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I ALGEMEEN

1. Enige kernelementen van het wetsvoorstel

Inleiding
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het voorlopig

verslag dat de vaste Commissie voor Justitie over het voorstel van wet,
houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de
Bekendmakingswet in verband met implementatie van EG-regelgeving,
heeft uitgebracht.

Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik om ons standpunt over
het onderhavige wetsvoorstel naar aanleiding van de door de commissie
gestelde vragen en gemaakte opmerkingen nader uiteen te zetten. Voor
alle duidelijkheid wijzen wij erop, dat het wetsvoorstel niet gericht is op
het afschaffen van de bevoegdheid om advies te vragen in de daarvoor in
aanmerking komende gevallen. De enige bedoeling is om de verplich–
tingen tot het vragen van advies, die in veel gevallen nog bestaan, te
schrappen. In die gevallen blijft de bevoegdheid om advies te vragen dus
bestaan. Daardoor wordt het mogelijk bij de implementatie van EG-regel–
geving in ons nationale recht selectiever te werk te gaan, waardoor én
nodeloze belasting wordt vermeden én een snellere totstandkoming
wordt bevorderd.

Noodzaak tot versnelling in de diverse schakels van het wetgevings–
proces; daartoe reeds getroffen maatregelen

Naar aanleiding van de inleidende opmerkingen van de leden van de
CDA-fractie en de PvdA-fractie gaan wij nog eens op de achtergronden
en context van het wetsvoorstel in. Een analyse van de oorzaken van de
problemen bij implementatie is te vinden in het advies van de Commissie
voor de toetsing van wetgevingsprojecten van 21 december 1990, CTW
90/22, inzake implementatie van EG-regelgeving in de nationale
rechtsorde. De oorzaken kunnen als volgt worden samengevat: de
relatief lange procedures van wetgeving, de toename van de wetgevings–
productie van de EG, het verschil in opzset en structuur tussen
EG-regelgeving en nationale regelgeving, de afstemming rnet bestaande
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regels en gebreken in de kwaliteit van de EG-regelgeving. Het kabinet
heeft de analyses van de toetsingscommissie in belangrijke mate onder–
schreven (kamerstukken II 1990/91, 21 109, nr. 34). De materie
behandeld in het advies is onverminderd actueel.

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt beoogd een versnelling aan te
brengen in enkele van de schakels van het wetgevingsproces, te weten
de advies– en voorpublicatieverplichtingen alsmede de vertraagde inwer–
kingtreding. Het is gericht op het afschaffen van deze verplichtingen,
zonder dat de bevoegdheid tot inwinnen van advies, voeren van overleg
of vertraagde inwerkingtreding wordt ingeperkt. Uit het wetsvoorstel
mag zeker niet worden afgeleid dat het kabinet zich alleen ten aanzien
van deze schakels in het wetgevingsproces inspant om het proces van
implementatie te versnellen.

Het kabinet heeft allereerst maatregelen genomen om de eigen
voorbereiding van implementatieregelgeving te bespoedigen. De
ministers zijn verplicht om binnen twee maanden na de vaststelling van
een gemeenschappelijk standpunt over een ontwerp-richtlijn in de raad
van ministers van de EG, een implementatieplan op te stellen. Blijft dit
achterwege of zijn er problemen ten aanzien van de inhoud van de
richtlijn of met betrekking tot de bevoegdheden van afzonderlijke
ministers, dan worden deze direct aan de Nederlandse ministerraad
gemeld. Deze neemt zo nodig maatregelen om de gerezen problemen op
te lossen. Zodra het implementatieplan is vastgesteld kan aan de
opstelling van de implementatiewetgeving worden begonnen. Daardoor
is het mogelijk dat, in beginsel binnen een maand nadat de richtlijn
definitief in Brussel is vastgesteld, het voorstel voor een wet of algemene
maatregel van bestuur ter implementatie van de richtlijn bij de minis–
terraad wordt aangeboden. Ook dit wordt nauwgezet gecontroleerd en
niet nakoming van deze afspraak wordt in de ministerraad aan de orde
gesteld. Deze afspraken zijn in de nieuwe Aanwijzingen voor de regel–
geving opgenomen (Besluit van de Minister-President van 18 november
1992, Stcrt. 230).

