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Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht
en enkele andere wetten in verband met de
regeling van een procedure voor de
voorbereiding en totstandkoming van besluiten
en aanpassing van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne en enkele andere wetten aan de
eerste tranche van de Algemene wet
bestuursrecht

EINDVERSLAG
Vastgesteld 9 maart 1993

De vaste Commissies voor Justitie1 en voor Binnenlandse Zaken2

hebben, na kennisneming van de memorie van antwoord en de nota van
wijziging bij dit wetsvoorstel, nog de volgende vragen gesteld en opmer–
kingen gemaakt.

1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie wensten na lezing van de memorie van
antwoord nog de volgende opmerkingen te maken. Zij namen met
interesse kennis van het feit dat afdeling 3.4A inmiddels al voor een
drietal «grote» wetten is of wordt geschikt gemaakt: de Algemene wet
milieubeheer, de Tracéwet en de Ontgrondingenwet. Naar de mening van
de leden van de CDA-fractie was het antwoord van de regering op de
door deze leden gestelde vraag naar de verhouding tussen dit
wetsvoorstel en de uitzonderingen op rechtspraak in twee instanties
(wetsvoorstel 22 495) niet geheel duidelijk. Moesten zij de regering nu
zo begrijpen dat deze het logisch c.q. te rechtvaardigen vindt dat een
uitgebreide voorbereidingsprocedure in de «kwetsbare geschillen» ex
afdeling 3.4A slechts gevolgd wordt door een (feitelijke) instantie niet
(alleen) omdat de voorbereidingsprocedure zo uitgebreid is geweest,
maar juist omdat de kans op doorprocederen in die gevallen het grootste
is? Mocht die uitleg inderdaad ook de uitleg van de regering zijn, hetgeen
de leden van de CDA-fractie vanuit hun vaak beleden wens om de proce–
dures niet onnodig lang te laten worden zouden kunnen begrijpen, dan
roept dat wel de vraag op of hiermee niet een nieuw criterium is
ingevoerd dat eigenlijk bij alle geschillen een rol zou moeten spelen en
niet alleen bij de «kwetsbare geschillen».

De leden van de CDA-fractie waardeerden het dat de regering met hen
van mening was dat er idealiter door bestuursorganen gekozen zou
moeten worden tussen óf afdeling 3.4 óf afdeling 3.4A. Maar zij
meenden dat de regering dat standpunt niet consequent doortrekt door
niet tot een wettelijke vastlegging over te gaan en zich te beperken tot
toezicht op de centrale wetgeving door het ministerie van Justitie en het
eventueel opnemen van een instructienorm voor de formele wetgever in
de Aanwijzingen voor de regelgeving. De leden van de CDA-fractie
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hechtten er aan de AWB zoveel mogelijk van toepassing te laten zijn niet
alleen voor de lagere overheden maar ook voor de rijksoverheid en gaven
er omwille van de duidelijkheid vooralsnog de voorkeur aan via de
Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet vast te laten leggen
welke voorbereidingsprocedures gekozen kunnen c.q. moeten worden.
Alleen op deze manier kan, zo meenden de leden van de CDA-fractie,
ook bereikt worden dat lagere overheden zich zoveel mogelijk op de
Algemene wet bestuursrecht zullen gaan baseren. Via wetgevings–
toetsing en Aanwijzingen voor de regelgeving ontbreekt die mogelijkheid,
zo meenden de leden van de CDA-fractie.

De leden van de CDA-fractie vroegen de regering middels een kosten–
baten analyse aan te geven wat de meerwaarde van het wetsvoorstel is
ten opzichte van de huidige procedures. Ook hechtten deze leden eraan
op te merken dat zij geen behoefte hebben aan meer dan twee beslismo–
menten: of een bezwaarschriftprocedure en één feitelijk instantie of geen
bezwaarschriftprocedure en twee feitelijke instanties ieek deze leden een
goed uitgangspunt.

