
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1992-1993

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

IMr. 5 VOORLOPIG VERSLAG
Vastgesteld 29 september 1992

De vaste Commissie voor Justitie', belast met het voorbereidend
onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer van haar voorlopige
bevindingen als volgt verslag uit te brengen.

Opmerking vooraf

De opbouw van dit voorlopig verslag is niet gelijk aan die van de
memorie van toelichting. Immers in het hoofdlijnendebat zijn al directe
thema's aan de orde geweest waarnaar door verschillende fracties in hun
inbreng verwezen wordt.

1 Samenstellmg
Leden: Stoffelen (PvdA), V. A. M. van der
Burg (CDA), Lauxtermann (VVD), Schutte
(GPV), Krajenbrink (CDA), Korthals (VVD),
Wiebenga (VVD), Laning-Boersema (CDA),
Vermeend (PvdA), Brouwer (Groen Links),
Kohnstamm (D66), Wolffensperger (D66),
ondervoorzitter, Swildens Rozendaal (PvdA),
voorzitter. Van Traa (PvdA), De Hoop
Scheffer (CDA), Soutendijk-van Appeldoorn
(CDA), Van der Camp (CDA), Biesheuvel
(CDA). Jurgens (PvdA), Koffeman (CDA),
Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Zijlstra (PvdA),
M. M. van der Burg (PvdA).
Plv. Leden: Apostolou (PvdA), Vacature
CDA, Rempt-Halmmans de Jongh (VVD),
J.T. van den Berg (SGP), Koetje (CDA),
Dijkstal (VVD), Te Veldhuis (VVD), Van der
Heijden (CDA), Schoots (PvdA), Sipkes
(Groen Links), Scheltema-de Nie (D66),
Groenman (D66), Van der Vaart (PvdA),
Middel (PvdA), Tegelaar Boonacker (CDA),
Bijleveld Schouten (CDA), Doelman-Pel
(CDA), Hillen (CDA), Stemerdink (PvdA),
Vreugdenhil (CDA), Leerling (RPF), Van
Nieuwenhoven (PvdA), Van Heemst (PvdA).

I. 1. ALGEMEEN

De leden behorende tot de CDA-fractie hadden met belangstelling
kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij meenden dat,
gezien de uitvoerige gedachtenwisseling die reeds plaats had gevonden
bij het hoofdlijnendebat in maart 1992, de schriftelijke behandeling niet
alleen beknopter, en hopelijk sneller, zou kunnen zijn dan zonder hoofdlij–
nendebat het geval zou zijn geweest, maar zich ook meer op de wetsarti–
kelen en tijdens het hoofdlijnendebat niet of minder aan de orde geweest
zijnde onderwerpen zou kunnen richten. Zoals deze leden reeds bij het
hoofdlijnendebat kenbaar maakten stonden zij positief tegenover de
hoofdlijnen van de voorstellen inzake administratieve kamers bij de
rechtbanken en inzake het uniforme bestuursprocesrecht. Aan deze
onderwerpen zouden de CDA-fractieleden dan ook vooral aandacht
willen besteden in het kader van de artikelsgewijze opmerkingen in dit
voorlopig verslag.

De leden van de CDA-fractie vroegen de regering of de AMvB inzake
de nevenzittingsplaatsen van kantongerechten aan de kamer zal worden
voorgelegd. Wat is overigens de reden dat dit bij AMvB plaats moet
vinden? Deze leden herhaalden hier hun uitdrukkelijke wens dat de
voordelen van de kantongerechtsprocedure voor de burger (bereik–
baarheid, lage drempel, snelle uitspraak) behouden blijven. Zij infor–
meerden in dit verband of de niet-verplichte procesvertegenwoordiging
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in bijvoorbeeld geschillen omtrent arbeidsovereenkomsten in de visie van
de regering gehandhaafd moet blijven of niet.

Deze leden riepen voorts hun opmerkingen terzake van de vreemdelin–
genwet in herinnering en vroegen de regering wanneer zij de Kamer
denkt te informeren over de gevolgen van de nieuwe Vreemdelingenwet
voor de eerste fase van de herziening.

De leden van de CDA-fractie verzochten de regering aan te geven waar
in het wetsvoorstel de positie van de Onderwijsraad geregeld wordt. Zij
verwezen naar de discussie in de UCV AWB op 16 december 1991.

Deze leden hadden moeite met het op brede schaal toepassen van
bestuursrechtspraak in twee instanties. Zij vroegen de regering aan te
geven waar de op blz. 53 memorie van toelichting genoemde uitzonde–
ringen op het systeem van twee instanties in het wetsvoorstel te vinden
waren. De tot de CDA-fractie behorende leden huldigden het standpunt
dat voorkomen moet worden dat de hoofdregel er op neer gaat komen
dat én een uitgebreide voorbereidingsprocedure én een bezwaar–
schriftfase en minimaal twee rechterlijke instanties zich over een zaak
gaan buigen. Bij wetsvoorstel 22 601 kwamen deze leden daar op terug.
Hier volstonden zij met het hier opgemerkte én met de opmerking dat
het in de visie niet verstandig is om besluitvorming over twee instanties
of een instantie te lang vooruit te schuiven. Naar hun mening dient
daarover bij dit wetsvoorstel helderheid te komen.

De leden behorende tot de PvdA-fractie hadden met belangstelling
kennis genomen van het wetsvoorstel. Tijdens het debat op hoofdlijnen
dat eerder aan dit wetsvoorstel werd gewijd, was door deze leden reeds
ingegaan op hoofdpunten in het wetsvoorstel, alsmede op enkele onder–
werpen die in de volgende fasen regeling zullen vinden. Deze leden
hadden tijdens het debat gewezen op de blijvende spanning «tussen een
ontwikkeling in de richting van een algehele juridisering van de samen–
leving, en de oude opvatting dat de rechter niet op de stoel van het
bestuur moet gaan zitten, dat immers democratisch is gelegitimeerd». Zij
hadden betoogd dat de keuze voor een systeem van bestuursrechtspraak
boven dat van beroep binnen de administratie niet mag leiden tot een
«legalistisch justitialisme» waarvan Struycken (Administratie of Rechter?,
1910) sarcastisch gezegd heeft dat het «een ziekelijk, nooit voldaan
proceslustig geslacht zal kweken» vanwege «overprikkeling van het
individuele gerechtigheidssentiment»!

De leden behorende tot de PvdA-fractie wilden de regering vragen om
op dit wezenlijke punt (hoe te voorkomen dat de keuze voor een
algemene bestuursrechtspraak leidt tot een te verregaande juridisering
van het openbaar bestuur) een meer principiële uiteenzetting te geven,
dan tijdens het debat op hoofdlijnen mogelijk was. Deze leden hadden in
het debat op hoofdlijnen voorts een aantal problemen en vragen aan de
orde gesteld rond de derde fase: de integratie van de overige administra–
tieve rechtspraak binnen de rechtbanken, de vraag over één of twee
feitelijke instanties bijvoorbeeld voor milieuzaken, de definitieve beroeps–
instantie en de rechtseenheidsvoorziening. In dit kader werden ook de
rechtsprekende taken van de Raad van State ter discussie gesteld.
Voorts werd door de leden ingegaan op het uitsluiten in artikel 8.1.1.2
van beroepen tegen algemeen verbindende voorschriften en beleids–
regels. De leden plaatsten tenslotte een oranje licht bij het voornemen
van de regering tot integratie van de kantongerechten in de rechtbanken
(Handelingen 2, 1991-1992, 22, pag. 67-4132 e.v.}.

Met de voorintegratie werd reeds een operatie in gang gezet die zijn
weerga in de geschiedenis van de rechterlijke organisatie niet kent. Met
recht wordt in de memorie van toelichting in dit verband gesproken van
een mijlpaal. Het voorliggende wetsvoorstel vormt weliswaar het hoofd–
bestanddeel van deze omvangrijke operatie, doch staat bepaald niet op
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zichzelf. Vooral ten aanzien van het stelsel van bestuursrechtelijke
rechtsbescherming blijven belangrijke vragen onbeantwoord zolang geen
duidelijkheid bestaat omtrent de inhoud van de derde fase. De leden
behorende tot de PvdA-fractie betwijfelden of enkele keuzes die in het
kader van de derde fase moeten worden gemaakt, een jarenlang uitstel
dulden. Zij waren daarentegen van mening dat het creëren van een tijde–
lijke rechtseenheidsvoorziening in de onderhavige fase niet opportuun is.

Deze leden constateerden met waardering dat een begin is gemaakt
met het doorhakken van knopen ten aanzien van een aantal vraagstukken
op het terrein van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming dat de
gemoederen gedurende een eeuw lang heeft beziggehouden. De leden
onderschreven de principiële keuze die in dit verband is gemaakt voor
algemene administratieve rechtspraak. De leden konden zich in grote
lijnen vinden in de richting die wordt aangegeven, teneinde de doelstel–
lingen die met een nieuwe structuur voor de rechterlijke organisatie
worden nagestreefd, te kunnen verwezenlijken. De leden betreurden het
daardoor des te meer dat in de uitwerking van een en ander die lijn niet
wordt doorgetrokken. Van de helderheid en overzichtelijkheid die met het
thans voorliggende stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming
wordt beoogd gaat veel verloren door het grote aantal uitzonderingen dat
op onderdelen van het bestuursprocesrecht is aangebracht.

De tweede fase is gereserveerd voor de integratie van de kantonge–
rechten en de rechtbanken, zo spraken de leden behorende tot de
PvdA-fractie. Een uitgewerkt wetsvoorstel terzake is nog niet
voorhanden. De leden behorende tot de PvdA-fractie wilden echter
steeds in dit stadium benadrukken dat zij eraan hechten dat de voordelen
van de kantongerechtsprocedure voor de burger ten aanzien van de
functie van de kantonrechter en de plaats waar deze zitting houdt,
behouden blijven.

De leden van de fractie van D66 vroegen de regering om een nadere
onderbouwing van de keuze om in een relatief groot aantal zaken af te
zien van rechtspraak in twee feitelijke instanties. Naar zij begrepen is
deze keuze overigens een voorlopige: in de derde fase van de herzie–
ningsoperatie zou alsnog de keuze voor twee instanties kunnen worden
gemaakt. Deze leden wilden graag meer inzicht in de gedachtengang die
de regering in dat opzicht volgt: welke argumenten zouden in die derde
fase pleiten voor rechtspraak in twee instanties, die op dit moment nog
niet opgeld doen?

In aanvulling op het debat op hoofdlijnen over de herzieningsoperatie
rechterlijke organisatie, op 26 maart j.l., wilden de leden van de Groen
Links fractie een aantal opmerkingen maken. De hele herziening was in
hun ogen een dermate ingewikkelde operatie, dat zij alle gevolgen die
deze met zich meebracht nog niet tot in alle details konden overzien. Zij
volstonden daarom in deze bijdrage met het plaatsen van een aantal
vraagtekens die deze operatie bij hen opriep, waarbij zij dus allerminst
pretendeerden volledig te zijn.

Zij herhaalden nog eens nadrukkelijk hun in het genoemde debat
opgeworpen vraag of in dit stadium niet opnieuw de afweging moest
worden gemaakt of deze totale reorganisatieoperatie nog wel paste in
het huidige tijdsgewricht. Omdat immers ten tijde van de instelling van
de Staatscommissie in 1976, de opvattingen over een reorganisatie–
proces als dè oplossing voor alle problemen binnen de rechterlijke
organisatie wel eens achterhaald konden zijn.

De aan het woord zijnde leden waren met name beducht voor de
integratie van de Raden van beroep in een «mammoet» rechtbank
waarmee de specifieke deskundigheid die bij de Raden in de loop der
jaren was opgebouwd, verloren dreigde te gaan. Immers, de rechters bij

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22495, nr. 5



de Raden en de Ambtenarengerechten kregen tot voor kort een speciale
- zes jaar durende - opleiding. Het gevolg, gespecialiseerde rechters, die
de wetten waarvan zij de geschillen beslechten, uitstekend beheersen. In
plaats daarvan krijgen nu alle rechters in wording een gemeenschappe–
lijke opleiding (zowel straf–, civiel–, als het gehele bestuursrecht).
Bovendien moeten rechters straks op twee terreinen inzetbaar zijn. Het
moet niet worden uitgesloten, dat in de toekomst een rechter bijvoor–
beeld een WAO-geschi! moet beslechten, terwijl hij de WAO nauwelijks
kent.

Hun zorg gold evenzeer de teloorgang van de laagdrempelige voorzie–
ningen die de integratie van Raden van beroep, Kantongerechten, etc.
met de Arrondissementsrechtbanken, teweeg zou brengen in de beleving
van rechtzoekenden. Met andere woorden was het nog maar de vraag,
dachten de fractieleden van Groen Links, of met name de kliëntge–
richtheid van de rechtspraak, die tenslotte één van de doelstellingen van
de herzieningsoperatie was, daadwerkelijk zou worden bereikt. Terwijl de
invoering van de mogelijkheid om bij verlies in de proceskosten veroor–
deeld te worden, eveneens gezien moest worden als een verhoging van
de drempel voor toegang tot de rechter.

Bezien in het licht van de huidige diversiteit aan regelmgen, signa–
leerden de leden van de Groen-Linksfractie wel een aantal verbeteringen
die met name de Algemene wet Bestuursrecht met zich mee kon
brengen. Uit het oogpunt van rechtsbescherming noemden zij de
invoering van het kort geding voor de sociale verzekeringswetten, de
mogelijkheid om bezwaar en beroep in te stellen tegen het uitblijven van
beslissingen, alsmede het opnemen van een termijn, waarbinnen beslist
moet worden op een aanvraag.

Deze leden vroegen echter of die voordelen konden opwegen tegen
het grote aantal nadelen dat het wetsvoorstel met zich meebracht en
waartegen zij uitdrukkelijk hun bezwaar kenbaar maakten. Zij wezen op
het bezwaar tegen de verhoging van het griffierecht, die in veel recht–
zaken een verdubbeling van de huidige bedragen betekende. Daarnaast
noemden zij de langere termijnen voor afdoening van zaken, waardoor
rechtzoekenden langer in onzekerheid kwamen te verkeren. De
mogelijkheid van proceskostenveroordeling, die de aan het woord zijnde
leden in het voorgaande al aan de orde stelden, alsmede de voorgestelde
verhoging van de eigen bijdragen voor rechtshulp in de onlangs bij de
Kamer ingediende Wet op de Rechtsbijstand, droegen evenmin bij aan
de toegankelijkheid tot de rechter.

De leden van de SGP-fractie hadden met bijzondere belangstelling van
het ingediende wetsvoorstel kennis genomen. Zij herinnerden aan het feit
dat zij hun reactie op hoofdlijnen reeds kenbaar hadden gemaakt middels
hun bijdrage aan het plenaire Tweede Kamerdebat van 26 maart 1992.
Zij verwezen daarbij in het bijzonder naar de Handelingen van dit debat:
TK67, blz. 4119-4123 en 4149-4150.

Wat betreft hun schriftelijke reactie op het voorstel, namen zij zich
voor, behalve het voorstel als zodanig en de memorie van toelichting,
óók de brief van de minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken aan
de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 10 april 1992 (22 495, nr. 4) in
hun beschouwing te betrekken. Zij vroegen of en op welke wijze de
inhoud van de brief in het voorstel is/wordt verwerkt.

De leden van de GPV-fractie konden veel waardering opbrengen voor
het wetsvoorstel Zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin is sprake
van een grote prestatie op wetgevingsgebied. Zij realiseerden zich dat
aan de redactie van het wetsvoorstel reeds veel werk van derden was
voorafgegaan, maar dat neemt niet weg dat het wetsvoorstel, gezien
aard en omvang, in een vlot tempo tot stand is gekomen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 5



Dat neemt niet weg dat deze leden enkele kritische kanttekeningen
wilden plaatsen bij de gevolgde procedure. Een groot aantal belangheb–
bende instanties is in de gelegenheid gesteld op concepten van het
wetsvoorstel te reageren. Vrijwel al deze instanties klaagden over de
korte adviestermijn, welke ertoe leidde dat zij het uit te brengen advies
beperkten tot hoofdpunten of dat interne discussie over een uit te
brengen advies niet mogelijk was. Deze leden hadden wel begrip voor
het feit dat geen lange adviestermijnen konden worden gesteld en
meenden dat dit op zichzelf ook niet zo bezwaarlijk was nu de materie als
zodanig al langer bekend was. Zij vonden echter dat dan wel met grote
zorgvuldigheid met de ontvangen adviezen dient te worden
omgesprongen. Van een inhoudelijke reactie op de ontvangen adviezen is
in de memorie van toelichting weinig terug te vinden.

Het lid van de fractie van de RPF memoreerde nog eens zijn bijdrage
aan het hoofdlijnendebat over de herziening van de rechterlijke organi–
satie. Uit dat debat bleek steun in grote lijnen van de zijde van de Kamer
voor de voorziene operatie. Een en ander nam overigens niet weg dat op
onderdelen nog vragen waren overgebleven, dan wel verschillende
keuzen nog niet volledig waren verhelderd.