Inmiddels is gedurende bijna een jaar ervaring opgedaan met deze
aanpak. Dit heeft ertoe geleid dat de gemiddelde snelheid waarmee
implementatiewetgeving aan de ministerraad wordt aangeboden duidelijk
is toegenomen. Wij verwachten nog verdere verbetering. Met de leden
van de CDA-fractie zijn wij van mening dat dit plan van aanpak (Kamer–
stukken II, 1991/92, 21 109, nrs. 34 en 43) kan en moet leiden tot een
verkorting van de totale implementatieperiode. Het is echter naar onze
mening niet voldoende om het hierbij te laten.

Aan alle schakels van het proces van implementatiewetgeving moet
aandacht worden besteed. De relatief korte termijnen waarbinnen
geïmplementeerd moet worden, nopen hiertoe. Overal waar sprake is van
nodeloze vertraging in het wetgevingsproces moet deze worden
aangepakt. Dit wetsvoorstel voorziet in enkele maatregelen in dit
verband. Daar waar andere dan wettlijke maatregelen genomen kunnen
worden om nodeloze vertraging te voorkomen gebeurt dit natuurlijk ook.
De afspraken met de Raad van State, die later in deze memorie nog aan
de orde komen, zijn hiervan, naast de organisatorische voorzieningen die
het kabinet zelf al heeft genomen, weer een ander voorbeeld.

Van belang is voorts dat de parlementaire behandeling van implemen–
tatiewetgeving zo snel verloopt als bij een zorgvuldige behandeling
mogelijk is. Dit is primair een aangelegenheid van de Eerste en Tweede
Kamer zelf. Van de kant van de regering wordt alles in het werk gesteld
om een voortvarende behandeling te bevorderen. Door wetgeving ter
implementatie van EG-regelgeving te beperken tot zaken die alleen op
die implementatie betrekking hebben (geen extra nationaal beleid) en
door zakelijke toelichtingen op te stellen, met inbegrip van een transpo–
nerïngstabel, wordt gezorgd voor optimale duidelijkheid ten aanzien van

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 690, nr. 5



het te implementeren onderwerp. Dit kan de behandeling bespoedigen.
Voorts zal door de regering met voorrang gereageerd worden op
verslagen van de kamers betreffende implementatie van EG-regelgeving.

Het lijkt ons van belang dat daarnaast ook de beide kamers der Staten–
Generaal zorg dragen voor zodanige snelheid bij de behandeling van
implementatiewetgeving, dat tijdige implementatie is gewaarborgd.
Aanpassing van de procedures voor de behandeling van implementatie–
wetgeving zijn wat ons betreft ook bespreekbaar.

Concluderend: het kabinet heeft bij zijn streven om versnelling te
brengen in het proces van implementatie van EG-regelgeving allereerst
maatregelen getroffen om de eigen voorbereiding te versnellen. Kritische
bezinning op de andere fasen van het wetgevingsproces is ook nodig.
Dat brengt ons ertoe deze aan de orde stellen. In deze context moet het
onderhavige wetsvoorstel worden gezien, dat er onder meer op gericht is
meer flexibiliteit in het inschakelen van adviesorganen mogelijk te
maken.

Parlementaire betrokkenheid bij totstandkoming richtlijnen
De ondergetekenden onderschrijven de visie van de leden van de

CDA-fractie over de daadwerkelijke Nederlandse betrokkenheid bij de
totstandkoming van richtlijnen. Omtrent de informatievoorziening aan de
kamer over voorgenomen Europese regelgeving is ook bij de behandeling
van de goedkeuring van het Verdrag van Maastricht gesproken. De
regering zal zich blijven inspannen deze informatie tijdig en zo compleet
mogelijk te verschaffen. De brede interdepartementale toetsing van
Europese voorstellen, waarvoor gepleit is, vindt reeds plaats. In de fiches
inzake nieuwe commissievoorstellen, die de derde ondergetekende regel–
matig de kamer doet toekomen, wordt hiervan altijd melding gemaakt.

Evenals de leden van de in het voorlopig verslag aan het woord zijnde
fracties zijn wij voorstander van het betrekken van adviesorganen bij de
besluitvorming in Nederland over voorgenomen EG-regelgeving. De wijze
waarop dit kan geschieden kan niet uniform worden voorgeschreven.
Daarvoor zijn de wijze van werken van adviesorganen, maar ook de in het
geding zijnde Nederlandse belangen, te verschillend. Van beleidsterrein
tot beleidsterrein zal hieraan vorm gegeven moeten worden in overleg
tussen de diverse ministers en de op het bewuste terrein bestaande
adviesorganen. In de nieuwe Aanwijzingen voor de regelgevmg wordt
voorgeschreven, dat de meest betrokken minister steeds nagaat of
betrokkenheid van adviesorganen en representatieve organisaties bij
nieuwe voorstellen tot communautaire regelgeving gewenst is. Desge–
wenst kunnen adviesorganen hiertoe ook zelf initiatieven in de richting
van de betrokken ministers ontplooien.