De leden van de D66-fractie dankten de bewindslieden voor de
memorie van antwoord, die zij in samenhang met de memorie van
antwoord bij wetsvoorstel 22 495 hadden bestudeerd. Met name de
uiteenzetting van de regering op het punt van het vervallen van de
verplichte bezwaarschriftprocedure had hun interesse gehad. Een
definitief oordeel hadden deze leden nog niet, maar zij waren inmiddels
méér overtuigd van de juistheid van de stellingname van de regering dat
er aanleiding is na een uitgebreide voorbereidingsprocedure af te zien
van de bezwaarschriftprocedure, dan aanvankelijk het geval was. Op het
punt van het in elk geval in de eerste fase van de herziening van de
rechterlijke organisatie afzien van een tweede feitelijke instantie, waren
deze leden nog geenszins overtuigd van de juistheid van de steliingname
van de regering. De argumentatie, die met name in de memorie van
antwoord bij wetsvoorstel 22 495 gegeven wordt, had bij hen enkele
vragen opgeroepen.

De regering erkent dat het hier om kwetsbare geschillen gaat, waarbij
de behoefte om door te procederen in het algemeen groter zal zijn dan in
andere zaken. Mede in verband met de rechtszekerheid dient èén en
ander, juist in dit soort geschillen, echter niet te lang te duren, aldus de
regering. Nu het onzeker is in welke mate zal worden doorgeprocedeerd,
acht de regering het raadzaam deze geschillen in één instantie te doen
beslechten. De leden van de D66-fractie vonden deze laatste redenering
merkwaardig: dient het belang van een hernieuwde rechterlijke toetsing,
juist in dit soort kwetsbare geschillen, niet zwaarder te wegen dan de
kennelijke onzekerheid over de mate waarin van die mogelijkheid gebruik
zal worden gemaakt? De onzekerheid daarover kan toch bezwaarlijk tot
de conclusie leiden, dan maar überhaupt geen tweede feitelijke instantie
toe te staan? Overigens, in hoeverre wijkt die onzekerheid op dit terrein
af van de onzekerheid die ten aanzien van het te verwachten gebruik van
het hoger beroep in zijn algemeenheid bestaat? Een bijkomend argument
is nog, dat nu geen ervaring kan worden opgedaan met een procedure in
twee feitelijke instanties en dus ook niet kan worden beoordeeld, in
welke mate er daadwerkelijk behoefte bestaat aan hoger beroep.
Daarnaast proefden de leden van de D66-fractie nog steeds een recht–
streeks verband tussen het bestaan van de uitgebreide voorbereidings–
procedure en het afzien van het hoger beroep, namelijk daar waar de
regering zegt dat het in een dergelijke situatie niet onverantwoord is af te
zien van de mogelijkheid van een tweede feitelijke instantie. De leden
van de D66-fractie betreurden dit, nu de regering even eerder in de
memorie van antwoord bij wetsvoorstel 22 495 zo overtuigend had
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aangegeven dat een op heroverweging gerichte voorprocedure en een
rechterlijke instantie niet per definitie inwisselbaar zijn.

Deze leden vroegen voorts of de regering wilde aangeven welke de
(rechtsbeschermings)procedure zal zijn bij de Tracéwet en de Ontgron–
dingenwet, waarop afdeling 3.4A immers eveneens wettelijk van
toepassing zal worden verklaard.

In artikel 8 van het wetsvoorstel Tracéwet (Kamerstuk 22 500, nr. 7,
bladzijde 2) wordt een groot aantal artikelen die betrekking hebben op
besluiten op aanvraag te nemen, van overeenkomstige toepassing
verklaard op het in het kader van die wet ambtshalve te nemen besluit.
Achtergrond daarvan is dat paragraaf 3.4A.6 niet voorziet in terinzage–
legging. De leden van de D66-fractie konden zich voorstellen dat bij
meer ambtshalve te nemen besluiten terinzagelegging wenselijk wordt
geacht. Zij verzochten de regering aan te geven of zij overweegt in
afdeling 3.4A een facultatieve bepaling op te nemen die terinzagelegging
bij ambtshalve te nemen besluiten verplicht maakt. Een dergelijk facul–
tatief artikel zou vrijwel gelijkluidend kunnen zijn aan het voorgestelde
artikel 8 van het wetsvoorstel Tracéwet.

