb. 535) komt te luiden:

Artikel 51

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.
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18

De Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ (Stb. 1991, 767)
wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 9 komt te luiden:

A

Artikel 9

1. Tegen een beschikking genomen op grond van deze wet en tegen
een beschikking van Onze Minister, anders dan op grond van deze wet,
inzake de verstrekking van financiële middelen aan ondernemers kan een
belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op een beschikking inzake de
verstrekking van financiële middelen, voorzien bij of krachtens een
andere wet, niet zijnde een begrotingswet.

B

In artikel 10 wordt «de artikelen 8 en 9» vervangen door: artikel 8.

G MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

1

Artikel 46 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342), zoals deze komt te
luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991 ingediende
voorstel van wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de eerste
tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet Awb)
(22 061) tot wet worden verheven, komt te luiden:

Artikel 46

Tegen een op grond van de artikelen 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26
en 32 genomen besluit kan een belanghebbende beroep instellen bij het
College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Artikel 8 van de Wet erkenningen tuinbouw (Stb. 1961, 389) komt te
luiden:

Artikel 8

Tegen een op grond van artikel 7, eerste lid, genomen beschikking kan
een belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven.

De Noodwet voedselvoorziening (Stb. 1962, 566), zoals deze komt te
luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991 ingediende
voorstel van wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de eerste
tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet Awb)
(22 061) tot wet worden verheven, wordt als volgt gewijzigd:
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Artikel 19 komt te luiden:

Artikel 19

Tegen een op grond van de artikelen 6, 7, 8, 9, 10 of 29 genomen
besluit, kan, behoudens in geval van toepassing van artikel 18, een
belanghebbende beroep instellen bij het College.

B

Artikel 20 vervalt.

Artikel 21 komt te luiden:

Artikel 21

In afwijking van artikel 8.2.6.6, tweede lid, van de Algemene wet
bestuursrecht werkt een vernietiging van het tijdstip af, waarop zij wordt
uitgesproken.

In artikel 14 van de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371), zoals
deze komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991
ingediende voorstel van wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de
eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet
Awb) (22 061) tot wet worden verheven, vervallen het tweede lid en het
cijfer «1» voor het eerste lid.

Artikel 47 van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410), zoals deze
komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991
ingediende voorstel van wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de
eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet
Awb) (22 061) tot wet worden verheven, komt te luiden:

Artikel 47

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

In artikel 20 van de Meststoffenwet (Stb. 1986, 598), zoals deze komt
te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991 ingediende
voorstel van wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de eerste
tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet Awb)
(22 061) tot wet worden verheven, vervallen het tweede lid en het cijfer
«1» voor het eerste lid.
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Indien het bij koninklijke boodschap van 20 oktober 1980 ingediende
voorstel van wet houdende een gezondheidswet voor dieren (Gezond–
heids– en welzijnswet voor dieren) (16 447) tot wet is verheven en is
gewijzigd bij het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991 ingediende
voorstei van wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de eerste
tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet Awb)
(22 061), komt artikel 81 c te luiden:

Artikel 81 c

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

H MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN
CULTUUR

1

Artikel 23 van de Warenwet (Stb. 1988, 360), zoals deze komt te
luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991 ingediende
voorstel van wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de eerste
tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet Awb)
(22 061) tot wet worden verheven, komt te luiden:

Artikel 23

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

Artikel 53 van de Drank– en Horecawet (Stb. 1964, 386), zoals deze
komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 3 mei 1989
ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Drank– en Horecawet
(Stb. 1964, 386) (21 128) en het bij koninklijke boodschap van 8 april
1991 ingediende voorstel van wet tot aanpassing van een aantal wetten
aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpas–
singswet Awb) (22 061) tot wet wordt verheven, komt te luiden:

Artikel 53

Tegen een besluit tot verlening, weigering, of intrekking van een
ontheffing als bedoeld in artikel 42 kan een belanghebbende beroep
instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Artikel 35 van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646),
zoals deze komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 19
oktober 1989 ingediende voorstel van wet houdende beperking van de
contracteerplicht in de ziekenfondsverzekering en de bijzondere ziekte–
kostenverzekering, invoering van de mogelijkheid een lager tarief in
rekening te brengen dan het overeenkomstig de Wet tarieven gezond–
heidszorg goedgekeurde of vastgestelde tarief, alsmede enige andere
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wijzigingen in de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziekte–
kosten en de Wet tarieven gezondheidszorg (21 357) en wordt als volgt
gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «beslissing» vervangen door: besluit.