Algemene rege/ing nodig
Wij menen dat de leden van de PvdA-fractie met hun verwijzing naar

afzonderlijke al dan niet lichte voorhangbepalingen in onze wetgeving de
kern van het probleem raken. Tot nu toe wordt van geval tot geval gepro–
beerd oplossingen te vinden voor de gebreken onmogelijkheid snel te
implementeren. Dit leidt tot steeds weer nieuwe constructies, bedoeld
om nieuwe achterstanden met implementeren te voorkomen. Op zichzelf
bezien zijn vele van deze afzonderlijke oplossingen goed te verdedigen.
Zij zorgen echter ook voor een steeds onoverzichtelijker geheel van
wetsprocedures. Hierdoor worden vergissingen weer in de hand gewerkt
en wordt het probleem nooit in zijn bredere verband aangepakt. Het
algemene belang van een zorgvuldige wetsprocedure vereist naar onze
mening dat in algemene zin een procedure wordt vastgelegd voor het
hanteren van (o.a.) voorhangbepalingen bij implementatiewetgeving. De
oplossing die het kabinet daarbij voor ogen staat, wijkt inderdaad af van
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hetgeen tot nu toe in onze wetgeving, ook met medewerking van dit
kabinet, is vastgelegd. Wij willen er overigens op wijzen dat dit
standpunt niet nu voor het eerst naar voren komt. In het kabinets–
standpunt van 8 februari 1991 inzake het advies van de commissie voor
de toetsing van wetgevingsprojecten over implementatie van EG-regel–
geving in de nationale rechtsorde wordt onder actiepunt 4 dit standpunt
al nadrukkelijk ingenomen (kamerstukken II, 1990/91, 21 109, nr. 34,
blz. 6).

In reactie op de opmerking van de leden van de PvdA-fractie dat de
regering eerst aannemelijk zou moeten maken welke advies–, overleg– en
voorpublikatieplichten in de praktijk knellen bij de implementatie van
EG-besluiten, willen wij opmerken dat het overschrijden van de imple–
mentatietermijn naar onze overtuiging geenszins uitsluitend aan de duur
van de adviesschakel te wijten is. Zoals ook deze leden bekend is bestaat
de volledige wetsprocedure uit vele schakels. Deze schakels hebben alle
hun tijd nodig. In het ene geval wat meer, in het andere geval wat
minder. Wat de ene schakel aan extra tijd gebruikt, kan soms in een
volgende worden ingehaald. Een andere keer is dit niet het geval en is er
sprake van een cumulatie van vertragingen. Het is derhalve niet mogelijk
van elke afzonderlijke fase van de wetsprocedure aan te geven of, en zo
ja in welke gevallen, juist deze de oorzaak is van overschrijding van een
implementatietermijn. Wat wel mogelijk is, is dat van iedere fase wordt
bezien waar tijdwinst gehaald kan worden, zonder dat hierdoor de
zorgvuldigheid van de wetgeving wordt aangetast. Het kabinet is hiermee
thans volop bezig. Wij willen benadrukken dat daarbij alle fasen van de
wetsprocedure worden bezien. Niet alleen de fasen waar dit wetsvoorstel
betrekking op heeft, maar ook de procedure bij de voorbereiding van een
voorstel door de regering en de advisering door de Raad van State, zijn
hierbij betrokken.

Termijnstelling voor het uitbrengen van advies
De leden van de fractie van de PvdA brachten het stellen van een

termijn waarbinnen advies kan worden uitgebracht naar voren als alter–
natief voor de afschaffing van de adviesplicht. Wij zijn de mening
toegedaan dat bij implementatieregelgeving aan advies soms geen of
slechts geringe meerwaarde valt te ontlenen. Het zou tot een onnodige
verzwaring en vertraging van het wetgevingsproces leiden, als de
regering ook in die gevallen altijd verplicht is advies te vragen. Dat kan
het geval zijn als de richtlijn de nationale overheid geen enkele beleids–
ruimte laat. In andere gevallen is die beleidsruimte er wel. Dan zal het
van het concrete geval afhangen of advisering en overleg zinvol zijn. Is
dat het geval, dan draagt het stellen van een termijn aan het uitbrengen
van het advies inderdaad aan het vereiste tempo van wetgeving bij. Maar
de aldus vereiste flexibiliteit en verlichting van het wetgevingsproces
kunnen niet voldoende worden bereikt, als de adviesplicht nu slechts in
een gedeelte van de gevallen afgeschaft zou worden. Temeer daar het
proces van de Europese eenwording dynamisch is: waar nu nog beleids–
ruimte voor de nationale overheden bestaat, is dat over enkele jaren
wellicht niet meer het geval.

