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De vaste Commissie voor Justitie1 heeft kennisgenomen van de
memorie van antwoord, die aanleiding heeft gegeven tot verscheidene
opmerkingen en vragen in de commissie.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen tijdig zal hebben
beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging van dit
wetsvoorstel voldoende voorbereid.

I. ALGEMEEN

1 Samenstelling:
Leden: Stoffelen (PvdA), V A. M. van der
Burg (CDA), Vacature 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 de Camp (CDA), Biesheuvel
(CDA), Jurgens (PvdA), Koffeman (CDA),
Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Zijlstra (PvdA) en
M. M. van der Burg (PvdA)
Plv. leden: Apostolou (PvdA),
Tegelaar Boonacker (CDA), Vacature CDA,
Rempt-Haltnmans 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),
Bijleveld-Schouten (CDA), Doelman-Pel
(CDA), Hillen (CDA), Stemerdink (PvdA),
Vreugdenhil (CDA), Leerling (RPF), Van
Nieuwenhoven (PvdA) en Van Heemst
(PvdA)

1. Inleiding

De leden van de CDA-fractie voelden de behoefte om duidelijk vast te
stellen dat de kern van hun kritiek zoals verwoord in het voorlopig verslag
niet zozeer het voorstel was om bij implementatie van EG-regelgeving de
adviesverplichting om te zetten in een bevoegdheid, maar wel gericht
was op het feit dat uit het hele scala van advisering en overleg in het
kader van wetgeving (waar implementatie van EG-regelgeving een
relatief klein deel van uitmaakt) alléén de EG-regelgeving wordt gehaald.

Deze leden verwezen naar het eerder (tijdens de UCV over de nota
Zicht op wetgeving) door hen ingenomen standpunt dat verplichte
advisering over de hele linie (met uitzondering wellicht van de Raad van
State) ter discussie zou moeten staan. Genoemde leden voelden zich dan
ook gesterkt in deze visie door het onlangs verschenen rapport van de
Commissie-de Jong «Raad op maat» dat in conclusie 12 (blz. 31) deze
zelfde lijn volgt. Het leek de leden van de CDA-fractie dan ook gewenst,
zeker nu al op korte termijn duidelijkheid zal komen over het standpunt
van de Kamer over genoemd rapport, dat onderhavig wetsvoorstel
aangehouden wordt totdat de Kamer zich over het gehele terrein van de
verplichte advisering zal hebben uitgesproken. Op deze wijze wordt
bereikt dat er niet op verschillende onderdelen van de wetgeving aparte
regelingen gaan gelden. Deze leden vroegen de regering ook expliciet
aan te geven of zij (gelet op de brief van de Minister-President inzake de
Commissie-de Jong) met deze leden van mening is dat de terugdringing
van verplichte advisering over de hele linie dient plaats te vinden.
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Deze leden bleven overigens de indruk houden dat er met dit
wetsvoorstel de weg van de minste weerstand wordt gekozen, zeker als
het toepassingsgebied beperkt blijft tot de implementatie van EG-regel–
geving. Deze leden wezen er op dat het plan van aanpak pas een jaar in
werking is en de Kamer tot op heden geen signalen hebben bereikt dat
dit plan niet voldoende zou werken. Zij vroegen de regering dan ook
cijfermatig aan te geven of er sprake is van een werkelijke verkorting van
de implementatie als gevolg van het plan. Deze leden meenden voorts,
onder verwijzing naar hun inbreng bij het voorlopig verslag, dat er in de
voorfase van de totstandkoming van regelgeving door de onderscheiden
ministeries alerter moet worden opgetreden om te voorkomen dat
Nederland pas in een (te) laat stadium betrokken raakt bij de uitvoering.
Dat geldt zeker voor richtlijnen waar meer ministeries bij zijn betrokken.

Waar het gaat om de in de woorden van de regering «relatief korte
implementatietermijnen» merkten de leden van de CDA-fractie op dat de
regering er toch zelf bij zit als een termijn vastgesteld wordt. Groten–
deels heeft zij dan ook de termijnstelling in eigen hand.