De leden van de SGP-fractie hadden geconstateerd dat de opmer–
kingen die zij hadden gemaakt met het oog op het voorlopig verslag van
het onderhavige wetsvoorstel, klaarblijkelijk door een vergissing niet op
de juiste plaats terecht zijn gekomen. Zij stelden het op prijs als hun
opmerkingen alsnog in het eindverslag zouden worden opgenomen en de
regering daarop zou willen reageren. Zij reageerden tevens op de
memorie van antwoord.

De leden van de SGP-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet
bestuursrecht in verband met de regeling van een procedure voor de
voorbereiding en totstandkoming van besluiten. Zij waren verheugd dat
de regering haar toezegging tijdens de vergadering van de vaste
Commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken uit de Tweede
Kamer van 16 december 1991 met dit wetsvoorstel gestand doet. Deze
leden betuigden hun instemming met het voorstel om naast de reeds
bestaande voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht ook een facultatieve uitgebreide voorbereidingspro–
cedure op te nemen met het oog op een goede afstemming tussen de
Algemene wet bestuursrecht enerzijds en de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne anderzijds.

De leden van de SGP-fractie hadden geconstateerd dat als hoofdregel
geldt dat door een ieder bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen
worden ingebracht. Deze leden vonden deze hoofdregel merkwaardig
omdat bij de regeling van bezwaar en beroep in beginsel het
uitgangspunt geldt dat slechts belanghebbenden daarvoor in aanmerking
komen. Zij vroegen om een nadere motivering van deze afwijking.

De leden van de SGP-fractie gingen verder in op de mogelijkheid
afdeling 3.4A in verkorte vorm van toepassing te verklaren. In de
toelichting wordt er van uit gegaan dat als afdeling 3.4A van toepassing
wordt verklaard, dit onverkort gebeurt. Deze leden achtten het echter
niet denkbeeldig dat in de praktijk wel behoefte bestaat aan verkorte
vormen. Deze leden vroegen wat de consequenties van een verkorte
van-toepassing-verklaring zijn voor de regeling van artikel 6.3.1a, eerste
lid, namelijk het buiten toepassing laten van de verplichte bezwaar–
schriftprocedure.

De leden van de SGP-fractie konden instemmen met de voorgestelde
regeling met betrekking tot het achterwege laten van de verplichte
bezwaarschriftprocedure indien een uitgebreide voorbereidingsprocedure
als bedoeld in afdeling 3.4A is gevolgd.
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2. Artikelsgewijs

Artikel 3.4A.4.1

De leden van de CDA-fractie informeerden naar het rechtsgevolg in
het geval dat een adviserend bestuursorgaan niet reageert. Wordt deze
geacht zich met het concept-besluit te hebben verenigd? Is deze dan
voor het vervolg van de procedure uitgesloten?

Artikel 3.4A.4.2 (en 3.4A.6.3)

In het algemeen is de termijn voor het indienen van bezwaar of beroep
zes weken. Indien echter een uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt
toegepast vervalt, volgens het wetsvoorstel, de verplichte bezwaar–
schriftprocedure. Gelet hierop achtten de leden van de D66-fractie het in
ieder geval wenselijk, dat voor het indienen van bedenkingen dezelfde
termijn geldt als voor het indienen van bezwaar of beroep, juist ook in
verband met de artikelen 20.6 en 20.10 van de Wet milieubeheer, als
gewijzigd bij wetsvoorstel 22 495.