2. Het tweede en derde lid en het cijfer «1» voor het eerste lid
vervallen.

Artikel 11a van de Wet op de toegang tot de ziektenkostenverzekering
(Stb. 1986, 123) komtte luiden:

Artikel 11 a

Tegen een op grond van de artikelen 1 a en 6 tot en met 6j genomen
beschikking kan een belanghebbende beroep instellen bij het College van
Beroep voor het bedrijfsleven.

Artikel 8 van de Tabakswet (Stb. 1988, 342), zoals deze komt te luiden
nadat het bij koninklijke boodschap van 8 april 1991 ingediende voorstel
van wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van
de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet Awb) (22 061) tot wet
worden verheven, komt te luiden:

Artikel 8

Tegen een beschikking inzake een verklaring als bedoeld in artikel 5,
tweede lid, derde volzin, kan een belanghebbende beroep instellen bij
het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Artikel 11 van de Tijdelijke wet geneesmiddelen (Stb. 1991, 55) komt
te luiden:

Artikel 11

1. Tegen een op grond van artikel 5 genomen beschikking kan een
belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven.

2. In afwijking van artikel 6.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht
wordt het beroep ingesteld binnen dertig dagen na de dagtekening van
de Nederlandse Staatscourant, waarin van de beschikking mededeling is
gedaan.

5.5 Overige wijzigingen

ARTIKEL I

De Wet administratieve rechtspraak belastingzaken (Stb. 1983, 61)
wordt als volgt gewijzigd:
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Na artikel 5 worden de artikelen 5a tot en met 5f ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

Op verzoek van een partij kan elk van de rechters die een zaak behan–
delen, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden
waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

Artikel 5b

1. Het verzoek wordt gedaan zodra de feiten of omstandigheden aan
de verzoeker bekend zijn geworden.

2. Het verzoek geschiedt schriftelijk en is gemotiveerd. Na de aanvang
van de mondelinge behandeling, onderscheidenlijk na de aanvang van
het horen van partijen of getuigen kan het ook mondeling geschieden.

3. Alle feiten of omstandigheden moeten tegelijk worden voorge–
dragen.

4. Een volgend verzoek om wraking van dezelfde rechter wordt niet in
behandeling genomen, tenzij feiten of omstandigheden worden voorge–
dragen die pas na het eerdere verzoek aan de verzoeker bekend zijn
geworden.

5. Geschiedt het verzoek bij de mondelinge behandeling, dan wordt de
behandeling geschorst.

Artikel 5c

Een rechter wiens wraking is verzocht, kan in de wraking berusten.

Artikel 5d

1. Het verzoek om wraking wordt zo spoedig mogelijk behandeld door
een meervoudige kamer waarin de rechter wiens wraking is verzocht,
geen zitting heeft.

2. De verzoeker en de rechter wiens wraking is verzocht, worden in de
gelegenheid gesteld te worden gehoord. Het gerecht kan ambtshalve of
op verzoek van de verzoeker of de rechter wiens wraking is verzocht,
bepalen dat zij niet in elkaars aanwezigheid zullen worden gehoord.

3. Het gerecht beslist zo spoedig mogelijk. De beslissing is gemoti–
veerd en wordt onverwijld aan de verzoeker, de andere partijen en de
rechter wiens wraking was verzocht medegedeeld.

4. In geval van misbruik kan het gerecht bepalen dat een volgend
verzoek niet in behandeling wordt genomen. Hiervan wordt in de
beslissing melding gemaakt.

5. Tegen de beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Artikel 5e

1. Op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 5a
kan elk van de rechters die een zaak behandelen, verzoeken zich te
mogen verschonen.

2. Het verzoek geschiedt schriftelijk en is gemotiveerd. Na de aanvang
van de mondelinge behandeling, onderscheidenlijk na de aanvang van
het horen van partijen of getuigen kan het ook mondeling geschieden.

3. Geschiedt het verzoek bij de mondelinge behandeling, dan wordt de
behandeling ter zitting geschorst.
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Artikel 5f

1. Het verzoek om verschoning wordt zo spoedig mogelijk behandeld
door een meervoudige kamer waarin de rechter die om verschoning
heeft verzocht, geen zitting heeft.

2. Het gerecht beslist zo spoedig mogelijk. De beslissing is gemoti–
veerd en wordt onverwijld aan partijen en de rechter die om verschoning
had verzocht medegedeeld.

