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De vaste Commissie voor Justitie1, belast met het voorbereidend
onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer van haar voorlopige
bevindingen als volgt verslag uit te brengen.

I. Algemeen

1. Inleiding

De leden van de CDA-fractie hadden met moeite kennis genomen van
het voorliggende wetsvoorstel.

Zij meenden dat het wetsvoorstel nogal ingrijpend van karakter was
daar waar het voor één bepaalde categorie van regelgeving wettelijke
advies–, overleg– en voorpublikatieverplichtingen buiten toepassing stelt.
Deze leden vonden dat juist daarom ook ingrijpend omdat zij de indruk
hadden dat vaak een niet-tijdige implementatie het gevolg is van
vertraging binnen de regering bijvoorbeeld door interdepartementale
onenigheid. Of het gewenst en logisch is om aan dergelijke interne
regeringsproblemen niet al te veel te doen maar wel in de voorfase (via
dit wetsvoorstel) en in de eindfase (een eerder voorstel tot een algemene
machtigingsregeling buiten de formele wetgever om) tot procedurever–
korting te komen betwijfelden de leden van de CDA-fractie. Voorts
meenden zij dat het door de regering voorgestelde plan van aanpak
(21 109, nrs. 34 en 43) ook al kan en moet leiden tot een terugdringing
van de implementatieperiode. Zij waren dan ook niet overtuigd van de
noodzaak om daarbovenop nog een maatregel als de onderhavige toe te
passen. Deze leden wezen er overigens op dat zij bij de behandeling van
de nota «Zicht op wetgeving» duidelijk hadden uitgesproken dat het wat
betreft de Nederlandse implementatie vooral schort aan daadwerkelijke
Nederlandse betrokkenheid in de voorfase van de totstandkoming van
een richtlijn.

Ook dient ontwerp-communautaire wetgeving over de hele breedte
interdepartementaal getoetst worden op de gevolgen voor het Neder–
landse beleid. Het horen van maatschappelijke organisaties in die
voorfase is van essentieel belang en vermindert in ieder geval problemen
rond de implementatie, zo stelden de leden van de CDA-fractie.
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De leden van de PvdA-fractie hadden, evenals de Raad van State,
overwegende bezwaren tegen het wetsvoorstel in de voorgestelde vorm.
Zij hoopten en verwachtten echter dat een grondige beantwoording van
de door deze leden te stellen vragen er toe zal leiden dat een
wetsvoorstel tot stand komt dat wel op hun instemming kan rekenen. Zij
onderschreven namelijk wel dat het wenselijk is om de mogelijkheden tot
snellere implementatie van EG-regelgeving te vergroten door in veel
gevallen wettelijke advies–, overleg– en voorpublikatieverplichtingen om
te zetteri in bevoegdheden daartoe. Zij zagen echter nog onvoldoende
reden om dit zo generiek te doen als in het wetsvoorstel is neergelegd,
en om daarbij en passant alle bepalingen over voorhang bij de Staten–
Generaal, behalve de allerzwaarste vorm op zij te zetten voor implemen–
tatie-wetgeving. Zij wezen er op dat nog niet zo lang geleden de Tweede
Kamer bij de behandeling van de Wet milieubeheer amendementen heeft
aanvaard met zeer grote meerderheden die welbewust een lichte
voorhangprocedure introduceerden op wettelijke bepalingen die specifiek
beoogden om bindende EG-besluiten sneller te kunnen implementeren
(zie onder andere de gewijzigde amendementen Van der Vaart/Esselink,
21 087, nr. 44). Het bevreemdde deze leden dat de regering nu een
wetsvoorstel voorlegt dat een beroep doet op een totaal ander oordeel
van de Kamer.