2. Het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming

2.1. Het uiteindelijke stelsel

De leden behorende tot de PvdA-fractie constateerden dat de
uitwerking van fase drie nog in nevelen is gehuld. Er wordt volstaan met
een opsomming van de onderwerpen die in deze fase regeling moeten
vinden. De memorie van toelichting stelt dat aanvaardmg van de eerdere
fase niet rechtstreeks impliceert aanvaarding van of vooruitlopen op een
of meer latere fasen. De leden vroegen of hiermee de samenhang tussen
de eerste en de derde fase niet te zeer wordt gerelativeerd. De leden
waren van mening dat er een onverbrekelijke samenhang bestaat tussen
de eerste fase en enkele onderdelen van de derde fase. Van enige
voltooiing is met de realisering van de eerste fase immers nog geen
sprake. De eenvoud, evenwichtigheid en overzichtelijkheid die in het
huidige stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming ontbreken,
worden met voltooiing van de eerste fase geenszins gerealiseerd. Er is
slechts sprake van een begin. De leden hadden hier met name het oog
op de regeling van het hoger beroep. Zo vreesden de leden behorende
tot de PvdA-fractie dat van daadwerkelijke integratie van de administra–
tieve rechtspraak in eerste aanleg weinig terecht komt zolang verschil–
lende colleges belast zijn met de rechtspraak in hoger beroep. De leden
achtten het niet denkbeeldig dat de rechtspraak binnen de administra–
tieve kamers zich in twee afzonderlijke kolommen gaat ontwikkelen,
waardoor aan het doel van de integratie wordt voorbijgeschoten. De
Afdeling rechtspraak en de Afdeling voor de geschillen van bestuur die
tezamen de Afdeling bestuursrechtspraak zullen gaan vormen hebben in
de loop der jaren rechtspraak gevormd die op verschillende punten
verschilt van die van de Centrale Raad van Beroep. De cultuurverschillen
die in de loop der tijd zijn ontstaan zullen niet zonder meer verdwijnen.
De administratieve kamers zullen dan ook nog met twee verschillende
beroepsinstanties rekening moeten houden. Dit zou slechts aanvaardbaar
kunnen zijn voor een betrekkelijk korte periode en alleen dan wanneer
uitzicht wordt geboden op een definitieve oplossing. Uitgaande van
gunstige (politieke) omstandigheden zou al gauw een tijdsbestek van zes
jaar kunnen liggen tussen de inwerkingtreding van het voorliggende
wetsvoorstel en die van de derde fase. De leden behorende tot de
PvdA-fractie achtten deze periode te lang. Definitieve regeling van het
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hoger beroep kan naar het oordeel van de leden dan ook niet worden
uitgesteld tot het moment waarin de derde fase haar beslag zal krijgen.
De leden meenden dat onderdelen van de derde fase in de tijd naar
voren kunnen worden gehaald om de tweede fase in een later stadium te
realiseren. Daarmee zou ook eerder uitzicht kunnen worden geboden op
de positie van de Raad van State. Zij vroegen hierop een reactie van de
regering.

De leden van de D66-fractie vroegen de regering hoe zij tegenover de
op het congres nieuw bestuursprocesrecht gevoerde discussie staat dat
de voorgestelde regeling van het hoger beroep met twee beroepsin–
stanties te betreuren is ondermeer omdat dit tot onduidelijkheid van de
burger leidt.

Wat betreft de keuze tussen bestuursrechtspraak in één of twee
instanties wordt op de blz. 7 en 8 (bijlage) van bovengenoemde brief van
10 april 1992 een samenvatting van de adviezen terzake van dit punt
verstrekt, zo spraken de leden van de SGP-fractie. De leden van deze
fractie zouden het zeer op prijs gesteld hebben wanneer ter plaatse kort
zou zijn aangegeven op welke punten en waarom wel of niet van deze
adviezen is afgeweken. Is de regering bereid verantwoording alsnog te
verstrekken? Deze leden vroegen voorts om een samenvattende uiteen–
zetting wat betreft de keuze voor één of twee instanties tot situaties
waarin van een zware bezwaarschriftenprocedure sprake is. Het was hen
niet duidelijk geworden welk - helder - criterium ten grondslag ligt aan
het verschil tussen besluiten die onder de hoofdregel (twee instanties)
vallen en besluiten die onder de uitzonderingen (één instantie) worden
gerangschikt. Overigens gaven deze leden te kennen toch moeite te
hebben met allerlei voorlopige oplossingen, die bijvoorbeeld binnen een
termijn van tien jaar opnieuw zouden moeten worden bezien. Het wilde
hun voorkomen dat een dergelijke gang van zaken niet bevorderlijk is te
noemen voor de doorzichtigheid van de bestuursrechtspraak. Al zullen
soms node voorlopige oplossingen geaccepteerd moeten worden, hun
voorkeur ging naar een meer definitieve aanpak uit. Wat betreft de
categorie zogenoemde «kwetsbare geschillen» merkten deze leden op
dat een uitgebreide voorbereidingsprocedure - die toch bestuurlijk–
politiek van aard is - geen doorslaggevend argument kan zijn om deze
besluiten een eventuele toetsing door de onafhankelijke rechter in twee
instanties te onthouden.

De leden van de GPV-fractie wilden zich in hun reactie op het
wetsvoorstel beperken tot de voorgestelde eerste fase van de reorgani–
satie. Zij onderkenden dat de wetgever door de aanvaarding van de
voorintegratie gekozen heeft voor een bepaalde conceptie, welke in de
memorie van toelichting wordt omschreven als «integratie van de civiele
rechtspraak, de strafrechtspraak en de bestuursrechtspraak aan de basis
van de rechterlijke organisatie en van de hoofdregel van rechtspraak in
twee feitelijke instanties ook in bestuursrechtelijke zaken». Zij tekenden
hier echter bij aan dat aanvaarding van deze conceptie nog niets zegt
over de mate van integratie en over de verhouding tussen de hoofdregel
en de afwijkingen.

In eerste instantie merkte het lid van de RPF-fractie in dit verband op
uit het debat de indruk te hebben overgehouden dat, zoals hij ook toen
reeds te kennen had gegeven, de verbinding tussen de verschillende
voorgestelde fasen van de herziening van de rechterlijke organisatie veel
sterker was dan in de stukken wordt gesignaleerd. De lijnen die reeds in
de eerste fase worden uitgezet, leiden in meerdere gevallen tot een min
of meer dwingende keuze in een later stadium. Als meest markant
voorbeeld noemde hij het primaat in de zorg voor de rechtseenheids–
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voorziening die nu al aan de HR is toebedeeld. Het is nauwelijks
denkbaar dat in een later stadium aan een andere instantie deze zorg
wordt toebedeeld. Een aantal zaken dat in het hoofdlijnendebat aan de
orde was geweest, was wat dit lid betreft nog niet volledig verduidelijkt.
Zo vroeg hij om een nadere toelichting op het nog niet meenemen van
het CBB en het college van beroep voor de studiefinanciering in deze
eerste fase. Het gevolg is toch (voorlopig) een aantal belangrijke uitzon–
deringen op de hoofdregel van administratief beroep in twee instanties,
zonder dat hiervoor een mhoudelijke argumentatie geldt, waar deze in
meerdere of mindere mate wel geldt voor de andere specifieke uitzonde–
ringen. Is de reden om deze twee instanties niet mee te nemen
uitsluitend gelegen in de wens de eerste fase niet meer te belasten dan
strikt noodzakelijk is? Kan nader worden uiteengezet dat het proces
hiermee dusdanig wordt gecompliceerd, dat integreren van deze
gerechten in de eerste fase niet verantwoord moet worden geacht? Ook
de vraag naar de toepassing van het uniforme bestuursprocesrecht door
de belastingrechter is aan de orde geweest. De minister heeft geant–
woord te bezien of een zekere versnelling mogelijk is. Daarmee is nog
niet beantwoord de vraag waar het knelpunt dat aan toepassing op korte
termijn in de weg staat, nu precies is gelegen.

2.2. Rechtspraak in één feitelijke instantie voor bepaalde categorieën
geschillen in de eerste fase

De tot de CDA-fractie behorende leden hadden kennis genomen van
de brief van de regering d.d. 10 april 1992 over de rechtspraak in twee
instanties waarin de regering haar keuze voor twee feitelijke instanties
(met enkele uitzonderingen) onder meer motiveert door te wijzen naar
artikel 14 vijfde lid van het BUPO-verdrag dat twee instanties vereist in
gevallen waarin sprake is van een «criminal charge».

Deze leden merkten op dat zij reeds tijdens het hoofdlijnendebat
hadden gewezen op deze mternationale regelingen en daarbij de stelling
hadden betrokken dat dit vereiste alleen geldt wanneer er enige vorm
van sanctie kan worden opgelegd Dit laatste nu is naar de overtuiging
van deze leden niet vaak aan de orde bij het administratieve recht.

Zij verzochten de regering dan ook op bovenstaande in te gaan en
daarbij ook in te gaan op de ook reeds bij het hoofdlijnendebat door de
leden van de CDA-fractie betrokken stelling dat het juist vanwege de
vaak voorkomende uitgebreide voorbereidingsprocedure niet logisch is
om het invoeren van twee feitelijke instanties te verdedigen met een
verwijzing naar civiel– en strafrecht. Juist het op die gebieden ontbreken
van de uitgebreide voorbereidingsprocedure is een van de redenen om
daar wel twee instanties te hebben. De opmerking van de regering op
blz. 2 van de brief dat het «tot voldoening stemt dat er in het algemeen
instemming bestaat met de thans gemaakte keuzen» wensten deze leden
te nuanceren. Nalezing van de Handelingen terzake bevestigde deze
leden in hun mening dat een ruime Kamermeerderheid moeite heeft met
c.q. voorbehouden maakt jegens bestuursrechtspraak in twee instanties
in het algemeen. De CDA-fractieleden merkten voorts op dat zij de
regering weliswaar toegaven dat de bezwaarschriftprocedure en de
rechterlijke procedure niet volledig uitwisselbaar waren maar zij
meenden toch voldoende grond te vinden voor de stelling dat een
bezwaarschriftprocedure niet alleen het karakter heeft van verlenging van
de bestuurlijke besluitvorming maar ook een rechtsbeschermingsfunctie.
Deze rechtsbeschermingscomponent houdt, zo meenden de CDA-fractie–
leden, onder meer in dat de belanghebbende een eerste kans krijgt om
een besluit aan te vechten op rechtmatigheids– en doelmatigheids–
gronden. Voorts kan de bezwaarschriftprocedure inderdaad een zekere
zeefwerking hebben, niet alleen getalsmatig maar ook doordat de rechter
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niet meer zelfstandig een feitenonderzoek hoeft in te stellen. Deze leden
meenden dan ook dat in principe volstaan zou kunnen worden met twee
rechterlijke instanties waarbij natuurlijk de vraag is of de tweede
instantie een tweede feitelijke of een cassatie-instantie moet zijn. Hier
aangekomen constateerden zij opnieuw dat het een probleem is dat de
cassatie– en verlofregeling pas in de derde fase aan de orde komt
waardoor de Kamer nu beslissingen zal moeten nemen die in een latere
fase anders hadden kunnen uitvallen als er een concreet totaaloverzicht
had bestaan over de voornemens van de regering.

Het leek de leden van de CDA-fractie dan ook goed om nu reeds de
mededeling te doen dat zij serieus overwogen om een systeem te volgen
waarbij er in situaties waarin de bezwaarschriftprocedure verplicht is
gesteld (zijnde vrijwel alle situaties die niet onder titel 3.4A- wetsvoorstel
22 601 vallen en waarin dus geen uitgebreide voorbereidingsprocedure
mogelijk is) totaal maximaal twee rechterlijke instanties bezocht kunnen
worden. Over de vraag of die tweede instantie feitelijk of cassatie zou
moeten zijn wensten de CDA-leden in dit stadium nog geen standpunt te
betrekken. Wél meenden zij op te moeten merken dat, uitgaande van een
vrij brede en qua opzet uniforme bezwaarschriftprocedure van diverse,
niet onbelangrijke, zijden (Hoge Raad, CBB, Voorzitter Afdeling Recht–
spraak, Tariefcommissie) indertijd is gepleit voor één feitelijke instantie
gevolgd door cassatie. Ook in de fiscale praktijk wordt dit systeem
gevolgd, zo meenden de CDA-fractieleden.

De leden van de CDA-fractie constateerden overigens dat het beeld
dat op blz. 37 memorie van toelichting (uitzonderingen op twee feitelijke
instanties) ook niet zeer duidelijk is waar het gaat om redenen die ten
grondslag hebben gelegen aan het besluit om juist die categorieën uit te
zonderen. De bij deze leden levende onduidelijkheden spitsten zich
vanzelfsprekend toe op de situaties waar geen uitgebreide voorberei–
dingsprocedure aan de orde is.

Voorts informeerden zij of zij het juist zagen dat geschillen rond
Kieswet en leegstandswet ook in een fe i te l i jke instantie afgedaan zullen
(blijven) worden. Kan aangegeven worden waarom in de niet uitgezon–
derde gevallen twee feitelijke instanties in de visie van de regering
aangewezen zouden zijn?

In situaties zonder verplichte bezwaarschriftprocedure (feitelijk de
situaties waarop 3.4A van toepassing is) zou overigens verdedigd kunnen
worden dat daarvoor hetzelfde moet gelden omdat in de visie van deze
leden de uitgebreide voorbereidingsprocedure die dan gevolgd is ook al
diverse mogelijkheden biedt voor het naar voren brengen van het belang
van belanghebbende(n).

De leden van de CDA-fractie vroegen de regering voorts uitgebreid en
gedocumenteerd aan te geven hoe exact de ervaringen in andere
Europese landen op het punt van twee administratiefrechtelijke instanties
zijn. Hoe groot is het percentage dat na een negatieve uitspraak in eerste
aanleg afhaakt en is daar een trend in te onderkennen? Ook wilden zij
weten of rechtspraak in twee instanties aldaar ook tot kortere doorloop–
tijden leidt.

De tot de CDA-fractie behorende leden namen met gemengde
gevoelens kennis van de stelling van de regering dat «belanghebbenden
in de regel niet (door)procederen voor hun genoegen». Dat mag wellicht
zo zijn, niet ontkend kan worden dat belanghebbenden in voorkomende
gevallen vanuit een oogpunt van vertraging van de definitieve besluit–
vorming toch in beroep gaan ook als ze weten of vermoeden dat een
beroep weinig kansrijk is. Uiteraard spelen de door de regering
genoemde factoren (hoger griffierecht, mogelijke kostenveroordeling)
een rol maar de in de visie van deze leden meest efficiënte factor (geen
schorsende werking) wordt wel genoemd maar deze leden wisten niet of
die factor wel zo efficiënt is.
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Zij verwezen naar artikel 8.3.1. dat de mogelijkheid van een voorlopige
voorziening openstelt voor onder andere partijen die een bezwaar– of
beroepsschrift hebben ingediend, en dat beargumenteerd wordt vanuit
de noodzaak te vermijden dat de eventuele gevolgen van (de uitvoering
van) het besluit niet meer hersteld kunnen worden. Deze leden vroegen
de regering dan ook om een nadere argumentatie. Bestaat niet het
gevaar dat dit gangbare praktijk gaat worden?

De brief van 10 april kort samenvattend moesten de CDA-fractieleden
vaststellen dat zij zeker nog niet overtuigd waren van de noodzaak om op
de door de regering voorgestelde weg door te gaan.

De leden behorende tot de PvdA-fractie hadden er begrip voor dat uit
praktische overwegingen een deel van de voormalige TwK– en Kroon–
zaken voorlopig door de Afdeling bestuursrechtspraak, als enige instantie
zullen worden afgedaan (memorie van toelichting, blz. 24/25 en 53). De
leden vroegen of dit deel niet tot zaken op het terrein van het milieu en
de ruimtelijke ordening - de zogenaamde kwetsbare zaken - zou dienen
te worden beperkt. Zij zagen vooralsnog geen noodzaak om voor de
overige zaken, zoals bij voorbeeld geschillen op het terrein van de onder–
wijswetgeving en de dienstplichtwet uitzonderingen op de hoofdregel te
maken. De leden wilden er in dit verband op wijzen dat op het terrein van
het onderwijs voor de eerst komende jaren ook al een uitzondering is
gemaakt op de verplichting om alvorens beroep in te stellen, de bezwaar–
schriftprocedure te volgen.

De leden van de SGP-fractie merkten op, dat een deel van de te
beslechten geschillen, met name op grond van de Waterschapswet,
beroepen betroffen van besluiten, door gedeputeerde staten in admini–
stratief beroep genomen. Zij vroegen, of het, gelet op de argumentatie
die van de zijde van de regering elders was aangevoerd voor de keuze
van één beroepsinstantie, in dit soort gevallen rechtspraak in twee
instanties wel logisch was, en of het niet alsnog overweging verdient ook
in het geval van de waterstaatswetgeving direct beroep op afdeling
Bestuursrechtspraak open te stellen.

Tijdens het hoofdlijnendebat was van de zijde van de GPV-fractie met
name aandacht gevraagd voor de concrete keuzen in het wetsvoorstel
voor rechtspraak in één of twee feitelijke instanties. Veel adviezen
hadden hierop betrekking. Desgevraagd verklaarde de regering zich
bereid hierop schriftelijk nader in te gaan. Dat is gebeurd bij brief van 10
april 1992, maar de inhoud van deze brief is hoofdzakelijk een herhaling
van hetgeen hierover in algemene termen al voorkomt in de memorie van
toelichting. Als instanties als de RARO en de CRMH desgevraagd van
advies dienen en op concrete punten bezwaren maken mogen deze
instanties en de Staten-Generaal die de adviezen ontvangen verwachten
dat op de concrete bezwaren wordt ingegaan. Nu dit veelal niet is
gebeurd zagen deze leden zich genoodzaakt een aantal van de gestelde
vragen in dit verslag opnieuw te stellen.

De leden van de GPV-fractie onderschreven het uitgangspunt dat in de
regel de mogelijkheid zal bestaan om een in eerste instantie gegeven
rechterlijk oordeel in volle omvang in hoger beroep te laten toetsen. In
het algemeen zal een dergelijke rechtspraak in twee feitelijke instanties
de rechtsbescherming ten goede komen. De rechtsbeschermingsfunctie
zal echter in het gedrang kunnen komen als rechtspraak in twee
instanties ertoe zou leiden dat de besluitvorming wordt verlengd. Daarom
wordt terecht voorgesteld een aantal geschillen in eerste en enige
instantie te doen beslechten door de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.

Voor de bestuurspraktijk zal van groot belang zijn op welke geschillen
rechtspraak in één feitelijke instantie zal worden toegepast. De leden van
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de GPV-fractie meenden dat de regering tot nu toe geen bevredigend
antwoord heeft gegeven op de vraag waarom bepaalde besluiten wel
worden aangewezen en andere niet. In de brief van 10 april 1992 wordt
toegegeven dat ook andere keuzen mogelijk waren geweest en dat een
consequentie kan zijn dat niet alle zaken die aan elkaar verwant zijn
steeds op dezelfde wijze worden berecht. De genoemde leden vonden dit
laatste een groot bezwaar. Zij nodigden de regering dan ook uit in te
gaan op de concrete voorbeelden welke in de onderscheidene adviezen
zijn genoemd en nadere voorstellen te doen waardoor voorkomen wordt
dat besluitvormingsprocedures onnodig lang gaan duren of dat oneigen–
lijke argumenten een rol gaan spelen bij de keuze van bestuursinstru–
menten. De leden van de GPV-fractie onderkenden dat rechtspraak in
twee instanties kan voortvloeien uit artikel 14, vijfde lid, van het IVBP. Zij
vroegen in hoeverre dit artikel relevant kan zijn voor het bestuursproces–
recht.