3. Tegen de beslissing staat geen rechtsmiddel open.

B

Artikel 6 vervalt.

Artikel 7 vervalt.

In artikel 8, tweede lid, vervalt «bij toepassing van artikel 6, lid 1,» en
wordt na «het verzuim» ingevoegd: , bedoeld in artikel 6.2.0b van de
Algemene wet bestuursrecht,.

In artikel 11, eerste lid, wordt «artikel 11a» vervangen door: artikel

Na vernummering van artikel 11 a tot artikel 11 b wordt een artikel 11 a
ingevoegd, luidende:

Artikel 11a

1. De mondelinge behandeling is niet openbaar.
2. Het gerechtshof kan bepalen dat de mondelinge behandeling

openbaar is, voor zover de belangen van partijen daardoor niet worden
geschaad.

3. De mondelinge behandeling is openbaar, voor zover het beroep is
gericht tegen een uitspraak waarbij een boete geheel of gedeeltelijk is
gehandhaafd dan wel tegen een beschikking waarbij een boete is
opgelegd.

4. Het gerechtshof kan bepalen dat de mondelinge behandeling,
bedoeld in het derde lid, geheel of gedeeltelijk zal plaatshebben met
gesloten deuren:

a. in het belang van de openbare orde of de goede zeden,
b. in het belang van de veiligheid van de Staat,
c. indien de belangen van minderjarigen of de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer van partijen dit eisen, of
d. indien openbaarheid naar het oordeel van het gerechtshof het

belang van een goede rechtspleging ernstig zou schaden.
Van de toepassing hiervan wordt in het proces-verbaal melding

gemaakt.
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In artikel 15, zevende lid, wordt «door Ons» vervangen door: bij
algemene maatregel van bestuur.

H

Na artikel 15 wordt een artikel 15a ingevoegd, luidende:

Artikel 15a

1. Het gerechtshof kan tolken benoemen.
2. De tolk die zijn benoeming heeft aanvaard en die door het

gerechtshof wordt opgeroepen, is verplicht aan de oproeping gevolg te
geven en zijn opdracht onpartijdig en naar beste weten te vervullen.

3. In de oproeping worden vermeld de plaats en het tijdstip waarop de
opdracht moet worden vervuld.

4. Het gerechtshof kan bevelen dat tolken die, hoewel wettelijk
opgeroepen, niet zijn verschenen, door de openbare macht voor hem
worden geleid.

5. Aan de door het gerechtshof opgeroepen tolken wordt ten laste van
het Rijk een vergoeding toegekend. De Wet tarieven in burgerlijke zaken
(Stb. 1960, 541) is van overeenkomstige toepassing.

I

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt na «gedaan» ingevoegd:
, zij vermeldt de beslissing.

2. Na vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid
wordt een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:

3. Het gerechtshof spreekt de beslissing, bedoeld in het eerste lid, in
het openbaar uit, in tegenwoordigheid van de griffier.

J

Artikel 17a wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Het gerechtshof spreekt de beslissing in het openbaar uit, in tegen–

woordigheid van de griffier.

2. In het derde lid wordt «de artikelen 17b en 19» vervangen door:
artikel 17b.

K

Artikel 18 vervalt

L

In artikel 18b, eerste lid vervalt «binnen een maand nadat het afschrift
daarvan volgens het derde lid van dat artikel ter post is bezorgd» en
wordt «de artikelen 6, 7 en 8 zijn» vervangen door: artikel 8 is.
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M

Artikel 20 komt te luiden:

Artikel 20

1. Het beroepschrift kan slechts tegen één uitspraak zijn gericht.
2. Bij het beroepschrift wordt een afschrift van de aangevallen

uitspraak overgelegd.

N

In artikel 21 vervallen het eerste lid en het cijfer «2» voor het tweede
lid.

0

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt: in raadkamer.

2. Aan het artikel wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

3. De artikelen 11a en 15a zijn van overeenkomstige toepassing op de
mondelinge toelichtmg.

P

Artikel 24, derde lid, komt te luiden:

3. Artikel 17, eerste en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Q

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor het artikel wordt het cijfer «1» geplaatst.