De leden van de SGP-fractie gingen in op de mogelijkheid mondeling
bedenkingen naar voren te brengen in relatie tot de mogelijkheid voor
het bestuursorgaan om een hoorzitting te organiseren. Zij vroegen of
belanghebbenden die mondeling hun bedenkingen in willen brengen
daarvoor gebruik moeten maken van de op initiatief van het bestuurs–
orgaan georganiseerde hoorzitting. Of hebben zij er recht op ook buiten
zo'n hoorzitting te worden gehoord? En hoe is dat bijvoorbeeld in de
volgende situatie? Het bestuursorgaan organiseert in de derde week van
de beschikbare termijn van vier weken een hoorzitting. In de vierde week
meldt zich nog een burger met bedenkingen. Is het bestuursorgaan dan
verplicht deze burger aan te horen of kan het de burger verwijzen naar
de (gepasseerde) hoorzitting?

Deze leden vroegen of de ruime mogelijkheid om mondeling beden–
kingen in te brengen niet te belastend is voor het bestuur, zeker indien
daaraan een verslagplicht is gekoppeld, waarop zij hieronder verder
ingingen.

Artikel 3.4a.4.3

De leden van de SGP-fractie gingen in op de verplichting voor het
bestuursorgaan om een verslag te maken waarin de inhoud van iedere
bedenking wordt weergegeven. In de toelichting wordt gesteld dat indien
een groot aantal personen mondeling gelijksoortige bedenkingen heeft
ingebracht, het niet vereist zal zijn dat elke bedenking afzonderlijk in het
verslag wordt weergegeven. Deze leden vroegen of het gebruik van het
woord «iedere» in het tweede lid van artikel 3.4a.4.3 deze verplichting
niet onnodig zwaar maakt.

Artikel 3.4A.5.2

De leden van de CDA-fractie vroegen of het omwille van de duide–
lijkheid en de rechtszekerheid niet gewenst is om, wanneer de termijn
van 6 maanden niet gehaald kan worden, de eventuele verlenging ook
aan een termijn te binden. De nu gekozen formulering zou in theorie, zo
vreesden de leden van de CDA-fractie, tot oneindig uitstel kunnen leiden.

De leden van de SGP-fractie waren bevreesd dat de regeling van
artikel 3.4A.5.2 tot problemen zal leiden, in die zin dat onenigheid kan
ontstaan over de vraag of een bestuursorgaan terecht met een beroep op
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de ingewikkeldheid of het omstreden zijn van het onderwerp de
termijnen verlengt. Een belanghebbende die het met de verlenging niet
eens is zou dan wellicht toch een bezwaarschrift in kunnen dienen op
grond van artikel 6.1.3. Hoe dient in een dergelijke situatie gehandeld te
worden?

Artikel 3.4A.6.1

De leden van de SGP-fractie vroegen waarom de lengte van de
termijn, als bedoeld in artikel 3.4A.6.1, tweede lid, tweede volzin, niet in
de wet zelf wordt vastgelegd.

Artikel 6.3.1a

De leden van de SGP-fractie vroegen hoe gehandeld moet worden in
de situatie dat iemand een bezwaarschrift indient, terwijl dat niet
verplicht is ingevolge artikel 6.3.1a, bijvoorbeeld als iemand er al of niet
terecht van uit gaat dat geen uitgebreide voorbereidingsprocedure als
bedoeld in afdeling 3.4A is gevolgd. Moet dit bezwaarschrift dan door
het bestuursorgaan als beroepschrift worden doorgezonden aan de
beroepsinstantie? Of is de bepaling van artikel 6.3.1a, eerste lid, facul–
tatief bedoeld en moet het bezwaarschrift als zodanig worden behandeld
door het bestuursorgaan?

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

De voorzitter van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken,
V. A. M. van der Burg

De griffier voor dit verslag,
De Vries
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