De leden van de PvdA-fractie vonden met de Raad van State dat de
regering eerst aannemelijk zou moeten maken welke advies–, overleg–, en
voorpublikatieplichten in de praktijk knellen bij de implementatie van
EG-besluiten. Zij vroegen de regering om een overzicht van de meest
belangrijke wettelijke verplichtingen op dit gebied, en om waar mogelijk
tevens aan te geven welke van deze verplichtingen in het recente
verleden zodanige proceduretijd hebben gevraagd, dat implementatieter–
mijnen niet konden worden gehaald. Vervolgens vonden zij met de Raad
van State dat niet in al deze gevallen de enig mogelijke oplossing is dat
bijvoorbeeld de adviesplicht wordt afgeschaft. Denkbaar is bijvoorbeeld
ook dat in de wettelijke bepaling wordt opgenomen dat de betrokken
bewindspersoon een termijn kan stellen waarbinnen advies kan worden
uitgebracht, zoals bijvoorbeeld inmiddels in artikel 21.6 van de Wet
milieubeheer is geschiedt. Tenslotte waren zij van mening dat het beter
ware om daar waar ook op grond van de gevraagde analyse plichten
moeten worden omgezet in bevoegdheden, regeling in de specifieke
wetten uit oogpunt van ordelijke en inzichtelijke wetgeving een verstan–
diger keuze is dan regeling in de Algemene wet bestuursrecht. Slechts
op die wijze wordt immers concreet zichtbaar welke verplichtingen tot
advies en overleg nu wettelijk bestaan en kan geargumenteerd worden
gekozen voor al dan niet aanpassing van die verplichtingen. Zou op korte
termijn een generieke voorziening toch gewenst zijn, dan lijkt een
regeling in een afzonderlijke wet passender dan in de Algemene wet
bestuursrecht. Die wet zou in de ogen van deze leden dan een in die zin
een tijdelijke wet moet zijn, dat zij vooruitloopt op wijziging van de speci–
fieke wetten waarin de verplichtingen zijn opgenomen en terugtreedt
voor die wetten waarin zulks afzonderlijk is geschied.

De leden van de PvdA-fractie merkten op dat het voor hen gemakke–
lijker zou zijn om in te stemmen met de afschaffing van advies– en
overlegplichten, indien de regering een actief beleid voert om tussen de
indiening van een voorstel in Brussel en de formele nationale implemen–
tatie overleg te plegen met belanghebbenden en de Staten-Generaal. Zij
verzochten de regering hierop in te gaan.

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een weergave van de
constructieve afspraken die met de Raad van State zijn gemaakt over de
advisering bij implementatiewetgeving. Zij vroegen om nader in te gaan
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op de mogelijkheden die zouden bestaan om ook de adviestaak van de
Raad van State ingeval van implementatiewetgeving bij de wet te
beperken of aan een termijn te binden, in het licht van de Grondwet. In
de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat een beperking van de
adviestaak van de Raad van State niet in de rede ligt gelet op de
algemene rol van de Raad in het wetgevingsproces. De argumenten die
de regering hanteert voor het afschaffen van de andere adviesplichten
ingeval van implementatiewetgeving lijken evenwel onverkort ook van
toepassing op de Raad van State. Die argumenten komen er immers op
neer, zo formuleerden deze leden vrij naar het Nader Rapport, dat bij
wetgeving die uitsluitend EG-recht implementeert sprake kan zijn van
zodanig automatisme, dat het niet doelmatig is dat er enige tijd wordt
besteed aan het vragen en uitbrengen van advies, en het vervolgens
weer zorgvuldig aandacht besteden aan dat advies. Met andere woorden,
waarom bureaucratie weven rond een wetgevingsprodukt dat gelet op
ontbrekende nationale beleidsvrijheid toch onveranderbaar is. Die stelling
zou dan evenzeer opgaan voor de Raad van State. Het doelmatigheids–
argument dat terzake in het Nader Rapport naar voren wordt geschoven
leidt onontkoombaar tot de vraag of aangetoond kan worden dat de
kwaliteit van de adviezen van de Raad van State ingeval van implementa–
tiewetgeving zodanig hoger is dan de adviezen van andere thans
wettelijk te horen adviesorganen, dat de adviesplicht voor de eerste
gehandhaafd, en voor de tweede afgeschaft kan worden.

De leden van de PvdA-fractie namen overigens zelf het standpunt in
dat implementatiewetgeving op het niveau van de wet of algemene
maatregel van bestuur zelden tot nooit zodanig onherroepelijk voortvloeit
uit EG-regelgeving, dat specifieke vragen over de nationale invulling niet
aan de orde zijn. Waar bovendien de publieke controle onder andere van
de Staten-Generaal, op de totstandkoming van de EG-regelgeving nog
steeds zeer te wensen overlaat, zagen zij hierin eens te meer argumenten
om niet met enkele wetsbepalingen op anonieme wijze alle advies–
plichten en voorhangprocedures op zij te zetten. Het door onderhandelen
in Brussel bereiken van redelijke implementatietermijnen die rekening
houden met het Nederlandse systeem van wetgeving leek deze leden
bijvoorbeeld evenzeer een aandachtspunt. Uit dezelfde redenering vloeit
ook voort dat terughoudendheid op zijn plaats is wat betreft het
afschaffen van voorpublikatieplichten. Voorpublikatie kan immers de
eerste mogelijkheid zijn tot publieke kennisneming van hetgeen in
Brussel is besloten, en reacties kunnen zowel de kwaliteit van de imple–
mentatiesystematiek verhogen als via fijnregeling naar de nationale
praktijk ongewenste consequenties voorkomen.