2. Aan het artikel wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:

2. Artikel 18 is van overeenkomstige toepassing

ARTIKEL II

De Tariefcommissiewet (Stb. 1935, 381) wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 4 wordt een artikel 4a ingevoegd, luidende:

Artikel 4a

De artikelen 5a tot en met 5f van de Wet administratieve rechtspraak
belastingzaken zijn van overeenkomstige toepassing.
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B

Aan artikel 11 wordt een volzin toegevoegd, luidende:

De Tariefcommissie spreekt de beslissing in het openbaar uit, in tegen–
woordigheid van de griffier.

C

In artikel 12, vijfde lid, vervallen de eerste en tweede volzin.

D

In artikel 13, eerste lid, wordt «13-16» vervangen door: 11a en 13 tot
en met 16.

ARTIKELIII

Artikel 28 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959,
301) komtte luiden:

Het beroepschrift is gericht tegen één aanslag, tegen meer dan één
aanslag, voorkomende op hetzelfde aanslagbiljet, dan wel tegen één
uitspraak of één ander besluit.

ARTIKEL IV

De derde Afdeling van de eerste Titel van het Eerste Boek van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering komt te luiden:

DERDE AFDELING

Wraking en verschoning van rechters

Artikel 29

Op verzoek van een partij kan elk van de rechters die een zaak behan–
delen, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden
waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

Artikel 30

1. Het verzoek wordt gedaan zodra de feiten of omstandigheden aan
de verzoeker bekend zijn geworden.

2. Het verzoek geschiedt schriftelijk en is gemotiveerd. Tijdens een
terechtzitting kan het ook mondeling geschieden.

3. Alle feiten of omstandigheden moeten tegelijk worden voorge–
dragen.

4. Een volgend verzoek om wraking van dezelfde rechter wordt niet in
behandeling genomen, tenzij feiten of omstandigheden worden voorge–
dragen die pas na het eerdere verzoek aan de verzoeker bekend zijn
geworden.

5. Geschiedt het verzoek ter terechtzitting, dan wordt de terechtzitting
geschorst.
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Artikel 31

Een rechter wiens wraking is verzocht, kan in de wraking berusten.

Artikel 32

1. Het verzoek om wraking wordt zo spoedig mogelijk behandeld door
een meervoudige kamer waarin de rechter wiens wraking is verzocht,
geen zitting heeft.

2. De verzoeker en de rechter wiens wraking is verzocht, worden in de
gelegenheid gesteld te worden gehoord. Het gerecht kan ambtshalve of
op verzoek van de verzoeker of de rechter wiens wraking is verzocht,
bepalen dat zij niet in elkaars aanwezigheid zullen worden gehoord.

3. Het gerecht beslist zo spoedig mogelijk. De beslissing is gemoti–
veerd en wordt onverwijld aan de verzoeker, de andere partijen en de
rechter wiens wraking was verzocht medegedeeld.

4. In geval van misbruik kan het gerecht bepalen dat een volgend
verzoek niet in behandeling wordt genomen. Hiervan wordt in de
beslissing melding gemaakt.

5. Tegen de beslissing staat geen rechtsmiddel open

Artikel 33

Indien het verzoek betrekking heeft op een kantonrechter, wordt het
schriftelijk verzoek onderscheidenlijk het proces-verbaal van de terecht–
zitting waarop het mondeling verzoek is gedaan, door de griffier van het
kantongerecht onverwijld ter behandeling

overeenkomstig deze afdeling toegezonden aan de rechtbank in het
rechtsgebied waarvan het kantongerecht is gelegen.

Artikel 34

1. Op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 29
kan elk van de rechters die een zaak behandelen, verzoeken zich te
mogen verschonen.

2. Het verzoek geschiedt schriftelijk en is gemotiveerd. Tijdens de
terechtzitting kan het ook mondeling geschieden.

3. Geschiedt het verzoek ter terechtzitting, dan wordt de terechtzitting
geschorst.

Artikel 35

1. Het verzoek om verschoning wordt zo spoedig mogelijk behandeld
door een meervoudige kamer waarin de rechter die om verschoning
heeft verzocht, geen zitting heeft.

2. Het gerecht beslist zo spoedig mogelijk. De beslissing is gemoti–
veerd en wordt onverwijld aan partijen en de rechter die om verschoning
had verzocht medegedeeld.

3. Tegen de beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Artikel 36

Indien het verzoek wordt gedaan door een kantonrechter, is artikel 33
van overeenkomstige toepassmg.
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ARTIKEL V

De Pachtwet (Stb. 1958, 37) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 116, tweede lid, wordt na «men» ingevoegd: Nederlander zijn
en.