Informatieverstrekking aan het parlement
De leden van de PvdA-fractie verwijzen wij, voor een reactie op hun

opmerking over de mogelijkheid om na de indiening van een voorstel in
Brussel en voor de formele nationale implementatie overleg te plegen
met belanghebbenden en de Staten-Generaal, naar ons hiervoor gegeven
antwoord op een vergelijkbare vraag van de leden van de CDA-fractie.
Op de desbetreffende ministers rust de plicht het parlement zo goed
mogelijk te informeren over hetgeen in Brussel wordt voorbereid. Of over
de aldus verstrekte informatie vervolgens overleg gepleegd moet
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worden, kan het beste primair door het parlement beantwoord worden.
Het kabinet is steeds bereid om aan dat overleg mede te werken.

Advisering door de Raad van State
De met de Raad van State over dit onderwerp gemaakte afspraken zijn

integraal vermeld in de brief die de eerste ondergetekende op 22 januari
1992 aan de Tweede Kamer heeft toegezonden (kamerstukken II
1991-1992, 22 008, nr. 5). Wij veroorloven ons zowel de leden van de
PvdA-fractie als die van de VVD-fractie kortheidshalve hiernaar te
verwijzen. Wij wijzen erop dat de afspraken er zeker niet toe leiden dat
altijd tot het expliciet vragen van spoedadvies moet worden overgegaan.

De leden van de PvdA-fractie vroegen of in het licht van de Grondwet
de adviestaak van de Raad van State ingeval van implementatiewet–
geving beperkt kan worden.

De Grondwet maakt het mogelijk dat in bij de wet te bepalen gevallen
het horen van de Raad van State over voorstellen van wet en algemene
maatregelen van bestuur achterwege kan blijven. Bijvoorbeeld bij
voorstellen van wet tot wijziging van de begroting van het Rijk is dit het
geval (artikel 15b onder a van de Wet op de Raad van State). Dit zou ook
mogelijk zijn bij voorstellen tot implementatiewetgeving. Een zodanige
regeling dient wel bij wet te worden getroffen.

De Grondwet laat zich niet met zoveel woorden uit over het stellen aan
een termijn aan het horen van de Raad van State. Het stellen van de
Raad van een termijn van orde achten wij grondwettelijk gezien mogelijk.
Het stellen van een fatale termijn is volgens ons grondwettelijk gezien
niet in het algemeen mogelijk, maar wel ten aanzien van bepaalde
soorten wetgeving, nader bij wet te bepalen. Dan doet zich immers een
situatie voor vergelijkbaar met die in de vorige alinea, namelijk dat in bij
de wet te bepalen gevallen het advies van de Raad van State achterwege
kan blijven.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de leden van de PvdA-fractie
hieromtrent willen wij opmerken dat de positie en de rol van de Raad van
State in het wetgevingsproces verschillen van die van andere adviesor–
ganen. De Raad van State is het finale en algemene adviesorgaan van de
regering inzake wetgeving. De raad toetst alle voorstellen van wet en
algemene maatregelen van bestuur uit een oogpunt van goede
wetgeving en kwaliteit van beleid. De Raad van State let hierbij op
aspecten die het algemeen belang van goede wetgeving met zich
meebrengen. Dit zijn aspecten die een adviesorgaan op een specifiek
beleidsterrein niet of slechts in geringe mate in de overwegingen betrekt.
Bij implementatiewetgeving beziet de raad ook de wijze van implemen–
teren vanuit de kwaliteitseisen die aan die wetgeving gesteld moeten
worden. Dat is van zodanig belang dat het inwinnen van advies van de
Raad van State ook over implementatiewetgeving steeds gewenst is.
Gezien de betrekkelijk geringe tijd die gegeven is aan implementatiewet–
geving is spoedige advisering noodzakelijk. Hierop richten zich de
gezamenlijke inspanningen van kabinet en Raad van State.