Tenslotte tekenden deze leden bij dit punt aan, dat zij de mogelijkheid
van rechtspraak in één feitelijke instantie in beginsel niet als een tijdelijke
uitzondering zagen. Naar hun mening zullen in veel gevallen argumenten
die nu leiden tot een keuze voor één instantie over een aantal jaren nog
gelden.

De leden van de vaste Commissie voor Justitie, met uitzondering van
de leden behorende tot de PvdA-fractie wensten het volgende aan de
regering voor te leggen. Doordat er twee categorieën zaken zullen
bestaan wordt de ingewikkeldheid van de procedures nauwelijks
verminderd. Als voorbeeld: bij de bouw van een fabriek zijn ten minste
een bouwvergunning en een milieuvergunning nodig. Voor de bouwver–
gunning zal in het nieuwe systeem beroep op twee instanties openstaan.
De milieuvergunning zal slechts kunnen worden aangevochten bij de
Afdeling bestuursrechtspraak. Een ander voorbeeld: bij aanzegging van
bestuursdwang op grond van de gemeentewet of de provinciewet kan in
twee instanties worden geprocedeerd. Bij bestuursdwang op grond van
milieuwetgeving slechts in een instantie. Om het geheel nog wat
moeilijker te maken is bij de zaken betreffende het college van Beroep
voor het Bedrijfsleven gekozen voor handhaving van de huidige situatie,
namelijk behandeling in een instantie.

Bovengenoemde leden vroegen de regering naar een onderbouwing
waarom sommige zaken in één, respectievelijk in twee instanties kunnen
worden behandeld. Op basis waarvan is de keuze gemaakt welke door
kroongeschillen in één respectievelijk twee instanties worden behandeld?

De leden behorende tot de PvdA-fractie legden de volgende vragen
aan de bewindslieden voor. Door de afbakening van categorieën van
zaken die in één dan wel in twee instanties zullen worden berecht kunnen
in verband met de onderlinge samenhang tussen bepaalde vergunningen
in de praktijk problemen ontstaan. Een voorbeeld: wanneer een fabriek
wordt gebouwd zijn daarvoor (ten minste) een bouwvergunning en één of
meer milieuvergunningen nodig. Voor wat betreft de bouwvergunning zal
in het nieuwe systeem rechtspraak in twee instanties openstaan. De
milieuvergunningen zullen evenwel in één instantie worden beoordeeld.
Een en ander klemt te meer nu in de nieuwe Woningwet is bepaald dat
afgifte van een bouwvergunning eerst mogelijk is nadat duidelijkheid
over de milieuvergunning is verkregen. Een ander voorbeeld betreft de
bestuursrechtelijke sancties. Wanneer bestuursdwang wordt aangezegd
op grond van bijvoorbeeld de gemeentewet of provinciewet zal daarover
in twee instanties kunnen worden geprocedeerd. Wordt bestuursdwang
aangezegd op grond van de milieuwetgeving dan zal het beroep in één
instantie worden afgedaan (zie N. S. J. Koeman, NTB, p. 295/296). De
leden behorende tot de PvdA-fractie vroegen de ministers of en op welke
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wijze dergelijke situaties, die tot grote vertraging in de besluitvorming
kunnen leiden, kunnen worden voorkomen.

2.3. De definitieve voorzieningen in Kroongeschillen

De leden van de SGP-fractie stemden in met de uitgangspunten, die
aan de in het wetsvoorstel vervatte definitieve voorzieningen in kroonge–
schillen ten grondslag lagen. Dit liet onverlet dat bij deze leden op een
aantal punten vragen waren gerezen voor wat betreft de in concreto
gekozen oplossingen In aansluiting op de reeds gestelde vraag inzake de
keuze tussen beroep in èén of twee instanties vroegen de leden van de
SGP-fractie een nadere verduidelijking waarom voor het terrein van de
waterstaatswetgeving, in tegenstelling tot bestemmingsplannen, milieu–
geschillen en onder andere de Ontgrondingswet en de landinrichtings–
wetgeving was gekozen voor beroep in twee instanties. Zij wezen erop
dat er niet zelden een nauwe samenhang is qua aard en inhoud tussen
geschillen op het terrein van (vooral de natte) waterstaat en de zojuist
genoemde terreinen. Voorts wensten de leden van de SGP-fractie nog
een aantal opmerkingen te maken ten aanzien van het vervallen van de
mogelijkheid van centrale sturing, als gevolg van de vervanging van het
Kroonberoep. Terecht had de regering naar hun oordeel de vraag onder
ogen gezien of op enigerlei wijze terzake specifieke compensatie zou
moeten worden geboden. Uitsluitend voor de sfeer van de bestemmings–
procedure had de regering, zo constateerden deze leden, alternatieve
sturingsmogelijkheden nodig geacht. Wat de aldaar gekozen oplossing
betreft, zouden zij daarop bij de artikelsgewijze beschouwingen nog
terugkomen. Het verdiende naar het oordeel van deze leden evenwel
nadere toelichting, waarom ook niet op andere terreinen eventuele
aanvullende voorzieningen nodig zouden kunnen zijn. Ook op andere
terreinen vervult het Kroonberoep, naast een functie voor de rechtsbe–
scherming, tevens een functie als sturingsinstrument. In meer algemene
zin vroegen de leden van de SGP-fractie, of de regering zich zorgvuldig
rekenschap had gegeven van de bestuurlijke gevolgen van het vervallen
van Kroonberoep op onderscheidene beleidsterreinen. Zou de regering
hierop alsnog nader willen ingaan? In dit kader vroegen de leden van de
SGP-fractie met name de aandacht voor de waterstaatssector. Het had
deze leden verwonderd, dat juist ten aanzien van deze sector niet expli–
cieter op de gevolgen van het vervallen van het Kroonberoep was
ingegaan. Juist in deze sector vervult het Kroonberoep immers naast een
functie voor de rechtsbescherming ook een beïnvloedingsmiddel voor de
centrale overheid. Zij wezen in dit verband op het oppertoezicht op de
waterstaat, waarvoor het Kroonberoep vanouds een van de meest
wezenlijke instrumenten heeft gevormd. Deze leden herinnerden eraan,
dat als gevolg van de laatste Grondwetsherziening weliswaar het begrip
«oppertoezicht», zoals verankerd in artikel 204 (oud) Gw., niet meer was
teruggekeerd in de Grondwet, doch dat van regeringszijde bij
gelegenheid van de behandeling van de Grondwetsherziening uitdruk–
kelijk is gesteld, dat het oppertoezicht als zodanig onverlet zou worden
gelaten. Gaarne zagen deze leden derhalve een beschouwing tegemoet
waarin wordt aangegeven, welke consequenties van het vervallen van het
Kroonberoep zijn voor het functioneren van het oppertoezicht op de
waterstaat en waarin nader wordt beargumenteerd, waarom uit dien
hoofde op dit terrein geen alternatieve instrumenten nodig zijn.

Op een aantal concrete punten de waterstaat betreffende, wensten
deze leden bij de artikelsgewijze behandeling nog terug te komen.
Tenslotte vroegen zij of de staatscommissie voor de Waterstaatwet–
geving inzake de aanpassing van de waterstaatswetgeving om advies
was gevraagd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 5 11



De vaste Commissie voor Justitie vroeg de bewindslieden of zij het
goed zagen wanneer ze stelden dat ook in de situatie waarin het kroon–
beroep zou voortbestaan er geen strijdigheid is met artikel 6. Immers, er
is dan altijd beroep mogelijk van de beslissing van de Kroon op de
burgerlijke rechter. Het voorstel het kroonberoep af te schaffen wordt
dan ook meer veroorzaakt door het streven teveel beroepsgangen en
daardoor onnodig lange procedures te voorkomen. De memorie van
toelichting (blz. 49 en 50) rept daarover niet.

2.4. De voorlopige rechtseenheidsvoorziening

De leden van de CDA-fractie constateerden dat na het hoofdlijnen–
debat de bal duidelijk op het terrein van de regering ligt. Deze leden
hadden weinig behoefte aan een tussentijdse voorziening en de vraag
aan de regering is dan ook hoe zij op deze wens wil inspelen. Deze leden
maakten van de gelegenheid gebruik om maar weer eens te informeren
wanneer de regering nu eindelijk met de reeds vele jaren toegezegde
notitie over de constitutionele toetsing komt. Kan de regering inmiddels
toezeggen, zo vroegen zij, of het fiscaal procesrecht nu nog meege–
nomen kan worden in de voorliggende wettelijke regeling?

De leden behorende tot de PvdA-fractie konden in beginsel instemmen
met de opvatting dat voor het adequaat functioneren van de democra–
tische en sociale rechtsstaat, de rechterlijke taak om te voorzien in de
eenheid van recht en rechtspraak een wettelijk fundament behoeft. Ten
aanzien van het tijdstip waarop een wettelijke rechtseenheidsvoorziening
dient te worden gerealiseerd verschilden de leden van mening met de
regering. De leden konden voorshands niet inzien waarom met de
regeling van een rechtseenheidsvoorziening niet kan worden gewacht tot
de, zo mogelijk vervroegde, derde fase. Eerst wanneer te zijner tijd
duidelijkheid is verkregen omtrent de regeling van hoger beroep en
eventueel cassatie in bestuursrechtelijke zaken, zal kunnen worden
beoordeeld of een dergelijke voorziening noodzakelijk is. Aangezien
vraagstukken die de rechtseenheid betreffen via de weg van informeel
overleg thans bevredigend worden opgelost, meenden de leden
behorende tot de PvdA-fractie dat er voor een relatief korte periode geen
behoefte bestaat aan een wettelijke regeling.

Hiervóór gaven de leden van de SGP-fractie reeds te kennen moeite te
hebben met allerlei voorlopige oplossingen, waarvan niet duidelijk is of
ze ook na voltooiing van het reorganisatieproces ongewijzigd in stand
zullen blijven. In dit verband noemden zij ook de voorlopige voorziening
gericht op rechtseenheid. Ook al deelden zij de opvatting dat op den
duur een voorziening ten behoeve van de rechtseenheid een wettelijk
fundament behoeft en een institutionele moet zijn, dit gegeven had hen
niet overtuigd van de noodzaak om de thans door de regering voorge–
stane voorlopige oplossing te ondersteunen. Zolang niet aantoonbaar de
thans gebruikelijke informele rechterlijke samenwerking tekort schiet en
een helder zicht op een definitieve regeling ontbreekt, ging hun voorkeur
uit naar tijdelijke regelingen.

De leden van de GPV-fractie herinnerden eraan dat tijdens het hoofdlij–
nendebat vrij algemeen bezwaar werd gemaakt tegen het voorstel voor
een prejudicieel stelsel als tijdelijke rechtseenheidsvoorziening.
Aansluitend aan hetgeen zij toen reeds naar voren brachten wezen zij
nog op een praktisch bezwaar tegen de voorgestelde regeling. Het
welslagen van een prejudicieel stelsel staat of valt met de wijze waarop
de aangewezen rechterlijke instanties met dit stelsel omgaan. Het zijn
immers deze instanties die beoordelen of bepaalde vragen in het belang
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zijn van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling in het algemeen. Nu
duidelijk is dat in ieder geval de Raad van State fundamentele bezwaren
tegen het stelsel heeft ligt het voor de hand dat de afdeling bestuurs–
rechtspraak (en wellicht ook de Centrale Raad van Beroep) niet spoedig
tot het oordeel zal komen dat het vragen van een prejudicieel oordeel
aangewezen is.

De rechtseenheidsvoorziening als voorgesteld, blijft toch een vreemde
eend in de bijt, aldus het lid van de RPF-fractie. Weliswaar kan de
parallel worden getrokken naar het prejudicieel stelsel ten aanzien van
het Europese Hof, maar er blijven belangrijke verschillen bestaan. Een
van de meer belangrijke is wel, dat in het voorziene, tot op zekere hoogte
vrijblijvende stelsel, niet verzekerd wordt dat de rechtseenheid inderdaad
wordt gewaarborgd. Er staat immers gen cassatie open, indien geen
rechtsvraag ter beantwoording aan de HR wordt voorgelegd. Er wordt
met andere woorden veel aan de eigen verantwoordelijkheid van de
onderscheiden hoogste rechters overgelaten, en dat zijn er voorlopig nog
meerdere. Bovendien zijn in artikel 107a, eerste lid, nog eens twee expli–
ciete uitzonderingen opgenomen.

Al met al vroeg dit lid of de nu voorziene tussenoplossing een
meerwaarde heeft boven de huidige praktijk van min of meer geregeld
overleg, als er van wordt afgezien in deze fase al een stapje verder te
gaan. Wat de reeds genoemde expliciete uitzonderingen betreft, had dit
lid begrip voor de uitzondering onder onderdeel a, gezien het belang van
de betrokken partij. Wel rijst een andere vraag. Is er in een dergelijk
geval onder omstandigheden geen aanleiding om een soortgelijke
voorziening als cassatie in het belang der wet in het leven te roepen? De
rechtsvraag kan dan worden opgelost, zonder het belang van de betref–
fende partij aan te tasten. Dit lid vroeg voorts of de vrij uitgebreide
mogelijkheden voor partijen om hun zienswijzen kenbaar te maken, strikt
noodzakelijk zijn. In beginsel moet de zaak immers voor de administra–
tieve rechter in hoogste ressort, die overigens in veel gevallen al in hoger
beroep oordeelt, duidelijk op tafel liggen. Wat kan een toelichting voor
de HR daar vervolgens nog aan toevoegen, gezien voorts de gemoti–
veerde beslissing die vereist is om de rechtsvraag aan de HR voor te
leggen?

Wordt in de voorziene procedure voldoende rekenschap gegeven van
het feit dat het hier gaat om de rechtsvraag? Het lid van de RPF-fractie
vroeg of de mogelijkheid van proceskostenveroordeling zich ook uitstrekt
tot de kosten in verband met de procedure van de rechtseenheidsvoor–
ziening? Is het mogelijk, en zo ja, wenselijk, dat een van beide partijen
hiertoe kan worden veroordeeld, ofschoon zij zelf wellicht niet op deze
voorziening hebben aangedrongen?

3. Het nieuwe bestuursprocesrecht

Het viel de leden van de CDA-fractie op dat de regering buitengewoon
uitgebreid uiteenzet waarom er geen beroep mogelijk zou moeten zijn
tegen beleidsregels maar dat de argumentatie waarom beroep tegen
algemeen verbindende voorschriften ook niet mogelijk zou moeten zijn
(althans niet binnen de administratiefrechtelijke kolom) daarbij schril
afsteekt zo niet afwezig is. Gaarne zagen de leden dan ook een nadere
onderbouwing op het punt van de algemeen verbindende voorschriften.

Waar het gaat om beleidsregels meenden deze leden dat het principe
zou moeten zijn om geschillen binnen de administratiefrechtelijke kolom
ook te laten beslissen door de administratieve rechter en niet (zoals
thans gebeurd) via een onrechtmatige daad actie bij de civiele rechter.
Zij konden begrip opbrengen voor de praktische bezwaren van de
regering tegen afhandeling van acties tegen regels in de administratieve
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kolom maar vroegen of de discussie op dit punt niet teruggebracht moet
worden tot de vraag of het werklastverzwarend voor de rechtspraak in
zijn geheel zou zijn als het bovengenoemde principe in praktijk zou
worden gebracht. Is dat niet het geval dan is er, zo meenden de
CDA-fractieleden, het nodige te zeggen voor helderheid en harmonisatie
zeker nu de gelegenheid daarvoor middels het voorliggende wetsvoorstel
geschikt is.

In de memorie van toelichting wordt gesignaleerd dat ten aanzien van
het bestuursprocesrecht in de afgelopen jaren het primaat van de functie
van het handhaven van het objectieve publiekrecht heeft plaatsgemaakt
voor het primaat van de rechtsbeschermingsfunctie, aldus de leden van
de PvdA-fractie. Als gevolg van deze ontwikkeling kiezen de ministers
voor de rechtsbescherming als primaire doelstelling van het bestuurspro–
cesrecht (memorie van toelichting p. 31 en 34). Uiterste gevolg van deze
keuze zou zijn in het bestuursprocesrecht uit te gaan van de rechtspositie
van de appellant. In deze benadering zou het individuele rechtens te
beschermen belang van appellant object van bestuursprocesrecht dienen
te zijn (zie hieronder de opvattingen van A.Q.C. Tak: De ongewenste
discussie in Nieuw bestuursprocesrecht, Deventer 1992, blz. 67-84). De
leden behorende tot de PvdA-fractie zouden van de ministers willen
vernemen waarom desalniettemin is gekozen voor het besluit als object
van het bestuursprocesrecht en daarmee als criterium voor de compe–
tentie van de administratieve rechter. Handhaving van het objectieve
recht als doelstelling van het bestuursprocesrecht impliceert een
beroepsrecht voor een zeer ruime kring van personen en organisaties. De
leden vroegen de ministers of door de uitgesproken keuze voor de
rechtsbescherming als doelstelling van het bestuursprocesrecht, de kring
van beroepsgerechtigden niet zal worden beperkt. Zijn de ministers
bereid in het wetsvoorstel vast te leggen dat ook in de toekomst de weg
naar de administratieve rechter zal open staan voor milieu-organisaties
en dergelijke?