B

In artikel 118 vervalt: , met dien verstande dat zij eveneens kunnen
worden ontslagen wegens overtreding van artikel 123, tweede lid.

C

Artikel 123 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

D

In artikel 125, vierde lid, wordt na «men» ingevoegd: Nederlander zijn
en.

ARTIKEL VI

De Zaaizaad– en Plantgoedwet (Stb. 1966, 455) wordt als volgt
gewijzigd:

A

Artikel 62 vervalt.

B

Artikel 63 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het cijfer «1» voor het eerste lid vervalt.

2. Het tweede lid vervalt.

C

Artikel 67 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tweede volzin van het tweede lid vervalt.

2. Het tweede lid komt te luiden:

2. De artikelen 29 tot en met 35 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.
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ARTIKELVII

Titel IV van het Vierde Boek van het Wetboek van Strafvordering komt
te luiden:

Titel IV

Wraking en verschoning van rechters

Artikel 512

Op verzoek van de verdachte of het openbaar ministerie kan elk van de
rechters die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten
of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou
kunnen lijden.

Artikel 513

1. Het verzoek wordt gedaan zodra de feiten of omstandigheden aan
de verzoeker bekend zijn geworden.

2. Het verzoek geschiedt schriftelijk en is gemotiveerd. Tijdens de
terechtzitting kan het ook mondeling geschieden.

3. Alle feiten of omstandigheden moeten tegelijk worden voorge–
dragen.

4. Een volgende verzoek om wraking van dezelfde rechter wordt niet
in behandeling genomen, tenzij feiten of omstandigheden worden
voorgedragen die pas na het eerdere verzoek aan de verzoeker bekend
zijn geworden.

5. Geschiedt het verzoek ter terechtzitting, dan wordt de terechtzitting
geschorst.

Artikel 514

Een rechter wiens wraking is verzocht, kan in de wraking berusten.

Artikel 515

1. Het verzoek om wraking wordt zo spoedig mogelijk behandeld door
een meervoudige kamer waarin de rechter wiens wraking is verzocht,
geen zitting heeft.

2. De verzoeker en de rechter wiens wraking is verzocht, worden in de
gelegenheid gesteld te worden gehoord. Het gerecht kan ambtshalve of
op verzoek van de verzoeker of de rechter wiens wraking is verzocht,
bepalen dat zij niet in elkaars aanwezigheid zullen worden gehoord.

3. Het gerecht beslist zo spoedig mogelijk. De beslissing is gemoti–
veerd en wordt onverwijld aan de verdachte, het openbaar ministerie en
de rechter wiens wraking was verzocht medegedeeld.

4. In geval van misbruik kan het gerecht bepalen dat een volgend
verzoek niet in behandeling wordt genomen. Hiervan wordt in de
beslissing melding gemaakt.

5. Tegen de beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Artikel 516

Indien het verzoek betrekking heeft op een kantonrechter, wordt het
schriftelijk verzoek onderscheidenlijk het proces-verbaal van de terecht–
zitting waarop het mondeling verzoek is gedaan, door de griffier van het
kantongerecht onverwijld ter behandeling overeenkomstig deze titel
toegezonden aan de rechtbank in het rechtsgebied waarvan het kanton–
gerecht is gelegen.
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Artikel 517

1. Op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 29
kan elk van de rechters die een zaak behandelen, verzoeken zich te
mogen verschonen.

2. Het verzoek geschiedt schriftelijk en is gemotiveerd. Tijdens de
terechtzitting kan het ook mondeling geschieden.

3. Geschiedt het verzoek ter terechtzitting, dan wordt de terechtzitting
geschorst.

Artikel 518

1. Het verzoek om verschoning wordt zo spoedig mogelijk behandeld
door een meervoudige kamer waarin de rechter die om verschoning
heeft verzocht, geen zitting heeft.

2. Het gerecht beslist zo spoedig mogelijk De beslissing is gemoti–
veerd en wordt onverwijld aan de verdachte, het openbaar ministerie en
de rechter die om verschoning had verzocht medegedeeld.

3. Tegen de beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Artikel 519

Indien het verzoek wordt gedaan door een kantonrechter, is artikel 516
van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL VIII

De Advocatenwet (Stb. 1952, 361) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 47, tweede lid, komt te luiden:

2. De artikelen 512 tot en met 519 van het Wetboek van Strafvor–
dering zijn ten aanzien van de leden-advocaten en de plaatsvervangende
leden-advocaten van overeenkomstige toepassing.