Gedetailleerdheid van diverse EG-regelingen
De leden van de PvdA-fractie brachten naar voren dat de wijze van

implementatie zelden of nooit zodanig onherroepelijk uit EG-regelgeving
voortvloeit, dat specifieke vragen over nationale invulling niet aan de
orde zijn. Wij kunnen dit niet onderschrijven. Het gebeurt niet zelden dat
richtlijnen dermate gedetailleerd zijn, dat de wetgever niets anders rest
dan het overnemen van de desbetreffende bepalmgen in dezelfde
bewoordingen of door daarnaar te verwijzen. Bijvoorbeeld op het terrein
van de arbeidsomstandigheden, van de produktnormen op het gebied
van milieu en consumentenbescherming en van vlees en vleesprodukten.
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Voorpublikatie van implementatieregelingen
Wij kunnen niet instemmen met de stelling van de leden van de

PvdA-fractie dat voorpublikatie van de implementatieregeling soms de
eerste mogelijkheid is voor publieke kennisneming van richtlijnen. De
gebruikelijke en in de Nederlandse taal gestelde publikatie van een
concept-richtlijn in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
moet toch als zodanig geduid worden. De betrokken ministeries
besteden via hun voorlichtingsactiviteiten aandacht aan deze nieuwe
Europese voorstellen. Op diverse manieren wordt ook de Kamer door de
regering op de hoogte gehouden. Aan de stelling van deze leden kan dan
ook geen argument ontleend worden om de verplichting van voorpubli–
katie bij EG-implementatie te handhaven.

Implementatietermijnen
De mogelijkheden van de Nederlandse regering om de EG-regelgeving

zodanig te beïnvloeden, dat implementatie in onze wetgeving veilig maar
ook zorgvuldig kan geschieden, zijn beperkt, maar zeker aanwezig.
Uiteraard vormt de lengte van de implementatietermijn een vast
aandachtspunt, zo kunnen wij de leden van de PvdA-fractie en de
VVD-fractie verzekeren, dat in de onderhandelingen voor elke EG-richtlijn
wordt meegenomen.

De beoordeling van voorstellen in de interdepartementale werkgroep
beoordeling nieuwe commissievoorstellen (de werkgroep BNC) is
hiervoor mede van belang. De door deze werkgroep opgestelde fiches
worden ook altijd naar de Kamer gezonden.

Overzicht geïmplementeerde richtlijnen
De leden van de VVD-fractie vroegen om een globaal overzicht van de

stand van zaken van de implementatie van de regelgeving in andere
EG-landen. Blijkens het negende jaarlijkse verslag van de Europese
Commissie aan het Europese Parlement over de controle op de
toepassing van het Gemeenschapsrecht had Nederland op 25 maart
1992 95% van alle op 31 december 1991 van toepassing zijnde richt–
lijnen uitgevoerd. In absolute getallen betekent dit dat Nederland van de
831 op de peildatum geldende richtlijnen er 790 had geïmplementeerd.
Nederland bezet in de lijst een vijfde plaats in de rangorde van de
lid-staten. Beter dan Nederland scoren Denemarken (99%), Duitsland
(97%), V.K. (96,9%) en Frankrijk (96,6%). Slechter scoren Spanje (94%),
Griekenland (93,7%), België (93,6%), lerland (93%), Italië (92%), Portugal
(90%) en Luxemburg (89,8%). (Bron: Pb EG C 250 van 28 september
1992).

Bij deze gegevens past een belangrijke nuancering. Zij geven slechts
aan dat een bepaald peprcentage richtlijnen inmiddels is uitgevoerd. Zij
geven geen inzicht in de vraag of dit steeds tijdig, laat staan correct is
geschied. Dat er per 31 december 1991 41 richtlijnen niet uitgevoerd
zijn, betekent niet alleen dat er sprake is van evenzovele inbreuken op de
uniforme toepassing van het Gemeenschapsrecht en de daarmee
beoogde rechtsgelijkheid. Het betekent ook dat de Staat telkenmale
blootstaat aan het niet onaanzienlijke risico van schadevergoedingsacties
van particulieren, zulks conform het Francovich-arrest. De potentiële
financiële implicaties hiervan moeten niet onderschat worden.