Eén van de hoofddoelstellingen van de Algemene wet bestuursrecht is
het geven van een algemene regeling van het bestuursprocesrecht. De
leden behorende tot de PvdA-fractie hadden in het kader van de behan–
deling in de Kamer van de eerste tranche en van de voorintegratie de
keuze voor een uniform bestuursprocesrecht reeds onderschreven.
Uniformering van het bestuursprocesrecht kan een belangrijke bijdrage
leveren aan het verminderen van de knelpunten in het stelsel van
bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Conform de doelstellingen die
met het voorliggende wetsvoorstel worden nagestreefd, zullen de
overzichtelijkheid en de toegankelijkheid van het stelsel worden
bevorderd. Met de keuze voor het in de Algemene wet bestuursrecht
gedefinieerde besluitbegrip als criterium voor de competentie van de
administratieve rechter wordt eenheid en eenvoud in het stelsel
gebracht. Helaas moesten de leden constateren dat deze voordelen in de
uitwerking maar ten dele worden gerealiseerd. Twee belangrijke catego–
rieën besluiten, te weten algemeen verbindende voorschriften en beleids–
regels, alsmede een niet onaanzienlijk aantal afzonderlijk opgevoerde
besluiten worden uitgezonderd van beroep op de administratieve rechter.
Geschillen terzake zullen derhalve onderworpen blijven aan de rechts–
macht van de burgerlijke rechter. Door de talloze uitzonderingen die de
regeling van de rechtsmacht van de administratieve rechter kenmerken,
wordt er voor wat betreft helderheid, toegankelijkheid en cliëntge–
richtheid slechts weinig gewonnen ten opzichte van het huidige stelsel.
Bovendien wordt een inbreuk gemaakt op het systeem van de Algemene
Wet bestuursrecht. De argumenten die de regering ter rechtvaardiging
van de beperking van de rechtsmacht van de administratieve rechter
hanteert, konden de leden behorende tot de PvdA-fractie niet overtuigen.
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Dit komt later aan de orde. De leden behorende tot de PvdA-fractie
konden mede gelet op artikel 6 ECRM en het systeem van de Algemene
Wet bestuursrecht, instemmen met vervanging van beroep op de Kroon
door beroep op de administratieve rechter. Vervanging over de gehele
linie samen met het uitgangspunt dat het vervallen van Kroonberoep niet
mag leiden tot vermindering van rechtsbescherming, heeft tot gevolg dat
in enkele gevallen beroep op de administratieve rechter wordt openge–
steld tegen algemeen verbindende voorschriften. Op de reeds gemaakte
uitzonderingen worden aldus weer uitzonderingen aangebracht. Op
zichzelf hadden de leden tegen deze uitbreiding van de bestuursrechte–
lijke rechtsbescherming geen bezwaar. Een dergelijke situatie illustreert
wel dat nog bij lange na niet kan worden gesproken van een evenwichtig
en overzichtelijk stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming. De
leden behorende tot de PvdA-fractie vreesden dat ook onder het regime
van het uniforme bestuursprocesrecht competentieproblemen zullen
ontstaan, die niet alleen zullen kunnen leiden tot complicaties voor de
burger, maar ook voor de rechter en het bestuur dat immers in de
bezwaarschriftenprocedure met de competentieverdeling wordt gecon–
fronteerd. Door de integratie in eerste aanleg van een aantal bestuurs–
rechtelijke colleges en de doorzendplicht, die in de Algemene wet
bestuursrecht is opgenomen, zullen mogelijke competentieproblemen
tussen bestuursrechtelijke colleges onderling nagenoeg worden
opgelost. Problemen die verband houden met de bevoegdheidsverdeling
tussen administratieve rechter en burgerlijke rechter blijven echter
levensgroot bestaan. De opvatting in de memorie van toelichting, dat de
competentieverdeling tussen administratieve rechter en burgerlijke
rechter duidelijker wordt konden de leden behorende tot de PvdA-fractie
dan ook niet onderschrijven. Een radicale oplossing voor deze problemen
zou kunnen worden gevonden door aan te sluiten bij het subjectum litis
(de betrokkene bij het geschil, het bestuursorgaan). Dit is vooralsnog niet
gebeurd. Door het besluit ook in het bestuursprocesrecht een centrale
plaats te geven zullen competentiekwesties tussen administratieve
rechter en burgerlijke rechter tot aanvaardbare proporties kunnen
worden teruggebracht. Door categorieën en afzonderlijke besluiten van
beroep op de administratieve rechter uit te sluiten wordt deze winst
echter aanzienlijk gereduceerd. De leden behorende tot de PvdA-fractie
achtten het in elk geval noodzakelijk dat wordt voorzien in een zodanig
verwijssysteem, dat mogelijke voor het beroepsrecht van de burger fatale
gevolgen van competentieconflicten tussen de administratieve rechter en
de burgerlijke rechter worden vermeden. Waar wordt gestreefd naar een
doorzichtige en doelmatige structuur van de rechterlijke organisatie mag
een dergelijk systeem niet ontbreken. In de memorie van toelichting
wordt uitvoerig ingegaan op de problematiek van het openstellen van
beroep tegen regels in verband met de formele rechtskracht, zo spraken
de leden behorende tot de PvdA-fractie (blz. 93/94). Kunnen de
ministers aangeven of en in hoeverre deze problematiek een rol speelt
ten aanzien van besluiten van algemene strekking, die wel appellabel
zijn? De leden behorende tot de PvdA-fractie stelden nogmaals niet
overtuigd te zijn van de noodzaak tot uitsluiting van beroep op de
administratieve rechter tegen algemeen verbindende voorschriften en
beleidsregels. De leden gaven ten aanzien van geschillen over besluiten
die tot deze categorieën behoren om te beginnen met het oog op de
rechtsstaat en uit een oogpunt van rechtsbescherming de voorkeur aan
administratieve rechtspraak. Daarnaast betekent uitsluiting van recht–
streeks beroep tegen regels dat een inbreuk wordt gemaakt op het
systeem van de Algemene wet bestuursrecht. De regering hanteert
ondermeer als argument voor de uitsluiting van beroep tegen regels, dat
aan de civiele rechter een oordeel kan worden gevraagd over de recht–
matigheid van regels. Naar het oordeel van de leden behorende tot de
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PvdA-fractie pleiten deze omstandigheden nu juist voor het wel
openstellen van beroep op de administratieve rechter. Een en ander geldt
eveneens voor het argument van de regering dat thans bij wijze van
exceptief verweer een oordeel over regels van de administratieve rechter
kan worden verkregen. De vrees dat meer gebruik zal worden gemaakt
van de mogelijkheid van beroep bij de administratieve rechter tegen
regels dan van de thans openstaande rechtsgang bij de burgerlijke
rechter konden de leden van de PvdA-fractie niet delen. Individuele
burgers zullen niet snel geneigd zijn op te komen tegen regels, terwijl
voor organisaties de drempel van de civiele procedure ook thans geen
belemmering vormt. Daar komt bij dat verwacht mag worden dat
tegenover het aantal nieuwe beroepen tegen regels, minder beroepen
tegen uitvoeringsbeschikkingen zullen worden ingesteld. Voorts zal er
een verschuiving optreden van zaken van de civiele rechter naar de
administratieve rechter. Gelet op de organisatorische en personele
integratie van beide vormen van rechtspraak zal dit geen onoverkomelijke
problemen behoeven op te leveren.

De leden behorende tot de PvdA-fractie erkenden dat door het verschil
in karakter tussen regels enerzijds en overige besluiten anderzijds, beide
categorieën voor wat betreft de formele rechtskracht niet op een lijn
kunnen worden gesteld (memorie van toelichting, blz. 93/94). Een
oplossing hiervoor zou kunnen zijn het beroep tegen regels niet te binden
aan een beroepstermijn. Dit zou geen revolutionair verschil betekenen
met de huidige situatie. Het instellen van een aktie bij de civiele rechter
is immers evenmin aan een termijn gebonden.

Dit alles in aanmerking genomen behoeven, zo meenden de leden
behorende tot de PvdA-fractie, de door de regering gesignaleerde
problemen, geen belemmering te vormen voor het openstellen van recht–
streeks beroep tegen regels bij de administratieve rechter. De leden
waren van oordeel dat de voordelen ten aanzien van de eenvoud en de
overzichtelijkheid van het stelsel van rechtsbescherming zwaarder
zouden moeten wegen. Tenslotte wilden de leden behorende tot de
PvdA-fractie nog wijzen op de opvattingen die terzake bij het weten–
schappelijk forum leven. Schrijvers die deze problematiek diepgaand
hebben bestudeerd, pleiten unaniem vóór openstelling van rechtstreeks
beroep tegen regels bij de administratieve rechter (Van Buuren en Polak:
Onrechtmatige wetgeving, pre-adviezen NJV 1987; Van Male: Rechter
en bestuurswetgeving, Zwolle 1988; Bok: Rechterlijke toetsing van regel–
geving, Deventer 1991 en recentelijk Konijnenbelt in Regelmaat 1991,
blz. 121/122. Met name Van Male wijst op de uitzonderingspositie die
Nederland inneemt ten opzichte van de ons omringende landen).

De leden van de D66-fractie stelden de volgende vragen. Hoe staat de
regering tegenover de suggestie van Bakker om in het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering en de Awb te bepalen dat een civiele zaak
bevoegd behandeld kan worden met een administratieve zaak? (NTB
91/7 blz. 199).

In het nieuwe bestuursprocesrecht staat het besluit centraal. Afdeling
4.1.4. welke betrekking heeft op de motivering heeft echter slechts
betrekking op de beschikking. Betekent het uitsluitend van toepassing
zijn van afdeling 4.1.4. op beschikkingen dat andere besluiten niet dienen
te berusten op een deugdelijke motivering? In het voorontwerp derde
tranche wordt voorgesteld afdeling 4.1.4. te vervangen door afdeling 4.6,
waardoor het motiveringsbeginsel ook betrekking heeft op andere
besluiten. Hoe staat de regering tegenover de suggesties om deze
vervanging reeds nu in de wet op te nemen?

Oorspronkelijk was voorzien in een hoofdstuk 8 met de titel Bijzondere
bepalingen over beroep op een administratieve rechter. Het huidige
hoofdstuk 8 (beroep bij de rechtbank) zal voor een groot deel ook
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worden toegepast door de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling
Bestuursrechtspraak (in beroep en in hoger beroep) en door het College
van beroep studiefinanciering en het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven (in beroep) Hoofdstuk 8 draagt de titel «Beroep op de
rechtbank». Ware het niet beter de oorspronkelijke titel te handhaven nu
het bestuursprocesrecht ook door andere colleges zal worden toegepast?

Het procesrecht is via schakelbepalingen ook van toepassing indien
beroep op een van de eerdergenoemde colleges is opengesteld. Zou het
niet beter zijn deze bepalingen direct in afdeling 8.1.1. op te nemen? Het
hoger beroep is geregeld in zowel de Beroepswet als de Wet op de Raad
van State. Het gehele overige bestuursprocesrecht wordt geregeld in de
Algemene Wet bestuursrecht. Welke bezwaren bestaan er tegen opname
van het hogere beroepsrecht in hoofdstuk 8 (een titel 5), waarbij de
betreffende bepalingen uit de Wet op de Raad van State (artikel 37-46)
en de Beroepswet (artikel 18-28) kunnen worden geïntegreerd door waar
nodig te spreken over de «Afdeling Bestuursrechtspraak respectievelijk
de Centrale Raad van Beroep»?

De leden van de SGP-fractie stelden de regeling van het eigenlijke
procesrecht aan de orde. Deze regeling is als globaal gekenschetst en
geeft de rechter grote vrijheid bij de uitoefening van processuele
bevoegdheden. Niettemin waren deze leden van oordeel dat uniformiteit
in het procesrecht gewenst is. Zij vroegen hoe het uitgangspunt van een
globale regeling zich verhoudt tot de algemene benadering dat de
rechter tegenover wettelijke voorschriften van processuele aard minder
vrij staat dan tegenover materiële bepalingen. Als voorbeeld van
gewenste uniformiteit noemden zij het punt van de praktijk van de
ambtsberichten.

In het hoofdlijnendebat hadden de leden van de GPV-fractie erop
gewezen dat met name over de regeling van het bestuursprocesrecht
overleg had dienen te worden gevoerd met vertegenwoordigers van de
mede-overheden. Bij een materie welke provincies, gemeenten en water–
schappen zo direct raakt kan toch nog niet volstaan worden met het
voorleggen om commentaar van concepten, zeker als vervolgens op
concrete bezwaren niet wordt gereageerd. Het antwoord dat de minister
van Binnenlandse Zaken op dit punt gaf tijdens de tweede termijn van
het hoofdlijnendebat ging dan ook langs de essentie van hun bezwaren
heen.

De leden van de GPV-fractie hadden met grote belangstelling kennis–
genomen van de beschouwingen over de ontwikkelingen in het bestuurs–
recht en in samenhang daarmee van de doelstellingen van het bestuurs–
procesrecht. Zij waren het ermee eens dat het accent in de loop der
jaren is verschoven van handhaving van het objectieve publiekrecht naar
rechtsbescherming van de burger. Naar hun mening kan hier terecht
worden gesproken van een accentverschuiving maar niet van een tegen–
stelling. Handhaving van het objectieve publiekrecht dient niet uit het
gezichtsveld te verdwijnen.

De genoemde leden herinnerden voorts aan hun beschouwingen
tijdens het hoofdlijnendebat over het eigen karakter van het bestuurs–
recht en hun pleidooi om de voordelen van integratie van bestuursko–
lommen te blijven combineren met een eigen plaats voor de bestuurs–
rechtspraak. Zij herinnerden hieraan in verband met de opmerking van de
Raad van State inzake een mogelijke integratie in de toekomst van
procesrechten. Uiteraard laat dit onverlet dat eventuele knelpunten die
samenhangen met eigen procedurele regels voor het bestuursrecht zo
mogelijk moeten worden opgelost.

De leden van de GPV-fractie stemden in met de keuze voor het begrip
besluit als centraal object van toetsing, inclusief besluiten van algemene
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strekking. Zij blijven echter met vragen zitten ten aanzien van de uitzon–
dering van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels. Terecht
wordt erop gewezen dat de civiele rechter ten principale een oordeel kan
worden gevraagd op grond van onrechtmatige overheidsdaad. Bestreden
wordt dus niet dat de rechter algemeen verbindende voorschriften en
beleidsregels kan toetsen. Maar ligt het dan niet voor de hand dat deze
rechter de administratieve rechter is die ook oordeelt over besluiten? Ligt
dit niet te meer voor de hand omdat in de praktijk het onderscheid
tussen besluiten van algemene strekking en algemeen verbindende
voorschriften niet altijd gemakkelijk te maken zal zijn? Deze leden
begrepen dat uitbreiding zonder meer tot algemeen verbindende
voorschriften en beleidsregels niet mogelijk zal zijn. Maar verdient het
geen aanbeveling na te gaan of de praktische bezwaren kunnen worden
ondervangen?

De leden van de vaste Commissie voor Justitie (met uitzondering van
de leden van de D66-fractie) wilden nog de volgende vragen stellen. Wat
vindt de regering van de mening (Van Tak) dat de grondslag van de
bevoegdheid van de administratieve rechter niet in het besluit-begrip
maar in het rechtens te beschermen belang van de appellant dient te
worden gelegd? Doordat de rechtsmacht van de administratieve rechter
afhankelijk wordt van het begrip besluit, betekent dit dat geen beroep zal
kunnen worden ingesteld tegen mondelinge beslissingen, feitelijke
handelingen en rechtshandelingen naar burgerlijk recht. Ambtenaren en
hun nagelaten betrekkingen zullen wel kunnen opkomen tegen feitelijke
handelingen (artikel 8.1.1.1., tweede lid) omdat de regering het niet
gewenst achtte dat de rechtsbescherming van deze groep zou worden
verminderd.

- Waarom is voor handelingen van de organen van publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie niet dezelfde uitzondering gemaakt want ook daar
treedt een verlies van rechtsbescherming op?

Ten opzichte van de wet AROB is de categorie van besluiten
waartegen beroep open staat verruimd met de categorie: «besluiten van
algemene strekking». Zijn deze besluiten tevens algemeen verbindende
voorschriften dan zijn zij ingevolge artikel 8.1.1.2. uitgezonderd van
beroep op de administratieve Kamer, tenzij in bijzondere wetten anders
is bepaald. Artikel 8.1.1.3. bevat een lijst van besluiten die niet voor
beroep vatbaar zijn. Het begrip «besluit» is ruimer dan het begrip
«beschikking». De memorie van toelichting bij wetsvoorstel 21 221
verwees naar het besluit-begrip van de artikelen 3 en 58 van de Ambte–
narenwet en artikel 2 Wet ARBO. Dit was niet erg verhelderend.
Bovendien interpreteren de Ambtenarenrechter en de CvBB het begrip
ook verschillend. Feitelijke handelingen en privaatrechtelijke handelingen
van het bestuur vallen in beginsel buiten de bevoegdheid van de admini–
stratieve Kamer. Op grond van artikel 1.3 (Awb) zijn uitsluitend publiek–
rechtelijke rechtshandelingen besluiten. Voor besluiten ter voorbereiding
van een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt in artikel 8.1.1.3
voorgesteld deze uit te sluiten van beroep op de administratieve Kamer,
tenzij het de weigering (de onthouding) van de goedkeuring van een
dergelijk besluit betreft. De regering is van mening dat het moeilijk is aan
te geven waar precies de grens moet lopen tussen het besluit en de
rechtshandeling naar burgerlijk recht: dit moet aan de rechtspraak
worden overgelaten. De regering maakt in het onderhavige wetsvoorstel
uitzonderingen op eenvoudige algemene regels. Het beeld van de rechts–
bescherming wordt er zo niet eenvoudiger op.

- Is de regering niet bevreesd dat hiermee (bovenstaande feiten) een
belangrijk doel van de codificatie van het bestuurs(proces)recht wordt
voorbijgestreefd?
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Wil er sprake kunnen zijn van een publiekrechtelijk besluit dan moet er
een (geschreven) publiekrechtelijke titel (grondslag) zijn, in de vorm van
een wet in materiele zin of een beleidsregel. Voor goedkeuringsbesluiten
is dat geen probleem, daarvoor is altijd een grondslag in de wet te
vinden. Voor besluiten tot het aangaan van een overeenkomst is dat
maar zelden het geval. Dat betekent dat deze besluiten dan toch niet aan
de administratieve rechter zouden kunnen worden voorgelegd.

- Wat vindt de regering van het idee om het publiekrechtelijk «titel»-
criterium te vervangen door het (ruimere) publiekrechtelijke
«taak»-criterium?

Dit zou betekenen dat de administratieve rechter kan worden
ingeschakeld als het bestuursbesluit wordt genomen in het kader van een
door dat bestuur uit te oefenen publieke taak.