De leden van de WD-fractie hadden met belangstelling van het
voorliggende wetsvoorstel kennisgenomen. Zij waren met de regering
van oordeel, dat verbetering moet worden gebracht in de procedure van
implementatie van EG-regelgeving. Terecht, zo stelden deze leden vast,
maakt het arrest Francovich van 19 november 1991 met zijn verstrek–
kende gevolgen deze kwestie nog actueler.

De leden van de WD-fractie stelden voorop, dat implementatie van
EG-regelgeving zorgvuldig dient te geschieden. Zij waren dan ook
verheugd, dat voor de fase van de departementale voorbereiding al
organisatorische maatregelen zijn getroffen en ander nog in voorbe–
reiding zijn.

Zij misten een duidelijke analyse van de oorzaken van de lange duur
van de implementatieprocedure. Uit onderzoek zou gebleken zijn, dat
vooral de interdepartementale coördinatieproblemen bij de implemen–
tatie oorzaak zijn van de gang van zaken.
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Anderzijds meenden deze leden ook, dat wellicht de Europese regelge–
vingsproduktie in een bijzonder hoog tempo verloopt, waarbij wellicht te
strakke tijdslimieten in de richtlijnen worden aangehouden. In die zin
vonden deze leden, dat de nadruk bij dit wetsvoorstel teveel komt te
liggen op tekortkomingen bij de wetgevingsprocedure.

Zij verzochten de regering hierop nader in te gaan. Daarbij zou dan ook
betrokken moeten worden in hoeverre de Nederlandse regering in staat
is om de EG-regelgeving zodanig te beïnvloeden, dat implementaties in
onze wetgeving veilig maar ook zorgvuldig kan geschieden.

In dit verband vroegen de leden van de VVD-fractie ook om nog eens
globaal aan te geven hoe het met de implementatie van de regelgeving
in andere EEG landen is gesteld.

Een belangrijk kernpunt van het wetsvoorstel is de rol van de advies–
organen terug te brengen. De regering stelt: «richtlijnen laten immers
veelal weinig beleidsruimte bij implementatie». De leden van de
VVD-fractie waren het met dit laatste eens, maar zij wezen erop, dat een
adviesorgaan ook een rol heeft met betrekking tot het creëren van een
maatschappelijk draagvlak. In die zin vroegen zij in hoeverre adviseren
zou kunnen plaatsvinden tijdens de voorbereiding van de regelgeving Dit
sluit aan, zo stelden de leden van de VVD-fractie, bij het voornemen van
de regering om ook het Parlement meer bij de voorbereiding te
betrekken.

De leden van de WD-fractie wezen erop, dat voor een snelle imple–
mentatie met de Raad van State afgesproken is, dat deze in voorko–
mende gevallen tot het geven van spoedadviezen zal overgaan.
Overigens, zo hadden deze leden begrepen, moet uiterst terughoudend
worden omgegaan met het vragen van spoedadviezen. Zij wezen er in dit
verband op, dat dit posterioriteitsstelling met zich meebrengt op andere
terreinen van wetgeving.

Zij vroegen de regering aan te geven welke concrete afspraken met de
Raad van State zijn gemaakt, omdat zij tot nu toe de indruk hadden, dat
de Raad van State zich uitsluitend tot een inspanningsverplichting
terzake heeft verplicht.