Wat betreft de totstandkoming van de interne markt kunnen ook nog
enige cijfers worden gegeven, die zijn gebaseerd op gegevens van de
Europese Commissie. Op 15 augustus j.l. had Nederland van de richt–
lijnen die uitgevoerd hadden moeten zijn er 42 nog niet omgezet en 126
wel. Hiermee bezette Nederland op dat moment de zesde plaats. De
uiterste plaatsen werden bezet door Denemarken (eerste) en België
(laatste) met respectievelijk 17 en 60 nog niet omgezette maatregelen.
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2. Algemene regeling

Zoals uit paragraaf 2 van de memorie van toelichting blijkt, hebben wij
de voor– en nadelen van een algemene regeling zorgvuldig tegen elkaar
afgewogen. De voordelen wegen zwaarder dan de nadelen. Het is zeker
niet zo dat de wetgever geen inzicht heeft in de gevolgen van dit
wetsvoorstel voor andere wetten. Indien er sprake is van implementatie
van EG-regelgeving heeft de regeling van dit wetsvoorstel voorrang
boven de regeling in de bijzondere wet. In alle andere gevallen blijft de
bijzondere wet van toepassing.

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een analyse van wettelijke
adviesverplichtingen waaruit zou kunnen blijken dat het verplicht horen
van adviesorganen over het onderhavige wetsvoorstel niet nodig zou zijn.
Wettelijke verplichtingen omtrent advies of extern overleg over
voornemens tot wetgeving kennen globaal gezien twee verschijnings–
vormen. De eerste is dat in de instellingswet van een adviesorgaan de
adviestaak wordt omschreven. Die taak betreft dan het advies uitbrengen
over voornemens van de regering op het terrein waarop het betrokken
orgaan deskundig is of als vertegenwoordiger optreedt. In de tweede
wordt in specifieke wetten van geval tot geval aangegeven of een
bepaald orgaan gehoord moet worden. Het betreft dan meestal nadere
regelgeving (algemene maatregelen van bestuur en ministeriële
regelingen), soms ook wijziging van de betrokken wet of andere beleids–
voornemens zoals plannen. Het onderhavige wetsvoorstel behoort niet
tot een van deze categorieën voorstellen, waarover door de regering
advies moet worden gevraagd.

De leden van de PvdA-fractie wilden van de regering weten waarom
niet per geval is bezien welke adviesorganen in aanmerking komen om te
adviseren en welke termijn van advisering redelijk is. Wij zijn van mening
dat het in het kader van de versnelling van de implementatie van
EG-regelgeving geen zin heeft van ieder adviesorgaan afzonderlijk na te
gaan of een advisverplichting al dan niet de aard van het adviesorgaan,
maar de inhoud van de te implementeren richtlijn die bepaalt of in een
gegeven geval advisering over de implementatieregeling gewenst is. Dit
is ook wat het nader rapport inzake de nota Zicht op wetgeving (onder
punt 13) bedoelt als gesproken wordt over het van geval tot geval
bekijken of advisering zinvol is.

3. Inpassing in de Awb en de Bekendmakingswet

Een algemene regeling van de voorgestelde beperking van adviesver–
plichtingen en verplichtingen tot uitgestelde inwerkingtreding verdient de
voorkeur boven een regeling per bijzondere wet. Deze algemene regeling
moet naar ons oordeel in de Awb en de Bekendmakingswet worden
ondergebracht.

Een tijdelijke voorziening ligt reeds hierom niet voor de hand, omdat
de problematiek niet tijdelijk, maar structureel van aard is. Evenmin ligt
een afzonderlijke algemene wet voor de hand. Het gaat om een in
hoofdzaak bestuursrechtelijke aangelegenheid, zowel omdat het voor een
belangrijk deel gaat om de totstandkoming van besluiten van bestuursor–
ganen (algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen), als
omdat het grootste deel van de implementatiewetgeving inhoudelijk
bestuursrechtelijk van aard is. Nu de Awb het algemene kader voor het
bestuursrecht vormt, is het wetgevingsbeleid er op gericht daarnaast niet
nog eens afzonderlijke algemene wetten op bestuursrechtelijk terrein in
te voeren. Algemene voorzieningen van bestuursrechtelijke aard dienen
in de Awb te worden ondergbracht, omdat anders de met de totstand–
koming van die wet geboekte winst op het gebied van de eenheid en
overzichtelijkheid van de wetgeving weer gedeeltelijk teniet gedaan zou
worden.
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Van een inbreuk op de systematiek van de Awb, als gesignaleerd door
de leden van de PvdA-fractie, is naar ons oordeel evenmin sprake, nu het
in het onderhavige wetsvoorstel in belangrijke mate gaat om regels over
de totstandkoming van besluiten in de zin van artikel 1:3 Awb.