4. Personele, organisatorische en financiële gevolgen

4.1 Algemeen

De commissie had met belangstelling kennis genomen van de uitge–
breide toelichting op de verwachte personele, financiële en organisato–
rische consequenties voor Raad van State en rechterlijke organisatie en
op de mogelijke veranderingen in de bestuurslasten die het wetsvoorstel
met zich brengt. Zij was zich er met de regering van bewust dat het bij
dit tweede deel van de eerste fase van de herziening van de rechterlijke
organisatie om een omvangrijke en gecompliceerde operatie gaat, en dat
het op een juiste wijze inschatten van de personele, organisatorische,
bestuurlijke en financiële gevolgen niet gemakkelijk is. De wijze waarop
de regering zulks heeft gedaan, riep bij de commissie niettemin een
aantal vragen op.

In de eerste plaats wilde de commissie een opmerking plaatsen in
verband met de verschillen in werkwijze en organisatie bij respectievelijk
Raad van State en rechterlijke macht. In verhouding tot de rechterlijke
macht maakt de Raad meer gebruik van ondersteuning bij de uitoefening
van zijn taken. Weliswaar wordt aangekondigd dat in gang zijnd
onderzoek aanleiding zal kunnen zijn voor een andere werkwijze bij de
rechterlijke macht, waarbij meer werkzaamheden aan ondersteunend
personeel - en vooral aan gerechtssecretarissen - zal kunnen worden
opgedragen, maar het bestaande verschil in werkwijze roept de vraag op
welke consequenties daaraan voor de raming van de benodigde
personele capaciteit bij de rechtbanken moeten worden verbonden.

In de tweede plaats had de commissie er behoefte aan kort stil te
staan bij de effecten op het volume aan zaaksaanbod in zowel eerste als
tweede aanleg als gevolg van dit wetsvoorstel. Waar de situatie met
betrekking tot het vigerende stelsel van bestuursrechtspraak door de
regering wordt omschreven als verbrokkeld, ondoorzichtig en ontoegan–
kelijk, en waar desondanks sprake is van een enorme groei van het aantal
aanhangig gemaakte zaken, kan van dit wetsvoorstel niet anders dan een
groeiversnelling van het zaaksaanbod uitgaan. De commissie had vastge–
steld dat de regering kennelijk eenzelfde oordeel was toegedaan. De
regering gaat immers in haar berekeningen uit van een aanzuigende
werking van 10%. Waarop is die aanname gebaseerd, zo wilde de
commissie vernemen.

Daarbij komt dan nog de invoering van de tweede instantie voor
bestuursrechtelijke beroepszaken. De regering gaat daarbij uit van een
appelpercentage van 35, terwijl op basis van ervaringscijfers veronder–
steld wordt dat slechts 40% van alle ingebrachte hoofdzaken leidt tot een
in het nieuwe stelsel voor hoger beroep vatbare uitspraak na behandeling
een behandeling ter zitting. Is echter niet één van de oorzaken van bij
voorbeeld afdoening door intrekking van een zaak gelegen in de lange
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doorlooptijd? Indien die veronderstelling van de commissie juist is, moet
dan niet met hoger aandeel van voor hoger beroep vatbare uitspraken
worden gerekend? Het invoeren van een stelsel van rechtspraak in twee
instanties biedt naar het oordeel van de regering meer mogelijkheden
voor beheersing van de werklast. De commissie zou graag vernemen
waar die mogelijkheden precies uit bestaan, en hoe die mogelijkheden
zullen worden benut.

Ten derde wilde de commissie aandacht schenken aan de tweede
hoofdoverweging voor dit wetsvoorstel, te weten de noodzaak om de
structurele overbelasting van de beide rechtsprekende afdelingen van de
Raad van state te verminderen. De commissie onderschrijft die
noodzaak, doch tekent daarbij aan dat de overheveling van bestuurs–
rechtspraak van de Raad van state naar de arrondissementsrechtbanken
in beginsel overheveling van overbelasting zou impliceren, ware het niet
dat extra financiële middelen ter beschikking worden gesteld om het
bestaande capaciteitstekort bij de Raad van State in het nieuwe stelsel te
redresseren. Naar het oordeel van de commissie heeft de regering
vooralsnog onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het onderhavige
wetsvoorstel - dat immers ziet op het stelsel van bestuursrechtspraak, en
niet op actuele capaciteitsproblemen - een bijdrage levert aan de
oplossing van de gesignaleerde overbelastingsproblematiek. Zij miste
een meer analytische benadering van de werklastproblematiek bi] de
Raad van State, waaruit mogelijk conclusies zijn te trekken voor de
inrichting van het nieuwe stelsel.

Een vierde opmerking van de commissie had betrekking op de
overgangsproblematiek. Het kostte de commissie moeite zich de forma–
tieve verschuivingen tussen Raad van State en rechterlijke macht in meer
concrete, personele termen voor te stellen. De commissie vroeg of
tussen het uitgangspunt dat de bestaande werkvoorraad van de Raad
door de Raad zelf moet worden weggewerkt - waartoe de Raad door
onder meer een vertraagde formatie-inkrimping in staat wordt gesteld -
en het uitgangspunt dat de taakoverheveling naar de rechterlijke macht
in belangrijke mate mogelijk wordt gemaakt door de overkomst van
gekwalificeerde juristen van de Raad van State, niet een zekere spanning
bestaat. Zou niet het gevaar kunnen ontstaan dat ofwel de rechterlijke
macht bij de uitbreiding van haar taken in onvoldoende mate gebruik kan
maken van deskundig personeel afkomstig van de Raad, ofwel de Raad
tot in lengte van jaren met een werkvoorraad blijft opgescheept, omdat
zowel rechterlijke macht als Raad zich van dezelfde juristen willen
bedienen? In dit verband wilde de commissie graag opheldering over een
passage in de toelichting op blz. 71, waar gewag wordt gemaakt van een
geleidelijke overgang van zaken op rechtsterreinen die voor de rechter–
lijke organisatie nieuw zijn. Ziet de commissie het goed, dan zal vanaf het
moment van inwerkingtreding van geleidelijkheid geen sprake zijn, omdat
alle nieuwe bestuursrechterlijke geschillen aan de rechtbanken zullen
worden voorgelegd. Is de regering het met deze zienswijze eens? Ruw
geschat gaat het daarbij volgens de commissie om circa 1 500 zaken per
maand (niveau 1992), rekening houdend met voortzetting van de trend–
matige groei, aanzuigende werking en zeefwerking als gevolg van de
verplichte bezwaarschriftprocedure. Kan de regering deze orde van
grootte bevestigen?

4.2 Raming personele en financiële gevolgen

Uit de ramingen van de personele gevolgen maakte de commissie op
dat het structurele capaciteitstekort bij de Raad van State geraamd
wordt op 83 formatieplaatsen, overeenkomend met circa f 7 mln.
Aangezien voor de inhaal van achterstanden vanaf 1992 f 3,1 mln. struc–
tureel is uitgetrokken, en de extra inhaal die mogelijk wordt door de
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vertraagde afslanking van de Raad pas vanaf 1994 effect zal sorteren,
kwam de commissie tot de slotsom dat de werkvoorraad ultimo 1992 zal
zijn gestegen ten opzichte van die ultimo 1991. Acht de regering die
conclusie juist? Zo ja, hoe verhoudt zich dan het verder oplopen van de
achterstand tot het op blz. 63 van de memorie van toelichting verwoorde
uitgangspunt dat de voorraad bij de Raad in ieder geval niet verder mag
toenemen?

Strikt genomen zijn de voor het wegwerken van de werkvoorraad en
voor het structureel op niveau brengen van de capaciteit benodigde
personele en financiële middelen naar het oordeel van de commissie
geen effecten van het onderhavige wetsvoorstel. Wel maken de kosten
van huisvesting naar het oordeel van de commissie een integrerend
bestanddeel uit van de financiële gevolgen van dit wetsvoorstel. De wat
ruwe benadering van het daarmee gemoeide bedrag (circa f40 mln.)
achtte de commissie weinig bevredigend. Kan de regering meer
nauwkeurig aangeven welke kosten met de huisvesting in welk tempo
gemoeid zijn?

De ramingen van de benodigde middelen zijn gebaseerd op cijfers uit
1989. Kan de regering, nu de Raad van State zijn jaarverslag over 1991
heeft uitgebracht, nadere mededelingen doen over de actualisering van
de ramingen?

De leden van de CDA-fractie vroegen of het Tussenbericht terzake van
JR 120 nog aanleiding geeft tot opmerkingen van de regering inzake de
nieuw– en verbouw van gerechtsgebouwen. Verloopt alles volgens
planning?

De leden van de CDA-fractie wezen op de aanvaarde motie-Kalsbeek/
Biesheuvel waarin onder meer aandacht gevraagd wordt voor het bij de
reorganisatie betrokken personeel. Deze leden wensten bij dit voorlopig
verslag speciale aandacht te vragen voor het personeel bij de Raad van
State omdat niet uitgesloten is dat daar diep ingrijpende veranderingen
zullen gaan optreden. Juist om aan de reeds vele jaren durende
onzekerheid tegemoet te komen benadrukten deze leden het belang van
snelle edoch zorgvuldige besluitvorming waarbij ook de belangen van de
Raad van State-medewerkers goed en rechtvaardig worden behartigd.
Het leek hen niet wenselijk om de huidige overbelasting van de Raad van
State te lang te laten duren en het leek hen ook niet juist om de
medewerkers die trachten die overbelasting weg te werken te «belonen»
met onzekerheid over de toekomst. De CDA-fractieleden vroegen de
regering dan ook concreet aan te geven hoe de inpassing van huidige
Raad van State-medewerkers bij de rechtbanken gaat verlopen en of, en
zo ja hoe, er ook garanties worden gegeven voor de werkinhoud. Zij
hadden met name het oog gericht op juristen die geen rechter willen
worden en op secretariemedewerkers. Vindt er overigens, en zo ja hoe,
(georganiseerd) overleg plaats met de medewerkers? Is er ook sprake
van een soort sociaal statuut?

De leden van de fractie van D66 vroegen ook om een nadere uiteen–
zetting met betrekking tot de personele en rechtspositionele gevolgen bij
de Raad van State. Is thans volledige overeenstemming bereikt met de
bijzondere commissie van overleg? Zo nee, welke problemen bestaan er
nog precies? Hoe staat het met het sociaal statuut?

De leden van de Groen Links-fractie verzochten de regering om een
overzicht te verstrekken van de geschatte kosten die aan de gehele
operatie verbonden zijn. Naar verluidt, gaan de schattingen tot zo'n
dertig miljoen. Als dat bedrag klopte, was dat voor de fractieleden van
Groen ünks een reden te meer om te vragen de wenselijkheid van de
gehele herzieningsoperatie nog eens degelijk te heroverwegen.
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Wat betreft de te verwachten werklast voor de administratieve
gerechten in eerste aanleg en in hoger beroep stelden de leden van de
SGP-fractie de vraag in hoeverre in de ramingen rekening is gehouden
met een aanbod van zaken voortvloeiend uit het nog niet ingediende
voorstel met betrekking tot algehele herziening van de Vreemdelin–
genwet en het ingediende voorstel tot herziening van de Algemene
Bijstandswet.

De leden van de GPV-fractie onderkenden ook dat de werklastproble–
matiek bij de Raad van State een klemmende reden vormt zo spoedig
mogelijk te komen tot inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Zij hadden
echter behoefte aan verduidelijking van de maatregelen welke zijn en
worden getroffen om de reorganisatie in relatief korte tijd te kunnen
doorvoeren. De maatregelen welke op blz. 14, laatste alinea, van de
memorie van toelichting zijn genoemd staan naar hun mening niet in
directe relatie met de reorganisatie maar zouden ook zonder reorgani–
satie moeten zijn getroffen.

II. ARTIKELSGEWIJS

1. Rechterlijke organisatie

De leden van de CDA-fractie merkten op dat de artikelen I en II voor
hen verbonden zijn aan de nadere standpuntbepaling van de regering
over de rechtseenheidsvoorziening. Het kwam deze leden dan ook
gewenst voor om daar nu niet diepgaand over te spreken. Wel riepen zij
in herinnering dat zij voorstander zijn van enige vorm van rechtseen–
heidsvoorziening maar dan niet via een prejudicieel stelsel maar via een
toedeling aan de Hoge Raad over de heie linie. Dit vergt echter het naar
voren halen van de discussie over cassatie en verlofstelsel.

De leden behorende tot de PvdA-fractie verwezen naar hetgeen in het
algemeen deel van dit verslag is gezegd over de voorlopige rechtseen–
heidsvoorziening.

De leden van de SGP-fractie attendeerden op onderdeel 5.5, artikel I,
onderdeel c, ten 2e. Hierin wordt voorgesteld een tweede lid toe te
voegen aan artikel 25 van de Wet administratieve rechtspraak belasting–
zaken, waarin artikel 18 van overeenkomstige toepassing wordt
verklaard, terwijl in hetzelfde wetsvoorstel is bepaald dat dit artikel 18 zal
komen te vervallen (onderdeel 5.5, artikel I onderdeel k).

2. Algemene wet bestuursrecht

Anikel 2.1.2.

Wat is de reden dat de woorden «en procureur» in het derde lid nu al
weer geschrapt zouden moeten worden, vroegen de leden van de
CDA-fractie.

Artikel 6.2.6a

De leden van de CDA-fractie betuigden hun instemming met de
strekking van dit artikel dat beoogt belanghebbenden die niet tegen het
(voor hen ongunstige) eerste besluit hebben geageerd ook voor de
volgende fase buiten de deur te houden. Zij spraken de hoop uit dat de
redactie van het artikel («redelijkerwijs») niet zou leiden tot eindeloze
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procedures over de vraag wat in casu redelijk is en wat niet. Wel veroor–
loofden deze leden zich nog de opmerking dat de toelichting op het
artikel treffend weergeeft dat het in de visie van de regering nodig is om
én een bezwaarschriftfase èn twee rechterlijke instanties over een breed
terrein mogelijk te maken. Zoals bekend hebben de CDA-fractieleden
daar enige moeite mee. Deze leden vroegen of, en zo ja in hoeverre, dit
artikel (+ de appelvariant 6.2.16) afgestemd zijn op de categorie
gevallen waarin de bezwaarschriftfase niet verplicht is (3.4A).

6.2.6.a (onderdeel G)

Als belangrijke karakteristiek van het klassieke bestuursrecht noemt de
memorie van toelichting (blz. 32) het zoeken naar de materiële waarheid,
zo spraken de leden van de D66-fractie. De rechter wordt dan ook
uitdrukkelijk bevoegd geacht ambtshalve de feiten aan te vullen. Dit
streven blijft volgens deze memorie (blz. 36) in de nieuwe opzet
overeind, maar is in zijn uitwerking belangrijk gerelativeerd (geen ultra
petita en reformatio in peius meer). De actieve rechter en daarmee de
verplichting ambtshalve de rechtsgronden en de feiten aan te vullen
gebleven (zie 8.2.6.4).

Ingevolge artikel 6.2.6.a kan geen beroep worden ingesteld tegen een
op bezwaar of in administratief 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. Betekent dit artikel dat indien wel
bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, maar in beroep
bij de rechter nieuwe grieven of nader bewijs wordt geleverd, de belang–
hebbende in zoverre niet-ontvankelijk is of niet toegestaan wordt dat
bewijs te leveren?

In concreto zou dit betekenen dat feiten welke belanghebbende in
bezwaar niet kenbaar heeft gemaakt, niet zouden kunnen leiden tot
gegrondverklaring van dit beroep. Het gaat hier niet om nieuwe feiten of
omstandigheden, maar om feiten of omstandigheden welke het bestuurs–
orgaan niet bekend waren. Dit zou een te grote inperking zijn van het
streven naar de materiële waarheid en strijdig met de mogelijkheid voor
de rechter om ambtshalve de feiten aan te vullen. Vaak zullen besluiten
eerst na bezwaar grondig gemotiveerd zijn, zodat aan belanghebbende
eerst dan duidelijk zou kunnen zijn wat van belang is. Van belang is dat
blijkens de memorie van toelichting (blz. 145) de vraag die de rechtbank
bij de toetsing heeft te beantwoorden is of het besluit toen het werd
genomen, in overeenstemming met het recht was. Indien deze
onbekende maar niet nieuwe feiten geen rol bij de beoordeling zouden
mogen spelen dan wordt een andere dan bovenstaande vraag beant–
woord. Deze beperking tot een zorgvuldigheidstoetsing zou een te grote
inbreuk zijn op de rechtsbeschermingsidee. Ten opzichte van het
oorspronkelijk voorstel van wet zoals dat aan de Raad van State ter
advisering is aangeboden, is artikel 8.2.5.10 vervallen. Welke conse–
quenties heeft het vervallen van dit artikel voor het tijdstip tot waarop
partijen hun stellingen en de gronden waarop die berusten kunnen
wijzigen c.q. kenbaar kunnen maken?

Artike/8.1.1.3

Hoe staat de regering tegenover de opmerkingen van Van Ballegooij
c.s. dat ook besluiten ter goedkeuring van een privaatrechtelijke rechts–
handeling op dezelfde wijze kunnen worden beoordeeld als de weigering
van de goedkeuring van een privaatrechtelijke handeling (Gemeentestem
1992, blz. 217), zo vroegen de leden van de D66-fractie.
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Hoe staat de regering tegenover de opmerkingen van A. J. H. W. M.
Versteeg in Nieuw bestuursprocesrecht inzake de verwijzing van de zaak
in de staat waarin zij zich bevindt van de administratieve naar de civiele
kamer indien het debat tussen de partijen danwel een ambtshalve
toetsing daartoe aanleiding geeft?

De leden van de GPV-fractie waren niet overtuigd van de logica van
het voorstel geen beroep open te stellen tegen een besluit houdende
goedkeuring van een rechtshandeling naar burgerlijk recht maar wel
tegen onthouding van een dergelijke goedkeuring. Een gevolg van dit
systeem is dat in het ene geval de burgerlijke rechter toetst en in het
andere geval de administratieve rechter, terwijl toch in beide gevallen
getoetst dient te worden aan dezelfde criteria.