B

Artikel 56, zesde lid, komt te luiden:

6. De artikelen 512 tot en met 519 van het Wetboek van Strafvor–
dering zijn ten aanzien van de leden van het hof van discipline van
overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL IX

Artikel 1, eerste lid, van de Wet tarieven in burgerlijke zaken (Stb.
1960, 541) komt te luiden:

1. In burgerlijke zaken worden de volgende rechten geheven, behalve
van het openbaar ministerie indien het ambtshalve optreedt.
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6 Overgangs– en slotbepalingen

ARTIKEL I

1. Ten aanzien van het nemen van besluiten die zijn aangevraagd voor
de datum van inwerkingtreding van deze wet en ambtshalve te nemen
besluiten die binnen dertien weken na de datum van inwerkingtreding
van deze wet zijn bekendgemaakt, blijft het recht zoals het gold voor de
datum van inwerkingtreding van deze wet van toepassing.

2. Ten aanzien van de mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in
te stellen tegen een besluit dat voor de datum van inwerkingtreding van
deze wet is bekendgemaakt, blijft het recht zoals het gold voor de datum
van inwerkingtreding van deze wet van toepassing.

3. Ten aanzien van een bezwaar–, verzet– of beroepschrift dat voor de
datum van inwerkingtreding van deze wet is ingediend, blijft het recht
zoals het gold voor de datum van inwerkingtreding van deze wet van
toepassing, met dien verstande dat zaken die op dat tijdstip bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur of de Afdeling rechtspraak van
de Raad van State in behandeling zijn, verder door de Afdeling bestuurs–
rechtspraak worden behandeld.

4. Ten aanzien van een bezwaar–, verzet– of beroepschrift dat op of na
de datum van inwerkingtreding van deze wet is ingediend en dat is
gericht tegen een besluit waartegen voor de datum van inwerkingtreding
van deze wet eveneens bezwaar is gemaakt, verzet is gedaan of beroep
is ingesteld, blijft het recht zoals het gold voor de datum van inwerking–
treding van deze wet van toepassing.

ARTIKEL II

De bezoldiging van de staatsraden die op de datum voor de inwerking–
treding van deze wet het ambt van voorzitter van de Afdeling voor de
geschillen van bestuur onderscheidelijk voorzitter van de Afdeling recht–
spraak van de Raad van State vervulden, wordt bepaald op hetzelfde
bedrag als de bezoldiging van de voorzitter van de Afdeling bestuurs–
rechtspraak.

ARTIKEL III

Indien in een wettelijk voorschrift beroep op de Kroon is opengesteld,
is de rechtbank bevoegd.

ARTIKEL IV

1. Afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht vindt gedurende
drie jaren na de datum van inwerkingtreding van deze wet geen
toepassing ten aanzien van geschillen op grond van:

a. de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89),
b. de Ziektewet (Stb. 1987, 88),
c. de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1990, 27), met

uitzondering van artikel 57, eerste lid,
d. artikel 74 van de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347) en
e. artikel 58 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb.

1990, 176).
2. Indien binnen de in het eerste lid genoemde termijn een voorstel

van wet is ingediend inzake de toepasselijkheid van afdeling 7.1 ten
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aanzien van de in het eerste lid bedoelde besluiten, blijft afdeling 7.1 in
ieder geval buiten toepassing totdat die wet in werking treedt, dan wel
tot en met de dag waarop vaststaat dat het voorstel van wet niet tot wet
zal worden verheven.

ARTIKELV

Voor de bekendmaking van deze wet stelt Onze Minister van Justitie
de nummering van de artikelen, afdelingen en titels van hoofdstuk 8 van
de Algemene wet bestuursrecht opnieuw vast en brengt hij de in deze
wet voorkomende aanhalingen van artikelen, afdelingen, titels en hoofd–
stukken van de Algemene wet bestuursrecht in overeenstemming met de
opnieuw vastgestelde nummering daarvan.

ARTIKELVI

Onze Minister van Justitie plaatst de teksten van de Algemene wet
bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambte–
narenwet en de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, zoals deze
luiden na de inwerkingtreding van deze wet, in het Staatsblad.

ARTIKELVII

1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

2. Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip worden vastgesteld voor
de inwerkingtreding van artikel 20.1, tweede lid, van de Wet milieu–
beheer.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegegeven,

De Minister van Justitie,

De Minister van Binnenlandse Zaken,
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