Dat straks zowel de bijzondere wet als de Awb geraadpleegd zullen
moeten worden om de exacte omvang van een adviesverplichting vast te
stellen, achten wij niet bezwaarlijk, juist omdat het om de Awb gaat. In
de nabije toekomst zal immers iedere bijzondere bestuursrechtelijke wet
steeds in samenhang met de Awb gehanteerd moeten worden. Net zoals
sedert jaar en dag een strafbepaling in een bijzondere wet steeds in
samenhang met de algemene bepalingen van het Wetboek van Straf–
recht en het Wetboek van Strafvordering moet worden bezien. Juist
daarom zal de bekendheid met de bepalingen van de Awb bij alle betrok–
kenen groot zijn, hetgeen het niet bezwaarlijk maakt dat de thans
voorgestelde uitzondering op adviesverplichtingen niet uit de talrijke
bijzondere wetten die een adviestaak voor de afzonderlijke adviesor–
ganen creëren, zal blijken.

Artikel 7 van de Bekendmakingswet kent, zoals de leden van de
PvdA-fractie terecht opmerkten, inderdaad de mogelijkheid dat in
vanwege het rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften een
tijdstip van inwerkingtreding wordt geregeld dat afwijkt van de
standaardtermijn. De Bekendmakingswet stelt deze mogelijkheid zelfs
voorop.

Naast de Bekendmakingswet zijn er echter bijzondere wetten die zelf
een bepaalde termijn voorschrijven voor de inwerkingtreding van op die
wetten gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of ministeriële
regelingen. Dit is het geval bij veel voorhangconstructies. Van deze
bijzondere inwerkingtredingsvoorschriften kan bij de desbetreffende
algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen thans
uiteraard niet worden afgeweken. Het voorgestelde artikel 7a van de
Bekendmakingswet voorziet er in, dat zodanige afwijking wel mogelijk zal
zijn indien de betrokken algemene maatregel van bestuur of ministeriële
regeling uitsluitend strekt tot implementatie van EG-regelgeving.

4. Terminologie

De leden van de CDA-fractie vroegen zich af of het wenselijk zou zijn
enige vorm van onderscheid aan te brengen tussen «vrije» en
«gebonden» implementatie. Wij wijzen er allereerst op dat de verplich–
tingen advies te vragen, voor te publiceren en vertraagd in werking te
laten treden slechts worden doorbroken indien het voorstel uitsluitend
EG-regelingen implementeert. Met de leden van de PvdA-fractie zijn wij
het voorts eens dat het onderscheid tussen gebonden en vrije implemen–
tatie onvoldoende hanteerbaar is om in concrete wetteksten om te
zetten. Toch zal in de praktijk ook zonder wettelijke verankering van dat
onderscheid duidelijk zijn, dat het bestuursorgaan in gevallen waarin de
EG-regeling aanzienlijke nationale beleidsruimte laat op voor Nederland
cruciale punten, over de implementatieregeling advies zal moeten
vragen, overleg zal moeten voeren of inspraak zal moeten organiseren.
Het zorgvuldigheidsbeginsel, zoals nu ook neergelegd in artikel 3:2 van
de Awb, vereist dit. Per geval zal moeten worden nagegaan of cruciale
nationale beleiskeuzen in het geding zijn. Geobjectiveerde wettelijke
normen zijn daarom niet te geven.

De vrees dat bestuursorganen geneigd zullen zijn helemaal geen
advies meer te vragen, kunnen wij niet delen. Zoals aangegeven blijft het
bestuursorgaan gebonden aan het zorgvuldigheidsbeginsel.

Aangezien het hier een algemene regeling betreft, betekent dit dat de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 690, nr. 5



voorgestelde bepalingen vóór de verschillende bepalingen in de
bijzondere wetten gaan. Zoals is opgemerkt noopt de omvang van de
implementatieproblematiek en de in het verlengde daarvan gelegen
spoed tot deze handelwijze. De leden van de CDA-fractie kunnen wij
inderdaad bevestigen dat het wetsvoorstel in de plaats treedt van de
voorhangprocedure van artikel 21.6, zevende lid, van de Wet milieu–
beheer. Overigens alleen voorzover sprake is van implementatie van
EG-regelgeving.