Artikel 8.1.1.4

De leden van de CDA-fractie merkten op dat de passage op blz. 102
als zou artikel 6.3.1.a AWB het nimmer mogelijk maken een besluit
nauwelijks aan de administratieve rechter te onderwerpen weliswaar
formeel juist is op dit moment maar dat dit na inwerkingtreding van
wetsvoorstel 22 601 natuurlijk niet meer zo geldt.

Ingevolge artikel 8.1.1.5 aanhef en sub a, kan geen beroep worden
ingesteld tegen een besluit inhoudende schorsing of vernietiging van een
besluit van een ander bestuursorgaan, zo spraken de leden van de
D66-fractie. Welke rechtsbescherming bestaat tegen besluit inhoudende
schorsing of vernietiging van een besluit van een ander bestuursorgaan?
Welke gronden zijn aan te wijzen om dergelijke besluiten uit te sluiten
van bestuursrechtelijke rechtsbescherming?

In de memorie van toelichting bij deze bepalmg stelt de regering
voornemens te zijn om het spontane schorsings– en vernietigingsrecht op
een andere leest te schoeien en te gelegener tijd te voorzien in de
mogelijkheid van bestuursrechtelijke rechtsbescherming tegen schor–
sings– en vernietingsbesluiten. Het voorontwerp derde tranche voorziet in
deze nieuwe regeling maar kent geen bepalmgen inzake de rechtsbe–
scherming of een verandering van artikel 8.1.1.5.

Op welk tijdstip en op welke wijze is de regering voornemens te
voorzien in de mogelijkheid van bestuursrechtelijke rechtsbescherming
tegen schorsings– en vernietigingsbesluiten?

Artike/8.1.1.7

De leden van de GPV-fractie vroegen of zonder meer duidelijk is wat in
concrete situaties de woonplaats van een appelerende burger is. Dient
de wet dit niet te definiëren?

Artikel 8.1.2.3

Artikel 103 van de Beroepswet voorziet in een vooronderzoek door de
griffier of de gerechtsauditeur, zo spraken de leden van de D66-fractie.
In de memorie van toelichting bij artikel 8.1.2.3 wordt niet gemotiveerd
waarom deze mogelijkheid dient te vervallen. Ook de Raad van State
maakt opmerkingen hierover, hoewel deze beperkt zijn tot de bezich–
tiging (zie artikel 8.2.2.9). Kan de regering motiveren waarom het nieuwe
bestuursprocesrecht niet voorziet in het opdragen van (een deel van) het
vooronderzoek aan de griffier respectievelijk de gerechtsauditeur?
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Artikel 8.1.3.1

Kan een rechtbank een verwijzing ook ambtshalve doen plaatsvinden
of is altijd een verzoek van partijen nodig, zo vroegen de CDA-fractie–
leden.

Artikel8.1.5.l

De leden van de CDA-fractie constateerden dat in het bestuursproces–
recht géèn verplichte procesvertegenwoordiging wordt ingevoerd. Houdt
dit in dat natuurlijke personen zich ook door deskundigen (belastingadvi–
seurs, vakbondsmedewerkers) op specifieke terreinen kunnen laten
vertegenwoordigen.

Artikel 8.1.5.2

In dit artikel wordt verwezen naar de Faillissementswet, zo stelden de
leden van de D66-fractie. Dit lijkt in strijd met punt 7 van de aanwijzi–
gingen voor de wetgevingstechniek. Dit punt adviseert zuinig te zijn met
verwijzingen. De leden van de fractie van D66 wilden hierop graag een
reactie van de regering.

Artike/8.1.5.12

Ingevolge artikel 8.1.5.12, tweede lid, kan de rechtbank bepalen dat
kennisneming van stukken waardoor de persoonlijke levenssfeer van een
ander onevenredig zou worden geschaad, voorbehouden blijft aan de
gemachtigde die advocaat of arts is, zo spraken de leden van de
D66-fractie. Waarom wordt ook in het tweede lid de arts genoemd, nu
het hier niet gaat om medische gegevens?

Artike/8.1.6.1

In dit artikel wordt verwezen naar het Wetboek van Burgerlijke Rechts–
vordering, aldus de leden van de D66-fractie. Dit lijkt in strijd met punt 7
van de aanwijzigingen voor de wetgevingstechniek. Dit punt adviseert
zuinig te zijn met verwijzingen. Hoewel in de toekomst een verdere
integratie van het bestuurs– en het burgerlijke procesrecht denkbaar zou
kunnen zijn, lijkt het vooralsnog beter om dit soort procesrechtelijke
bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht op te nemen. Is de
regering bereid de bepalingen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechts–
vordering waarnaar in dit artikel wordt verwezen in de wet op te nemen?

Deze opmerkingen wensten de aan het woord zijnde leden ook te
maken bij artikel 8.1.6.2 en artikel 8.1.6.3.

Artike/8.1.6.2

De leden van de GPV-fractie stemden ermee in dat de rechter zal
bepalen of een deskundigenrapport zal worden gevraagd. Wijst het
geheel van voorschriften terzake echter niet uit, dat de bestaande
praktijk niet in alle opzichten zal kunnen worden voortgezet? Brengt
voorts de eigen verantwoordelijkheid van de rechter niet met zich mee,
dat deskundigen niet zullen oordelen over rechtsvragen?

ArtikelS. 1.6.4

In artikel 8.1.6.4. wordt de Wet tarieven in burgerlijke zaken van
overeenkomstige toepassing verklaard, aldus de leden van de fractie van
D66. Slechts artikel 57 van die wet ziet op getuigen en deskundigen. Dit
artikel verwijst naar het besluit tarieven in burgerlijke zaken. In artikel 2
van dit besluit is bepaald dat de vergoedingen berekend worden naar de
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regels vervat in de artikelen 1-4, 6 en 7a van het Besluit tarieven in straf–
zaken. Dit besluit geeft de verschuldigde tarieven.

Waarom is in artikel is in artikel 8.1.6.4 verwezen naar de Wet tarieven
in burgerlijke zaken? Ware het niet beter om in artikel 8.1.6.4 hetzij het
besluit tarieven in strafzaken hetzij de artikelen 3, 6 en 7 van de Wet
tarieven in strafzaken van overeenkomstige toepassing te verklaren?

Dit zou ook in overeenstemming zijn met het huidige artikel 92
Beroepsreglement en een ingewikkelde omweg voorkomen.

ArtikelS. 1.7.1

In artikel 8.2.1.1, tweede lid staat de uitnodiging om griffierecht te
betalen, zo stelden de leden van de vaste Commissie voor Justitie. In
artikel 8.1.7.1, eerste lid wordt dit niet genoemd bij de stukken die
aangetekend moeten worden verzonden. De sanctie op het niet-betalen
van griffierecht (niet-ontvankelijkverklaring van het beroep) kan in
beginsel worden uitgesproken zonder dat buiten twijfel is gesteld dat de
betrokkene de uitnodiging om te betalen heeft (kunnen) ontvangen. Zou
de regering willen overwegen de tekst van dit artikel hiertoe aan te
passen?

Artikel 8.2.7. /

De leden van de CDA-fractie steunden de regering in haar voornemen
om te komen tot één uniform griffiebedrag. Het voorgestelde bedrag van
f 50 bracht deze leden tot de vraag of de regering aan kan geven hoeveel
zaken er momenteel omgaan in AROB, TWK, Kroon-procedures (nu
f 150) respectievelijk Ambtenarenzaken (f 7,50) en sociale zekerheids–
zaken (f 25). Deze leden informeerden voorts waar de uitzondering voor
asielzoekers in het wetsvoorstel is opgenomen.

Artikel 8.2.2.1

In artikel 98 van de huidige Beroepswet wordt het bestuursorgaan
verplicht alle zich onder zijn berusting bevindende tot de zaak betrekke–
lijke stukken te overleggen, zo spraken de leden van de D66-fractie. In
artikel 8.2.2.1 is slechts sprake van de op de zaak betrekking hebbende
stukken. De formulering van de huidige beroepswet geeft beter dan
artikel 8.2.2.1 aan dat de rechter bepaalt welke stukken relevant zijn.

Kan de regering bevestigen dat artikel 8.2.2.1 geen beperking van de
verplichting van het bestuursorgaan om stukken over te leggen ten
opzichte van de verplichting in artikel 98 van de Beroepswet inhoudt?
Indien het antwoord van de regering bevestigend is, ware het dan niet
beter te spreken over alle stukken in plaats van de stukken?

Artikel 8.2.2.4

Ingevolge deze bepaling kan de rechter bepaalde derden, die geen
partij zijn in het geschil, verplichten inlichtingen te verstrekken, zo
stelden de leden van de vaste Commissie voor Justitie. Kan de regering
aangeven of de rechter over sancties beschikt indien niet wordt voldaan
aan deze verplichting?

De leden van de D66-fractie stelden de volgende aanvullende vraag.
Is de regering bereid een mogelijkheid tot het opleggen van een

dwangsom als sanctie in te voeren om de verplichting van artikel 8.2.2.4,
tweede en derde lid, af te dwingen?
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Artikel 8.2.2.6

Ingevolge dit artikel (lid 3) kunnen partijen hun wensen omtrent het
onderzoek door een deskundige schriftelijk aan de rechtbank kenbaar
maken, zo spraken de leden van de D66-fractie. In veel gevallen zal de
onderzoeksvraag niet reëel voor discussie vatbaar zijn, te denken valt aan
een medisch onderzoek naar arbeidsgeschiktheid of de noodzaak van
voorzieningen. In dergelijke gevallen leidt de mogelijkheid tot het uiten
van wensen tot een nodeloze verlenging van de procedure. Partijen
hebben altijd de mogelijkheid om in hun beroepsschrift respectievelijk
verweerschrift of anderszins spontaan hun wensen te uiten. Te wijzen
valt ook op de opmerkingen van de Raad van State terzake.

Ware het niet beter de rechter de bevoegdheid te geven om partijen in
de gelegenheid te stellen hun wensen terzake kenbaar te maken?

Artikel 8.2.6.4

Onder het huidige stelsel van rechtsbescherming kan het voorkomen
dat een appellant door het instellen van beroep in een slechtere positie
komt dan waarin hij voordien verkeerde, de zogenaamde reformatio in
peius, zo spraken de leden behorende tot de PvdA-fractie. In de
toelichting op artikel 8.2.6.4 wordt opgemerkt dat reformatio in peius in
strikte zin niet meer mogelijk zal zijn. De leden behorende tot de
PvdA-fractie wilden van de minister weten wat precies wordt bedoeld
met «in strikte zin». De rechter is verplicht de rechtsgronden aan te
vullen. In de praktijk zal dat betekenen dat hij zich niet kan onthouden
van redenenngen die de juridische positie van appellant kunnen
verzwakken. Ook al wordt een aangevochten besluit in peius niet
vernietigd, kan de positie van appallant wel worden verzwakt door de
juridische argumenten die in de overwegingen worden opgenomen.
Overwegingen die het bestuursorgaan bij het nemen van een nieuw
besluit in acht zal moeten nemen. De leden gaan er vanuit dat de rechter
de bevoegdheid behoudt om bij voorbeeld uit te spreken dat het
betrokken bestuursorgaan ten onrechte van privaatrechtelijke rechtshan–
deling heeft aangemerkt als een voor beroep vatbaar besluit of dat het
bestuursorgaan ten onrechte had aangenomen dat termijnoverschrijding
verschoonbaar was.

N. Verheij is in Nieuw bestuursprocesrecht van mening dat de rechter
binnen de grenzen van het geschil niet alleen de juistheid maar ook de
volledigheid van de door het bestuur gestelde feiten te onderzoeken,
aldus de leden van de D66-fractie.

Hoe staat de regering ten opzichte van de visie van N. Verheij terzake?

Artikel 8.2.6.6, vierde lid

De betekenis van deze bepaling kan eerst na herhaaldelijk lezen
worden begrepen, zo oordeelden de leden van de PvdA-fractie.
Opsplitsen in twee afzonderlijke zinnen zou al verhelderend zijn.

Artikel 8.2.6.7

Deze bepaling is uiterst beknopt geformuleerd, aldus de leden
behorende tot de PvdA-fractie. De reikwijdte ervan wordt eerst duidelijk
na raadpleging van de memorie van toelichting. Zij waren van mening dat
de reikwijdte en betekenis in de bepaling zelf moeten kunnen worden
gelezen.

Met het in dit artikel bepaalde wordt de mogelijkheid geopend dat de
administratieve kamer van de rechtbank bij gegrondverklaring van het
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beroep ook beslist over vergoeding van mogelijke schade. De ervaring
leert dat administratieve rechters schadevergoedingskwesties bij
voorkeur overlaten aan de burgerlijke rechter. De leden behorende tot de
PvdA-fractie hadden er weinig vertrouwen in dat de situatie zich door
deze bepaling zal wijzigen.

De leden achtten het uit een oogpunt van proces-economie wenselijk
dat over de gegrondheid van een beroep en de toekenning van schade–
vergoeding in één procedure wordt beslist. Efficiënte rechtsbedeling en
rechtsbescherming zijn er niet mee gediend dat een belanghebbende na
afronding de bestuursrechtelijke procedure nog eens tot in drie instanties
kan doorprocederen om geleden schade vergoed te krijgen. Het
argument van de bijzondere expertise van de burgerlijke rechter kon de
leden behorende tot de PvdA-fractie niet overtuigen. De integratie zou bij
uitstek hier haar zegenende werk kunnen doen door deze zaken intern te
coördineren. De leden zagen dan ook geen reden tot enig uitstel van
toekenning aan de administratieve rechter van de exclusieve
bevoegdheid tot het toekennen van schadevergoeding.

In artikel 8.2.6.7, eerste lid, is de rechtbank de bevoegdheid gegeven
op verzoek van een partij de door haar aangewezen rechtspersoon te
veroordelen tot vergoeding van de schade die de partij geleden heeft,
aldus de leden van de D66-fractie. De rechtbank kan echter om haar
moverende redenen hiervan afzien.

De deelnemers van het congres Nieuw bestuursprocesrecht waren in
meerderheid voor een volledige overgang van de geschillen inzake
schadevergoeding naar de administratieve kamer. Hoe staat de regering
tegenover de door H. G. Addink en P. C. E. van Wijnen alsmede de
deelnemers gehanteerde argumenten?

Welke criteria dient de rechter te hanteren bij het al dan niet gebruik
maken van zijn discretionaire bevoegdheid tot schadevergoeding?

Hoe staat de regering tegenover de opmerkingen van Bense c.s. in
NTB 91/9 blz. 263 dat het niet hoeven te beslissen over een dergelijke
actie in strijd zou kunnen zijn met de jurisprudentie van het EHRM over
de berechting van geschillen over burgerlijke rechten binnen een
redelijke termijn, omdat in dat geval een nieuwe procedure bij de
gewone rechter aanhangig moet worden gemaakt.

Hoe staat de regering tegenover het opnemen in de wet van een
verplichting tot doorverwijzing door de administratieve rechter naar de
civiele rechter indien hij zich niet wenst uit te laten of er een aanspraak
op schadevergoeding bestaat? (zie o.a. P. C. E. van Wijnen in Nieuw
bestuursprocesrecht blz. 239).

P. C. E. van Wijnen is in Nieuw bestuursprocesrecht (blz. 231) van
mening dat het afsluiten van de weg naar de burgerlijke rechter indien de
administratieve rechter een schadevergoeding toekent in de wet dient te
worden vastgelegd en niet slechts uit de memorie van toelichting dient te
blijken. Hoe staat de regering tegenover deze suggestie?

G. H. Addink wijst op het ontbreken van een regeling van schadever–
goeding ten behoeve van een derde-belanghebbende. Hoe staat de
regering tegenover het tekstvoorstel van Addink in Nieuw bestuurspro–
cesrecht (blz. 251)? Addink stelt voorts in Nieuw bestuursprocesrecht
(blz. 251) voor een schadestaatsprocedure op te nemen in de wet. Hoe
staat de regering tegenover de door Addink voorgestelde schadestaats–
procedure?

Wat betreft de mogelijke veroordeling in proceskosten van bestuursor–
ganen en burgers konden de leden van de SGP-fractie zich voorstellen
dat de regering deze niet uitdrukkelijk wil uitsluiten. Zij betreurden het
echter dat de regering bij nadere overweging - zie het nader rapport -
heeft gemeend te moeten afzien van het maken van een uitdrukkelijk
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onderscheid tussen de positie van het bestuursorgaan en de positie van
de burger, de zogenaamde legislatieve differentiatie. Derhalve toonden
zij zich geen voorstander van een ongeclausuleerde mogelijkheid van een
beperkte - kostenveroordeling ingeval appellant in het ongelijk wordt
gesteld Zij zagen deze mogelijkheid bij voorkeur beperkt tot die gevallen
waarin apert sprake is van misbruik van procesrecht. De regering meent
dat er ook andere gevallen denkbaar zijn, waarin het alleszins redelijk is
om de belanghebbende in de kosten te veroordelen. Deze leden stelden
de vraag of een aantal van deze gevallen genoemd konden worden.

Het hoofdstuk bestuursprocesrecht gaf het aan het woord zijnde lid
van de fractie van de RPF aanleiding tot een enkele opmerking. In de
mogelijkheid van een veroordeling in de proceskosten van de tegenpartij
wordt nu definitief voorzien. Enerzijds kon dit lid de redelijkheid van een
en ander inzien. De verhouding tussen bestuursorganen en burger is in
veel gevallen zodanig veranderd, dat deze mogelijkheid denkbaar moet
worden geacht. Anderzijds riep de betreffende bepalmg bij hem beden–
kingen op, omdat weliswaar uit de memorie van toelichting blijkt dat de
rechter ten aanzien van de burger van de mogelijkheid een terughoudend
gebruik zal maken, maar de wettekst zelf stuurt niet aan op een derge–
lijke terughoudendheid. In hoeverre is de vrees gerechtvaardigd, dat in
de loop der tijd een veroordeling in de proceskosten van de burger
steeds vaker zal voorkomen en daarmee een daadwerkelijke drempel
vormt? De passage op blz. 152, waar gesteld wordt dat uit beperkt
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat appellanten in het algemeen
serieuze overwegingen hebben om in beroep te gaan, versterkt de
argumenten om proceskostenveroordeling van de burger toch mogelijk
te maken overigens niet. Dat geldt overigens ook voor de vervolgpassage
op dezelfde bladzijde. Als het voor een belangrijk deel in handen van het
bestuursorgaan zelf ligt of de burger al dan niet nodeloos gaat proce–
deren (namelijk door een zorgvuldige bezwaarschriftprocedure te
hanteren) zijn er in begmsel toch weinig gronden om de burger in de
proceskosten te veroordelen. Er is nu een ongeclausuleerde bevoegdheid
tot veroordeling in de proceskosten. In dit verband wijst de memorie van
toelichting er op dat met name misbruik van procesrecht niet de enige
denkbare grond voor proceskostenveroordeling. Kan bij wijze van
voorbeeld worden aangegeven welke andere gronden er bij geval zouden
kunnen zijn? Is het overigens ook mogelijk dat gedeeltelijk in de kosten
wordt veroordeeld?