2. Algemene regeling

De leden van de PvdA fractie hadden in de inieiding reeds uiteengezet
dat zij in tegenstelling tot de regering, de nadelen van een algemene
regeling zwaarder wogen dan de voordelen. Naast het nadeel dat de
regering signaleert, namelijk dat de inperking van een in een specifieke
wet opgenomen verplichting tot advies of overleg ingeval van implemen–
tatiewetgeving moet worden gevonden in een andere wet, is er ook het
nadeel dat de wetgever in het kader van de behandeling van het onder–
havige wetsvoorstel geen inzicht heeft in de gevolgen voor die andere
wetten. Op een anonieme manier wordt ingegrepen in vele andere
wetten. Met de Raad van State vonden zij dat uit die wetten kan voort–
vloeien dat het onderhavige wetsvoorstel krachtens daarin opgenomen
uitdrukkelijke bepalingen voor advies zou moeten worden voorgelegd aan
daarin aangewezen adviesorganen. Dit argument van de Raad van State
zou slechts bestreden kunnen worden indien de regering aantoont dat
die uitdrukkelijke bepalingen zulks niet impliceren. Het Nader Rapport
gaat echter op deze kwestie niet in, en stelt slechts, zonder analyse van
de wettelijke bepalingen over de adviesverplichtingen in die wetten, dat
wetgeving over de modaliteiten van de adviesverplichting niet kunnen
worden gerekend tot die adviesverplichting. Wil de regering een derge–
lijke analyse alsnog uitvoeren?
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De leden van de PvdA-fractie vonden dat de regering in het Nader
Rapport onvoldoende ingaat op de redenen voor de koerswijziging die de
regering kennelijk heeft ingezet na het Nader Rapport over de nota Zicht
op wetgeving. De regering heeft daarin toegezegd dat een kritische
doorlichting van de wettelijke adviesverplichtingen zou plaatsvinden, en
dat vervolgens per geval zou worden bezien welke organen in
aanmerking komen om te adviseren en welke termijn van advisering
redelijk is. Hiermee lijkt toch in strijd om alle inplementatiewetgeving als
één geval te nemen, zoals dit wetsvoorstel doet, en wel een geval waarin
geen advisering verplicht hoeft te zijn.

3. Inspanning in de AWB en Bekendmakingset

Wat betreft het voorstel om de regeling in de Algemene Wet Bestuurs–
recht op te nemen merkten de leden van de CDA-fractie op dat zij de
hoeveelheid eventueel aan te passen bijzondere wetten niet konden
overzien. Een indicatie van de zijde van de regering stelden deze leden
dan ook op prijs. Het leek deze leden overigens wat merkwaardig dat in
de bijzondere wetten niets te lezen zou zijn over de nu voorgestelde
inperking maar dat deze uit de AWB gehaald zou moeten worden. Er kan
dan moeilijk over heldere en overzichtelijke wetgeving gesproken
worden, zo meenden zij.

De leden van de PvdA-fractie hadden reeds eerder opgemerkt dat
plaatsing in de AWB hen niet voor de hand leek te liggen. Naast hun
reeds gegeven argumenten onderschreven zij de opvatting van de Raad
van State dat de systematiek van de AWB onnodig wordt doorbroken en
dat aldus afbreuk wordt gedaan aan de eenvoud van die wet.

Wat betreft de wijziging in de Bekendmakingswet vroegen de leden
van de PvdA-fractie om een nadere toelichting op de noodzaak daarvan.
De Bekendmakingswet zelf voorziet toch reeds in de mogelijkheid om in
algemeen verbindende voorschriften vanwege het Rijk een inwerking–
treding te regelen die afwijkt van de normale termijn van de eerste dag
van de tweede kalendermaand na die datum van bekendmaking?

4. Terminologie

De leden van de CDA-fractie vroegen voorts of het juist niet wenselijk
is wèl enige vorm van onderscheid aan te brengen tussen «vrije» en
«gebonden» implementatie. Weliswaar zullen de grenzen in sommige
gevallen vloeiend zijn maar in een groot aantal gevallen zal toch op
voorhand duidelijk zijn of er nog nationale speelruimte is of niet. Is de
vrees niet gerechtvaardigd dat door helemaal geen onderscheid aan te
brengen de bestuursorganen maar al te gauw de neiging zullen hebben
maar geen advies aan te vragen, zo vroegen deze leden.

Een andere vraag die bij de leden van de CDA-fractie rees na bestu–
dering van het wetsvoorstel was hoe het wetsvoorstel zich verhoudt met
in specifieke wetten neergelegde regelingen.

Zo is nog onlangs in de Wet milieubeheer (artikel 21.6, zevende lid) bij
amendement van der Vaart/Esselink vastgelegd dat in sommige situaties
een lichte voorhangprocedure gevolgd dient te worden om nog enige
parlementaire controle mogelijk te maken.

Deze leden kregen de indruk dat met de nu in artikel 1.2.2, tweede lid
voorgestelde procedure de lichte voorhangprocedure weer ongedaan
wordt gemaakt, hetgeen toch niet de bedoeling kan zijn.