Implementatieregelen moeten beperkt blijven tot implementatie als
zodanig. Dit kabinetsstandpunt is in de nieuwe Aanwijzingen voor de
regelgeving vastgelegd Aan de hand van de bij de implementatiere–
geling te voegen transponeringstabel is helder vast te stellen of aan dit
uitgangspunt wordt voldaan. Voor de vrees van de leden van de
PvdA-fractie dat de beperking van het opheffen van een adviesver–
plichting tot besluiten die «uitsluitend» strekken tot een bindend besluit
van de Raad of de Commissie van de EG, in de praktijk tot geschillen kan
leiden, achten wij dan ook geen gronden aanwezig.

Terecht merkten deze leden op dat daarnaast onder meer de Raad van
State in een positie is om erop toe te zien dat de regering aan verplichte
advisering (alsnog) gevolg geeft wanneer een wetsvoorstel onverhoopt
meer dan uitsluitend implementatie omvat.

Met het voorliggende wetsvoorstel wordt beoogd advies– en voorpubli–
catieverplichtingen alsmede vertraagde inwerkingtreding in geval van
implementatie van EG-regelgeving af te schaffen. De meeste bepalingen
in bestaande wetgeving ter versnelling van EG-implementatie richten zich
niet of niet uitsluitend op deze aspecten. Veelal wordt de versnelling
primair gezocht in een ruimere delegatie dan normaal het geval is. Het
ligt naar onze mening dan ook niet in de reden er bestaat ook geen
noodzaak deze bepalingen met de in dit wetsvoorstel gebezigde termino–
logie in overeenstemming te brengen. In het door de leden van de
PvdA-fractie gegeven voorbeeld van artikel 5.4 van de Wet milieubeheer
zou dat bovendien tot een niet bedoelde inperking leiden. Dit artikel is
immers van toepassing op implementatie van internationale regelgeving
in het algemeen en niet alleen van EG-regelgeving.

II. Artikelsgewijs

Artikel 1.2.1
De leden van de CDA-fractie zagen het juist dat additionele nationale

bepalingen onder de term «uitsluitend» worden begrepen, en wel voor
zover deze bepalingen noodzakelijk zijn voor een juiste implementatie.
Dit komt vooral nog wel eens voor bij de implementatie van verorde–
ningen, in het bijzonder bij uitvoeringstechnische aangelegenheden,
waarbij additionele nationale bepalingen nodig kunnen zijn om een in de
verordening voorgeschreven resultaat te behalen.

De Awb beschrijft het begrip «besluit» als een schriftelijke beslissing
van een bestuursorgaan, inhoudende een (nationale) publiekrechtelijke
rechtshandeling. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Awb
is reeds vermeld dat het bereik van de Awb (in het bijzonder het begrip
«bestuursorgaan») zich niet uitstrekt - en zich moeilijk kan uitstrekken -
tot internationale organen, zoals instellingen van de EG (zie kamer–
stukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3, blz. 29). Een uitbreiding van het
begrip «besluit» in de door de leden van de CDA-fractie voorgestelde zin
tot besluiten voortvloeiend uit supranationaal en nationaal recht ligt dan
ook niet in de rede.

Waar in het wetsvoorstel wordt gesproken over een «besluit van de
Raad of de Commissie van de Europese Gemeenschappen» is dus geen
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«besluit» in de zin van de Awb bedoeld. Naar ons oordeel levert dit geen
misverstanden op, aangezien het hier een vaste terminologie betreft die
aansluit op andere wetgeving. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op blz.
4 van de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel. Voorts kan
gewezen worden op de omschrijving van het begrip implementatie in
aanwijzing 328 van de nieuwe Aanwijzingen voor de regelgeving. Ook
daar geldt dat de term «besluit» in dat verband een andere betekenis
heeft dan «besluit» in de zin van de Awb.

Artikel 1.2.2
Gaarne verwijzen wij de leden van de CDA-fractie naar hetgeen wij in

paragraaf 4 van het Algemeen deel van deze memorie hebben
opgemerkt.

Artikel 9.4
Met deze bepaling, naar welker ratio de leden van de CDA-fractie

vroegen, wordt beoogd de voorgestelde bepalingen in de Awb inzake
versnelling van implementatie van EG-regelgeving zo mogelijk nog in
werking te laten treden voor de beoogde inwerkingtredingsdatum van de
eerste en tweede tranche van de Awb. Daartoe moet de inwerkingtre–
dingsbepaling van de Awb worden aangepast.

Artikel IV
De vraag van de leden van de PvdA-fractie of het de bedoeling is om

het onderhavige wetsvoorstel eerder in werking te laten treden dan de
Awb zelf en of dit formeel wel mogelijk zou zijn, is bij de beantwoording
van de vorige vraag aan de orde gekomen.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
P. Dankert
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