Om welke reden is verder voorgesteld de bevoegdheid tot kostenver–
oordeling door de rechtbank te laten afhangen van een desbetreffend
verzoek van een partij? Opvallend is dat een proceskostenveroordeling
ter vergoeding van kosten gemaakt in verband met de bezwaarschriften–
procedure niet wordt voorzien. Verwezen wordt naar mogehjke schade–
vergoedingsprocedures. Worden op deze wijze niet extra procedures in
de hand gewerkt, met name indien de schade uitsluitend bestaat uit
dergelijke kosten? Kan de minister zijn verwachting terzake onder–
bouwen?

Artikel 8.2.6.9

De leden van de CDA-fractie waren met de regering van mening dat
ook in het administratieve recht een veroordeling in de proceskosten
mogelijk moet zijn. Wel vroegen deze leden de regering de zinsnede dat
het «uit budgettair oogpunt niet verantwoord is, als in bestuursrechtelijke
zaken sprake zou blijven van integrale kostenveroordeling» (blz. 152
bovenaan) nader toe te lichten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 5 29



In het niet gepubliceerde voorontwerp van de wet was de proceskos–
tenveroordeling van de belanghebbende slechts mogelijk tot misbruik
van procesrecht, aldus de leden van de D66-fractie. In de literatuur bij
voorbeeld Bense c.s. (NTB 91/9 blz. 264), Koeman (NTB 91/10 blz. 296)
en P. Lourens (Nieuw bestuursprocesrecht) werd de beperking tot
misbruik van procesrecht in het algemeen positief ontvangen. Toch is in
het wetsvoorstel gekozen voor een algemene mogelijkheid tot proceskos–
tenveroordeling voor de belanghebbende. Is de regering bereid deze
mogelijkheid te heroverwegen? Kan een partij ook veroordeeld worden in
de proceskosten van de procederende derde belanghebbende?

De leden van de GPV-fractie waren nog niet overtuigd van de juistheid
van de voorgestelde mogelijkheid van veroordeling in proceskosten, met
name als het gaat om een proceskostenveroordeling van de burger. Moet
hier geen rekening worden gehouden met het bijzondere karakter van de
relatie tussen procespartijen? De overheid is er bij betrokken in de
uitoefening van haar normale overheidstaak, de burger kan er bij
betrokken zijn omdat hij door de overheid tot bepaalde handelingen
verplicht is of daarin juist wordt belemmerd. Deze verhouding tussen
partijen verschilt toch wezenlijk van die tussen partijen die een conflict
hebben over burgerlijke rechten.

Het was deze leden ook niet duidelijk waarop de regering de
verwachting baseert dat de rechter in de regel geen vergoeding van
kosten, gemaakt in een bestuurlijke voorprocedure, zal toewijzen. Zij
vroegen voorts of de introductie van de mogelijkheid van een proceskos–
tenveroordeling in het kader van een voorlopige voorziening niet tot
onjuiste verhoudingen zal leiden. Zal dit er niet toe kunnen leiden dat in
voorkomende gevallen een voorlopige voorziening gevraagd wordt in
plaats van een snelle procedure van heroverweging indien de aard van de
zaak vraagt om de snelle beslissing?

Artikel 8.2.6.11

Uitgangspunt bij de regeling van het bestuursprocesrecht is dat de
uitspraak van de rechter terstond effect sorteert, zo spraken de leden,
behorende tot de PvdA-fractie. Op grond van deze bepaling kan de
rechtbank bij de uitspraak een voorziening treffen voor de periode dat de
uitspraak nog niet onherroepelijk is. Het bepaalde impliceert dat de
rechtbank steeds in het concrete geval zal moeten nagaan of er door het
uitvoering geven aan de uitspraak een onomkeerbare situatie kan
ontstaan. De leden behorende tot de PvdA-fractie vroegen of niet een
eenvoudiger regeling denkbaar is. Bij voorbeeld de regeling, waarbij,
zoals in het burgerlijk procesrecht, in het algemeen wordt bepaald dat
alleen een onherroepelijke uitspraak rechtskracht heeft en het instellen
van hoger beroep van rechtswege de uitspraak van de rechtbank schorst,
tenzij de rechter anders bepaalt (vlg. ook De Waard, Langbroek en
Wulffraat-van Dijk in TAR 1992, p. 109 alsmede Ballegooij, Bruil, Kleijn
en Schilder in de Gemeentestem 6943).

De leden behorende tot de PvdA-fractie betwijfelden voorts of er nog
wel behoefte is aan deze bepaling, aangezien gedurende het hoger
beroep een voorlopige voorziening kan worden gevraagd. In dit verband
zouden de leden van de minister vernemen, hoe een door de rechtbank
te treffen voorziening zich verhoudt tot een te treffen voorlopige
voorziening in hoger beroep.

De leden van de GPV-fractie betwijfelen of de rechter in de praktijk
gebruik zal maken van de hem in dit artikel voorgestelde bevoegdheid.
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Het kan inderdaad van belang zijn dat onder omstandigheden de status
quo gehandhaafd blijft na een uitspraak van de rechtbank hangende
hoger beroep. Maar is de rechter die uitspraak doet de aangewezen
instantie om een voorziening te treffen welke kennelijk blijk geeft van
twijfel over de juistheid van de uitspraak? Als het hier gaat om een
wezenlijk probleem is het dan niet beter aan instelling van hoger beroep
schorsende werking toe te kennen tenzij de rechter anders bepaalt?

Artikel 8.2.6.12

De Wet Arob, de TWK, de Ambtenarenwet 1929 en de Wet Arbo
kenden in tegenstelling tot de Beroepswet beroepsgronden, aldus de
leden van de D66-fractie. In hoofdstuk 8 zijn deze beroepsgronden niet
opgenomen. Wel is in artikel 8.2.6.12, tweede lid, bepaald dat in de
uitspraak wordt vermeld welk algemeen verbindend voorschrift of
algemeen rechtsbeginsel geschonden wordt geoordeeld. Onder
algemene rechtsbeginselen worden mede de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur verstaan. Hoe denkt de regering over de opmerkingen
van mr. M. J. Sluijs in het boek Nieuw bestuursprocesrecht?

Is met artikel 8.2.6.12, tweede lid, bedoeld een limitatieve opsomming
van vernietigingsgronden te geven?

Wat is de opvatting van de regering over de mening van Duk dat er
ook andere rechtsregels zijn (TAR 1992 blz. 206)?

Artikel 8.2.6.15

Dit artikel voorziet in de bekendmaking door het bestuursorgaan indien
de rechtbank bepaalt dat haar uitspraak in de plaats treedt van het
vernietigende besluit, zo spraken de leden van de D66-fractie. Waarom
voorziet artikel 8.2.6.15 niet in de bekendmaking op deze wijze van
vernietigingen van besluiten van algemene strekking, zonder dat de
uitspraak in de plaats treedt van het vernietigende besluit (R. M. van
Male in Nieuw bestuursprocesrecht, blz. 42)?

Artike/8.3.1

In deze bepalmg (in het eerste lid) wordt verwezen naar een niet
bestaand artikel, te weten artikel 8.2.5.11, aldus de leden behorende tot
de PvdA-fractie. Door de bepaling in het tweede lid wordt de kring van
belanghebbenden, die een verzoek om een voorlopige voorziening
kunnen indienen beperkt ten opzichte van de huidige regeling in art. 107
WRvS, zo spraken de leden van de PvdA-fractie. Deze leden waren van
mening dat een en ander zich niet verdraagt met het uitgangspunt dat de
bestaande beroepsrechten worden geconsolideerd.

Betekent artikel 8.3.1 dat de president ook ambtshalve een voorlopige
voorziening kan treffen, vroegen de leden van de D66-fractie. Welke
vormvoorschriften bestaan er voor het verzoek om voorlopige
voorziening?

De leden van de GPV-fractie stemden ermee in, dat de connexiteit
tussen bodemprocedure en voorlopige voorzieningsprocedure gehand–
haafd blijft, ondanks het feit dat daardoor geen afstemming plaatsvindt
met het civielrechtelijke kort geding. Deze bezwaren tegen het loslaten
van het connexiteitsprincipe zijn te evident. Zij meenden zelfs dat niet de
indruk moet worden gewekt dat deze bezwaren binnen afzienbare tijd
niet meer zullen gelden of doorslaggevend zullen zijn. Bovendien
ervoeren zij het niet als een bezwaar dat op dit punt verschil zal blijven
bestaan tussen een civielrechtelijk kort geding en een administratiefrech–
telijke voorlopige voorziening.
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Artikel 8.3.4

Het was de leden van de GPV-fractie opgevallen dat de bevoegdheid
van de president van de rechtbank in artikel 8.3.1 in feite geen enkele
normering bevat. De president zal belangen moeten afwegen, maar
waaraan hij belangen zal toetsen wordt in het midden gelaten. Verdient
het geen aanbeveling uitdrukkelijk te bepalen dat de uitspraak de
algemeen verbindende voorschriften en de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur waarop zij mede berust vermeldt?

Artikel 8.3.5

De leden van de GPV-fractie stemden in met de introductie van een
dwangsom te verbeuren door de rechtspersoon waartoe een bestuurs–
orgaan behoort, zulks ten einde de naleving van een uitspraak te verze–
keren. Waarom wordt deze mogelijkheid echter niet uitgebreid tot andere
belanghebbenden die handelingen verrichten of nalaten die de
voorlopige voorziening kunnen aantasten. Het leek deze leden ongewenst
procespartijen in zo'n geval te verwijzen naar de burgerlijke rechter.

Artikel 8.3.6

De leden van de GPV-fractie vroegen of ook moet worden bepaald dat
een voorlopige voorziening eindigt indien het bezwaar of beroep na een
gegeven voorlopige voorziening wordt ingetrokken.

Artikel8.3.8

De leden van de D66-fractie vroegen hoe de regering denkt over een
bepaling dat artikel 8.3.8 slechts dan toepassing kan vinden indien bij de
uitnodiging als bedoeld in artikel 8.3.3, partijen er op gewezen zijn dat
de president beoogt toepassing te geven aan artikel 8.3.8 of indien
partijen instemmen met toepassing van artikel 8.3.8?

3. Wijziging van rechtstreeks betrokken institutionele en
processuele wetten

A. Wet op de Raad van State

Artikel 29

De leden van de GPV-fractie hadden met instemming kennis genomen
van het voorstel de mogelijkheid te continueren dat ook niet-juristen
benoembaar zijn tot staatsraad en dat zij voor alle werkzaamheden van
de Raad inzetbaar zijn. Teneinde te kunnen beoordelen of de kritiek van
de Raad van State dat de voorgestelde beperkingen te ver gaan juist is
vroegen zij nader inzicht te verschaffen in de praktische gevolgen van
deze beperkingen. Hoe vaak wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid
van zitting in een enkelvoudige kamer? Zal de combinatie van de beper–
kingen er niet toe moeten leiden dat het overgrote deel van de leden van
de Raad wel jurist zal zijn?

De artikelen 36, eerste lid en 39, eerste lid WRvS, artikelen 17, eerste lid
en 21, eerste lid Beroepswet, artikel 19 Wet Arbo, artikel 119 Wet op de
studiefinanciering juncto art. 8.3.1 Awb

Uit deze bepalingen moet worden afgeleid dat hangende de desbetref–
fende procedures een voorlopige voorziening kan worden gevraagd. De
leden behorende tot de PvdA-fractie waren van oordeel dat deze
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mogelijkheid uit een oogpunt van kenbaarheid (verbetering van de cliënt–
gerichtheid!) uitdrukkelijk, dat wil zeggen in afzonderlijke bepalingen in
de betrokken regelingen dient te worden opgenomen onder vermelding
van de instantie waar het verzoek om een voorlopige voorziening moet
worden ingediend.

Artikel 37

De leden van de GPV-fractie waren er niet van overtuig dat alle
belanghebbenden de mogelijkheid dienen te hebben in hoger beroep te
gaan. Veelal zal het bestuursorgaan een nieuw besluit moeten nemen,
waartegen opnieuw beroep mogelijk is. De kans is reëel dat dan twee
procedures met betrekking tot dezelfde materie tegelijk zullen worden
gevoerd, één in hoger beroep en éèn in beroep. Alleen wanneer de
rechtbank zelf in de zaak voorziet zouden ook overige belanghebbenden
in hoger beroep moeten kunnen gaan, in andere gevallen zou volgens
deze leden volstaan kunnen worden met toekenning van het recht van
hoger beroep aan partijen in het geding.

Wet Raad van State artikel 44 en Beroepswet artikel 26

In beide artikelen wordt bepaald dat de hoger beroepsrechter de zaak
naar de rechter terug verwijst indien de rechtbank ten onrechte haar
onbevoegdheid of niet-ontvankelijkheid van het beroep heeft uitge–
sproken, aldus de leden behorende tot de PvdA-fractie. Deze regeling
brengt mee dat eerst na zeer lange tijd uitspraak wordt gedaan over de
hoofdzaak. Naar het oordeel van hen is dit niet wenselijk. De Afdeling
bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van Beroep dienen ook in deze
gevallen bevoegd te zijn zich in volle omvang over de zaak uit te spreken
(ook in het Franse bestuursprocesrecht wordt het effect devolutif de
l'appel aanvaard).

B. Beroepswet

Artikel 18

In artikel 18, eerste lid onder a, van de Beroepswet is slechts
opgenomen het besluit, genomen jegens een ambtenaar, aldus de leden
van de D66-fractie. Ingevolge artikel 8.1.1.1 van de Algemene wet
bestuursrecht staat beroep echter ook open tegen andere handelingen
ten aanzien van een ambtenaar. Uit de memorie van toelichting blijkt dat
het niet opnemen van de handeling in artikel 18, eerste lid onder a, van
de Beroepswet niet inhoudt dat de afdeling bestuursrechtspraak bevoegd
is ten aanzien van het hoger beroep tegen uitspraken inzake handelingen
ten aanzien van een ambtenaar. Ware het niet beter ook de handeling
expliciet in dit artikel op te nemen?

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

Algemeen

In diverse wetten is het beroep alleen maar opengesteld tegen
beschikkingen zo spraken de leden van de D66-fractie. (Wet op het
leerlingwezen, Wet op het wetenschappelijk onderwijs, Wet op het voort–
gezet onderwijs, Overgangswet ISOVSO, Dienstplichtwet, ZFW, AWBZ,
Wet ziekenhuisvoorzieningen, Kieswet, Sociale zekerheidswetten, Wet
toezicht effectenverkeer, Wet assurantiebemiddelingen, Wet erkenning
tuinbouwbedrijven, Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ, Wet
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toegang tot de ziektekostenverzekering). Kan de regering per wet
aangeven waarom dit is gebeurd? Indien op grond van die wet alleen
maar beschikkingen kunnen worden gegeven, ware het dan niet systema–
tisch beter toch over besluiten te spreken?

C. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

Met name met betrekking tot dit onderdeel van het wetsvoorstel
vroegen de leden van de GPV-fractie een nadere onderbouwing van het
voorstel in een aantal gevallen af te wijken van de regel van de recht–
spraak in twee instanties. Zij meenden dat de regeling van de rechtsbe–
scherming binnen het geheel van de onderwijswetgeving consistent dient
te zijn. Dat is niet het geval als tegen beëindiging van bekostiging van
een school slechts in éèn instantie beroep mogelijk is terwijl beroep in
twee instanties open staat tegen beëindiging van een onderwijskundig
experiment.

De leden van de GPV-fractie brachten overigens in herinnering de
discussie welke tijdens de uitgebreide commissievergadering van 16
december 1991 is gevoerd over de toepasselijkheid van de Algemene
wet bestuursrecht op een aantal onderwijsvoorzieningen. Het ging toen
met name om de afdeling leerplaninterpretatie van de Onderwijsraad en
om de onderwijsverzorgingsinstellingen, waar onder bijzondere school–
begeleidingsdiensten. Deze leden vroegen in het kader van dit
wetsvoorstel om een nadere reactie van de regering op de toen
ingebrachte kritiek.

De genoemde leden hadden met enige verwondering kennis genomen
van de opmerking in onderdeel H, dat ook al is voldaan aan alle wette–
lijke eisen en aan de urgentie-criteria voor de vergoeding van stichtings–
kosten dan nog geen vergoeding kan worden verstrekt indien er geen
gelden (meer) ter beschikking staan voor vergoeding van de onderhavige
kosten. Waarop is deze kennelijk bestaande praktijk gebaseerd? Worden
op deze manier de rechten welke voortvloeien uit wettelijke bepalingen
niet ondermijnd? Behoort het niet tot de taak van de begrotingswetgever
er voor te zorgen dat middelen beschikbaar zijn die nodig zijn om te
kunnen voldoen aan aan de formele wet ontleende rechten?

E. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer

De leden behorende tot de PvdA-fractie hadden grote bezwaren tegen
de voorgestelde regeling van de rechtsbescherming tegen besluiten op
grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De ene keer wordt beroep
opengesteld op de rechtbank, in andere gevallen staat weer rechtstreeks
beroep open op de Afdeling bestuursrechtspraak, terwijl een aantal
besluiten van beroep wordt uitgesloten, zodat voor die gevallen de
burgerlijke rechter (drie instanties) kan worden benaderd. Verwarrend is
ook dat tijdens de besluitvorming door de burger soms «zienswijzen»
naar voren kunnen worden gebracht, in enkele gevallen «bezwaren» en in
weer andere gevallen «bedenkingen». De laatste term komt niet voor in
de Algemene wet bestuursrecht. De memorie van toelichting vermeldt
niet wat een bedenkingenprocedure precies inhoudt. De Wet op de
ruimtelijke ordening, van oorsprong al een lastig te doorgronden
regeling, wordt door de voorgestelde wijzigingen wel een uitermate
ingewikkeld stuk wetgeving. Een en ander verdraagt zich ook slecht met
het streven naar eenvoud, helderheid en overzichtelijkheid in het stelsel
van bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Naar het oordeel van de
leden behorende tot de PvdA-fractie diende het grote aantal uitzonde–
ringen op de Algemene wet bestuursrecht drastisch te worden beperkt.
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Artikel 24

De leden van de GPV-fractie stemden in met de bedoeling van dit
artikel. Zij vroegen echter of de voorgestelde bepaling er niet toe zal
leiden dat in voorkomende gevallen de weg via de burgerlijke rechter zal
worden bewandeld. Zal de bepaling dan haar doel niet voorbijschieten?

Artikel 29

De leden van de CDA-fractie zagen terdege in dat de afschaffing van
het Kroonberoep voor de Minister van VROM de consequentie zou
hebben dat hij geen ruimte meer zou hebben voor beleidsbeïnvloeding in
de eindfase en geconfronteerd zou kunnen worden met een onaan–
tastbare uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak. Dit zou een
aanzienlijke wijziging betekenen in vergelijking tot de huidige praktijk
waar via het Kroonberoep wel ruimte voor de minister is tot beleidsbeïn–
vloeding. Deze leden achtten de nu gekozen oplossing met ene interven–
tiemogelijkheid van de Minister van VROM via artikel 29 dan ook niet
onlogisch temeer daar, zo constateerden deze leden, vol beroep over de
rechtmatigheid van het besluit mogelijk is bij de Afdeling Bestuursrechts–
praak. De CDA-fractieleden vroegen wel of, om het uitzonderlijke van de
interventiemogelijkheid te onderschrijven, niet beter een aanscherping
van het criterium kan plaatsvinden («kennelijke strijd met het nationaal
ruimtelijk beleid» bij voorbeeld).

Met betrekking tot het negende lid vroegen deze leden nog waarom
«ieder» in beroep kan gaan tegen onthouding van goedkeuring.

De leden van de GPV-fractie hadden moeite met het voorstel de
Minister van VROM een vervangingsbevoegdheid toe te kennen. Zij
waren het ermee eens dat de minister de mogelijkheid moet hebben
ernstige inbreuken op het nationaal ruimtelijk beleid tegen te gaan. Zij
vroegen zich echter af of een vervangingsbevoegdheid nog wel
evenredig is aan het hiermee te dienen belang, gelet op de ernstige
inbreuk welke gebruikmaking ervan zal betekenen op de primaire verant–
woordelijkheden van lagere overheden. Deze bezwaren gelden te meer
omdat het criterium «strijd met het nationaal ruimtelijk beleid» niet is
genormeerd en zelfs ook betrekking kan hebben op ruimtelijk beleid dat
nog niet door het parlement is goedgekeurd.

De genoemde leden twijfelden bovendien aan de effectiviteit van het
instrument, omdat geen vervangingsbevoegdheid is voorzien in geval van
vrijstelling ex artikel 19 en bij belangrijke milieuvergunningen. Ook in die
gevallen kan toch sprake zijn van strijd met het nationaal ruimtelijk
beleid.

Ook op het gebied van de ruimtelijke ordening (memorie van
toelichting blz. 198-214) leefden bij de leden van de SGP-fractie enige
vragen. Zo vroegen zij of ook besluiten houdende de weigering tot
vaststelling van artikel 10- en artikel 11-plannen aan het oordeel van de
administratieve rechter kunnen worden onderworpen. In verband met de
vervangingsbevoegdheid van de Minister van VROM en de met het oog
op die introductie geschapen procedure, mede gelet op de toelichting op
artikel 1 A.2.1.3 Awb, legden deze leden de vraag voor of het niet
wenselijk geacht wordt dat in de Wet op de Ruimtelijke Ordening de
toetsingsgronden voor goedkeuring van bestemmingsplannen worden
opgenomen, inclusief de grond «centraal geformuleerde niet-bindende
beleidskaders». Daaraan koppelden zij de vraag of wettelijke verankering
van bedoelde toetsingsgronden, aangevuld met de mogelijkheid tot het
geven van aanwijzingen omtrent de inhoud van het streekplan, het
voorgestelde artikel 29 niet overbodig maakt. Ten aanzien van het
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criterium «strijd met het nationaal ruimtelijk beleid» gaven deze leden als
hun voorkeur te kennen dat, indien de vervangingsbevoegdheid zou
worden gehandhaafd, daarvan alleen gebruik gemaakt zou mogen
worden voorzover de beslissing van Gedeputeerde Staten in strijd zou
zijn met een planologische kernbeslissing. Deze leden vroegen naar
aanleiding van de opmerking dat het bij de beoordeling door Gedepu–
teerde Staten van ingediende bezwaarschriften geen sprake is van
administratief beroep in de zin van de Awb, om verduidelijking van de
«bedenkingenprocedure». Behoeven de bedenkingen niet «vol» door
Gedeputeerde Staten te worden getoetst en volgt bij beroep op de
Afdeling bestuursrechtspraak (slechts) een rechtmatigheidstoets van
deze marginale beoordeling?

Wat betreft beroep tegen aan goedkeuring onderworpen besluiten, bij
voorbeeld de besluiten houdende vaststelling van artikel 10- en artikel
11 –plannen, was deze leden niet duidelijk geworden wat déze aan
goedkeuring onderworpen besluiten - van beroep uitgesloten middels de
bijlage als bedoel din artikel 8.1.1.6 Awb - onderscheidt van andere aan
goedkeuring onderworpen besluiten. De in de toelichting gehanteerde
motivering voor uitsluiting van beroep wat betreft besluiten houdende
vaststelling van artikel 10- en artikel 11-plannen hadden deze leden niet
kunnen overtuigen. Deze motivering kan immers voor aile aan
goedkeuring onderworpen besluiten worden gehanteerd. Bovendien
wezen zij op het feit dat niet alle artikel 11-plannen goedkeuring
behoeven.

In artikel 24 wordt voorgesteld dat tegen een ontwerp-bestem–
mingsplan geen zienswijzen kenbaar kunnen worden gemaakt (en dus
ook geen bedenking bij Gedeputeerde Staten) kunnen worden ingebracht
en evenmin beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak kan worden
ingesteld) voorzover het plan zijn grondslag vindt in aanwijzingen als
bedoeld in artikel 37, tweede of vijfde lid, en deze aanwijzingen onher–
roepelijk zijn geworden. Aannemende dat bij vaststelling van een
bestemmingsplan burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van
artikel 6 EVRM in het geding (kunnen) zijn, vroegen de leden van de
SGP-fractie of uitsluiting van beroep op de administratieve rechter tot
gevolg heeft dat de burgerlijke rechter - desnoods - in drie instanties
kan worden geadieerd voorzover het plan zijn grondslag vindt in een
aanwijzing. Deze leden vroegen voorts nog of het raadzaam is om, nu
tegen de goedkeuring van een bestemmingsplan (vooralsnog) beroep in
eerste en enige instantie op de Afdeling bestuursrechtspraak wordt
opengesteld, twee instanties te openen tegen artikel 19-vrijstellingen,
ervan uitgaande dat hier dezelfde rechtsmiddelen op z'n plaats zouden
zijn. Naar de mening van deze leden werd in de toelichting op de onder–
delen C (p. 206) en H (p. 208) de suggestie gewekt dat in bestemmings–
plannen ook beleidsregels zouden kunnen worden opgenomen. Zij
vroegen of deze suggestie niet moet worden weggenomen of nader
toegelicht.

De leden van de vaste Commissie voor Justitie wilden daar nog de
volgende vragen aan toevoegen.

Waarom is bevoegdheid ex artikel 29 toegekend aan de Minister van
VROM en niet aan de Kroon. Bij een dergelijk besluit door de Kroon zijn
de waarborgen van zorgvuldige besluitvorming en belangenafweging
groter (bij voorbeeld behandeling in de ministerraad).

Komt het decentralisatiebeleid (eigen verantwoordelijkheid van lagere
overheden) niet in gevaar bij toepassing van de boven

Wat is de toegevoegde waarde van de te creëren bevoegdheid, nu
achteraf de administratieve rechter altijd het besluit van de minister nog
kan beoordelen.
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Kan het begrip «strijd met het nationaal ruimtelijk beleid» nader
worden ingevuld.

Het lijkt verstandig eveneens te vragen hoe de relatie is tussen de hier
te verlenen bevoegdheid en de zogenaamde NIMBY-wetgeving, waarin
aan de Minister van VROM extra bevoegdheden worden verstrekt. Deze
NIMBY-wet ligt overigens nog voor advies bij de Raad van State en heeft
de Kamer nog niet bereikt.

5. Wijziging van overige justitionele, processuele en bijzondere
wetten

F. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

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

In de WAO, ZW, AAW, WW, AOW, AWW en AKW wordt in afwijking
van de Algemene wet bestuursrecht het begrip belanghebbende gecon–
cretiseerd door uitdrukkelijk te stellen dat alleen degene om wiens
aanspraken (op uitkering of voorziening) of verplichtingen (onder meer
tot premiebetaling) het gaat, belanghebbende is, aldus de leden van de
PvdA-fractie. Zij betreurden het dat op betrekkelijk lichtvaardige wijze nu
reeds inbreuk wordt gemaakt op het uniformeringsstreven van de
Algemene wet bestuursrecht. De leden achtten de noodzaak tot een
dergelijk afwijken van het begrip belanghebbende in de Algemene wet
bestuursrecht niet aangetoond. De gevallen waarin toekenning van het
beroepsrecht aan belanghebbenden op deze terreinen zal leiden tot
uitbreiding van de kring beroepsgerechtigden ten opzichte van de
huidige situatie is uiterst klein. Daarbij kan door middel van de in de
rechtspraak ontwikkelde algemene elementen van het belanghebbende–
begrip, de kring van beroepsgerechtigden desgewenst afdoende worden
ingeperkt (zie Van Male, preadvies VAR 1992, p. 40/41). Beperking van
het belanghebbende-begrip kan bovendien tot gevolg hebben dat een
andere rechterlijke instantie bevoegd is, hetgeen de eenvoud en de
overzichtelijkheid van het steisel van bestuursrechtelijke rechtsbe–
scherming niet ten goede komt (zie HR 20 november 1987, AB 1988
m.nt. FHvdB (Montenegro). Deze leden drongen er bij de minister op aan
de betrokken bepalingen te schrappen.

De leden van de fractie van D66 vroegen of de regering kan aangeven
welke zwaarwegende argumenten er zijn om deze beperking van de
beroepsgerechtigden in afwijking van de algemene regel van artikel 1:2
van de Awb te handhaven?

In de Algemene burgerlijke pensioenwet, de Wet uitkering wegens
vrijwillig vervroegd uittreden, de Militaire Ambtenarenwet 1921, de
Algemene militaire pensioenwet en enige andere wetten is de concen–
tratie van de rechtsmacht bij de rechtbank 's-Gravenhage gehandhaafd.
Dit wordt in de memorie van toelichting niet gemotiveerd. Kan de
regering aangeven welke zwaarwegende argumenten bestaan om deze
concentratie van rechtsmacht bij de rechtbank 's-Gravenhage in
afwijking van de algemene regel van artikel 8.1.1.1. te handhaven?

6. Overgangs– en slotbepalingen

Artikel IV van de Overgangs– en slotbepalingen zondert alle geschillen
op grond van de WAO, de ZW, de AAW m.u.v. artikel 57, eerste lid,
artikel 74 van de ZFW en artikel 58 van de AWBZ uit van de verplichte
bezwaarschriftenprocedure, aldus de leden van de D66-fractie. Deze
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uitzondering lijkt voornamelijk voort te komen uit een financiële
afweging. Een goede bezwaarschriftprocedure met een aparte medisch
onderzoek kan een beroep op de rechtbank verminderen. Is de regering
bereid deze uitzondering te heroverwegen?

Bij de hernummering van de Algemene wet bestuursrecht is geen
rekening gehouden met het in de derde tranche voorgestelde hoofdstuk
1A, zo spraken de leden van de D66-fractie. Is de regering bereid bij de
hernummering rekening te houden met het toekomstige hoofdstuk 1A?

Artikel 7 7a

Artikel 11a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken is,
voorzover het administratieve boetes betreft, gebaseerd op het systeem
van wetsvoorstel 21 058, dat al drie jaar bj de Tweede Kamer in behan–
deling is, aldus de leden van de SGP-fractie. Is de kans niet reëel te
achten dat het onderhavige wetsvoorstel eerder in werking treedt dan
wetsvoorstel U058, dat al drie jaar bij de Tweede Kamer in behandeling
is, aldus de leden van de SGP-fractie. Is de kans niet reëel te achten dat
het onderhavige wetsvoorstel eerder in werking treedt dan wetsvoorstel
21 058 en zou alsdan geen voorziening getroffen behoren te worden?

Onderdeel 4, F./Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2. (Waterstaatswet 1900)

ad A (artikel 4)

De leden van de SGP-fractie stemden er mee in, dat het huidige artikel
4 werd aangepast overeenkomstig het gestelde in artikel 7 van de Water–
schapswet. Zij wezen er echter op, dat laatstgenoemde bepaling in het
tweede lid via verwijzing naar artikel 4, eerste t/m vierde lid van de
Waterschapswet, een aantal procedurele voorzieningen bevat, zoals
terinzagelegging van en de mogelijkheid bezwaren in te dienen tegen een
ontwerpbesluit. Bovendien schrijft artikel 7, tweede lid voorafgaand
overleg met gedeputeerde staten van de desbetreffende provincies voor.
Zij vroegen of niet soortgelijke waarborgen in het nieuwe voorgestelde
artikel 4 zouden moeten worden opgenomen.

W. Ontgrondingenwet

ad. A (artikel 17) en E (artikel 29)

Het had de leden van de SGP-fractie verbaasd, dat in de ontwerptekst
van genoemde artikelen naast waterschappen ook veenschappen en
veenpolders werden vermeld. Als gevolg van de Grondwetsherziening
van 1983 heeft elders juist verwijdering van deze niet meer bestaande
lichamen uit de wetgeving plaatsgevonden. Zij menen derhalve dat de
tekst van deze artikelen aanpassing behoefde.

20. Wet op de Waterhuishouding

ad. A (artikelen 42 en 43)

Onder verwijzing naar hetgeen hunnerzijds hierover reeds in meer
algemene zin was opgemerkt ten aanzien van de definitieve voorziening
in Kroongeschillen, vroegen de leden van de SGP-fractie om een nadere
toelichting, waarom in dit geval niet gekozen was voor beroep in één
instantie op de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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Voorts vroegen zij welke rechtsgang nog openstaat van de uitspraak
van gedeputeerde staten op een op grond van artikel 43 ingesteld
beroep, aangezien deze bepaling hierin niet voorziet.

ad. C

De leden van de SGP-fractie waren niet op voorhand overtuigd van de
stelling, vervat in de toelichting op dit onderdeel (pag. 229) dat
geschillen over de uitvoering van een waterakkoord het best aan de
burgerlijk rechter zouden kunnen worden opgedragen. Gelet op het feit
dat het hier ook kan betreffen geschillen tussen de deelnemers over de
publiekrechtelijke aspecten van het waterakkoord zou in ieder geval voor
die gevallen toch een rechtsgang naar een administratieve rechter dienen
open te staan. Zou de afdelmg Bestuursrechtspraak van de Raad van
State daarvoor niet beter in aanmerking komen, zo vroegen deze leden.

21. Waterschapswet

Ad. A. (artikel 1.5)

Het had leden van de fractie van de SGP ten zeerste verbaasd, dat
zonder enige nadere toelichting werd voorgesteld het derde lid van dit
artikel te laten vervallen. Zij wezen erop, dat dit lid na uitvoerige
discussie bij amendement in de recent tot stand gekomen Water–
schapswet is opgenomen, omdat naar het oordeel van de Kamer in deze
bijzondere situatie, mede gelet op de aard van de in het geding zijnde
besluiten en het ultieme karakter van de ministeriële goedkeuring
terzake, een andere rechtswaarborg diende te worden geschapen. Zij
verwezen kortheidshalve naar de schriftelijke stukken, gewisseld in het
kader van de voorbereiding van de Waterschapswet en naar de plenaire
behandeling daarvan. Zij verzochten de regering in dit licht dit onderdeel
van het voorstel te heroverwegen en deden terzake de suggestie om,
zoals ook elders is geschied in zoverre met afwijking van artikel 8.1.1.2
sub c van de Algemene Wet bestuursrecht, beroep open te stellen op de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

ad. G en H

De leden van de SGP-fractie hadden geconstateerd, dat deze onder–
delen niet waren toegelicht. Deze leden vroegen, of ook in het nieuwe
stelsel van rechtsbescherming niet behoefte zou bestaan aan een
overeenkomstige bepaling als nu wordt geschrapt, aangezien het zonder
meer openstellen van beroep tegen goedkeuring van de in het geding
zijnde besluiten, zoals in het recente verleden is gebleken, grote
onzekerheid kan scheppen wat betreft de rechtskracht van de lasten–
heffing door waterschappen. Zij verwezen wat dit betreft kortheidshalve
naar de beschouwingen in «De Waterschapswet» (red. prof. mr. J. J. I.
Verburg), blz. 216/217 en blz. 248, alwaar schrapping van deze
bepalingen als «absoluut ongewenst» wordt betiteld.

J. en K. (artikelen 5.8 en 5.15)

Onder verwijzing naar het gestelde in het algemene deel van hun
reactie, vroegen de leden van de SGP-fractie, of in het bijzonder in deze
gevallen, waar het immers gaat om reeds met enige waarborgen
omklede uitspraken van gedeputeerde staten in gevallen van beroep c.q.
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vernietiging, rechtstreeks beroep op de Afd. Bestuursrechtspraak niet
meer voor de hand liggend was dan beroep op de rechtbank, met naar
deze leden veronderstelden, vervolgens hoger beroep op genoemde
afdeling.

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

De bijzonder griffier,
Coeveer
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