Gaarne zagen zij een reactie van de regering tegemoet.

De leden van de PvdA-fractie vroegen in hoeverre de beperking van
het opheffen van een adviesverplichting tot besluiten van de EG die
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«uitsluitend» strekken tot uitvoering van een bindend besluit van de Raad
of de Europese Commissie, in de praktijk tot geschillen kan leiden. Indien
een adviesorgaan dat krachtens eeri wettelijke regeling een adviesrecht
toekomt tot het oordeel komt dat het niet gaat om wetgeving die
«uitsluitend» implementeert, staan zo'n adviesorgaan of derden dan
middelen ter beschikking om de rechtmatigheid van de regelgeving aan
te vechten? Hoe zou de regering handelen indien de Raad van State in
dergelijke gevallen als oordeel geeft dat niet sprake is van uitsluitende
implementatie, en dus een adviesorgaan moet worden gehoord?

De leden van de FVdA-fractie constateerden dat de voorgestelde
bepaling geen onderscheid maakt tussen gebonden en vrije(re) imple–
mentatie. In de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat ook alle
aanvullende nationale bepalingen, die nodig zijn om een juiste implemen–
tatie tot stand te brengen, onder het begrip «uitsluitend strekken ter
uitvoering van» vallen. De bepaling moet dus ruim worden geïnterpre–
teerd. Praktisch gesproken leek het ook deze leden onmogelijk om een
beperking tot gebonden implementatie in de wettekst te formuleren. Zij
vroegen wel om een overzicht van andere, reeds bestaande wettelijke
bepalingen die eveneens specifiek zijn geredigeerd om snellere imple–
mentatie van EG-recht mogelijk te maken. Zelf verwezen zij bijvoorbeeld
naar artikel 5.4 van de Wet milieubeheer. De doelstelling van dit artikel is
anders - namelijk de openstelling van een lager niveau van regelgeving
dan elders uit de wet voortvloeit ingeval van implementatie - maar het
ging deze leden om de andere formulering van de criteria waaraan moet
zijn voldaan. Zo spreekt de Wet milieubeheer anders dan het onder–
havige wetsvoorstel, over voor Nederland verbindende verdragen en voor
Nederland verbindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties, en
ontbreekt in die wet de clausule «uitsluitend». Het leek deze leden voor
de hand te liggen dergelijke bepalingen, zoals in de Wet milieubeheer
maar ook die eventueel in andere wetten voorkomen, te harmoniseren
met de nieuwe bepalingen over de ontheffing van de adviesplicht. Zou
tenminste kunnen worden gemotiveerd welke materiële verschillen
bestaan en waarom deze gehandhaafd zouden moeten worden?

II. ARTIKELSGEWIJS

Artikel 1.2.1
De leden van de CDA-fractie hadden behoefte aan nadere uitleg over

het begrip «uitsluitend». Los van de vraag hoe bepaald kan worden of
een besluit uitsluitend strekt tot uitvoering van een bindend besluit van
Raad of Commissie was het deze leden met name onduidelijk hoe ver de
reikwijdte van het begrip is. Uiteraard vallen richtlijnen met nationale
beleidsruimte er niet onder maar waarom meldt de memorie van
toelichting vervolgens dat «additionele nationale bepalingen» geacht
moeten worden onder de term «uitsluitend» te worden begrepen? Gaat
het dan om puur technische aangelegenheden? Is het voorts niet
raadzaam om ter vermijding van misverstanden de definitie van «besluit»
in de zin van de AWB aan te passen aan de definitie «besluit» van de
Raad of de Commissie, zo vroegen deze leden.

Artikel 1.2.2 lid 2
De leden van de CDA-fractie verwezen naar het algemene deel van

hun inbreng onder de aantekening dat het laatste deel van dit lid in hun
optiek niet alle situaties dekt.

Artikel 9:4
Kan nader aangegeven worden wat de ratio is van deze bepaling? Zo
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vroegen de leden van de CDA-fractie. Aan welke artikelen of onderdelen
daarvan wordt gedacht, zo informeerden zij.

Artikel IV
De leden van de FVdA-fractie vroegen of de toelichting op dit artikel

inderdaad beoogt te stellen dat deze wet eerder in werking zou kunnen
treden dan de AWB zelf, zoals de formulering lijkt aan te geven. Zij
vroegen of dit formeel wel kan.

De voorzitter van de commissie,
Swildens-Rozendaal

De griffier van de commissie,
Coenen
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