De leden van de PvdA-fractie waren de regering erkentelijk voor de in
de memorie van antwoord verstrekte informatie, die naar hun oordeel
echter op een voor deze leden essentieel punt te kort schiet. Zij hadden
in het voorlopig verslag gevraagd om een overzicht van de belangrijkste
advies–, overleg– en voorpublikatieplichten die in de praktijk knellen bij de
implementatie van EG-besluiten. Zij hadden om dit overzicht gevraagd
om zich een nader oordeel te kunnen vormen over de wenselijkheid van
opheffing van al deze plichten. Zij herhaalden derhalve deze vraag. In
afwachting van dit antwoord konden zij grotendeels slechts hun
standpunt in het voorlopig verslag ten aanzien van dit wetsvoorstel
herhalen.

De leden van de PvdA-fractie memoreerden dat inmiddels het rapport
van de bijzondere commissie Vraagpunten Adviesorganen «Raad op
Maat» is verschenen. Hierin wordt de lijn die het wetsvoorstel voorstelt
ingeval van EG-implementatie ten aanzien van het omzetten van advies–
plichten in adviesbevoegdheden, doorgetrokken naar alle aangelegen–
heden. Dit roept de vraag op of de besluitvorming rondom dit rapport
niet moet worden afgewacht, voordat het onderhavige wetsvoorstel
wordt afgehandeld. De redengeving die de bijzondere commissie geeft
voor het omzetten van adviesplichten in bevoegdheden is een bredere
dan ten grondslag ligt aan dit wetsvoorstel, en maakt onder andere
vragen naar de relatie tussen snelheid van specifiek implementatiewet–
geving en adviesprocedures irrelevant. Binnen de brede optiek van de
bijzondere commissie konden deze leden eerder tot een positief oordeel
komen over een generieke omzetting van adviesplichten in adviesbe–
voegdheden dan in het beperktere kader van dit wetsvoorstel. Kan de
regering hierop ingaan? Tevens begrepen deze leden uit «Raad op Maat»
dat bij het Ministerie van Justitie een inventarisatie wordt uitgevoerd van
alle bestaande adviesplichten. Een eerste indicatie zou zijn dat het gaat
om bijna 500 wettelijke verplichtingen in zo'n 160 wetten. Zij namen aan
dat deze kennelijk reeds lopende inventarisatie beantwoording van hun
vraag naar een overzicht des te gemakkelijker zal maken. Zij verbaasden
zich er over dat deze inventarisatie niet in de memorie van antwoord
wordt gemeld.

Mocht de behandeling van dit wetsvoorstel toch los van de besluit–
vorming over «Raad op Maat» worden afgerond, dan vroegen de leden
van de PvdA-fractie specifieke aandacht voor de positie van de Raad van
State en voor de voorhangprocedures bij de Kamer.
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Wat betreft de Raad van State geeft de regering aan dat bij de wet
ook de Raad van State aan een adviseringstermijn kan worden
gebonden, mits deze bepaling zich beperkt tot bepaalde soorten van
wetgeving. Zij laat zich er niet uitdrukkelijk over uit of het onderwerp van
dit wetsvoorstel tot die categorie «bepaalde soorten» kan worden
gerekend, maar zij namen aan van wel. Kan dit worden bevestigd? Het
leek deze leden dan in de rede te liggen een dergelijke bepaling in deze
wet op te nemen. Zij constateerden dat de eerder genoemde bijzondere
commissie overigens voorstelt om te voorzien in de mogelijkheid om de
Raad van State in alle gevallen aan een termijn te binden. Waarop
baseert de regering de stelling dat dit grondwettelijk slechts ten aanzien
van nader bij de wet te bepalen soorten wetgeving mogelijk zou zijn?

Wat betreft de parlementaire voorhangprocedures konden de leden
van de PvdA-fractie zeer beslist niet instemmen met de gedane
voorstellen. Zij wilden zich wat betreft advies– en voorpublikatieplichten
op basis van de memorie van antwoord wel nader laten overtuigen van
de wenselijkheid van een algemene regeling in de Awb en de Bekendma–
kingswet, die prioriteit heeft boven eventuele specifieke bepalingen in
andere wetten, maar op dit punt gaat de regering een stap te ver. Zeker
waar in specifieke wetten reeds bijzondere regelingen zijn getroffen voor
lichtere voorhangprocedures ingeval van EG-implementatie, en dat zeer
bewust, leidt een en ander tot rommelige en onderling inconsistente
wetgeving. De voorgestelde bepaling kan bovendien het ongewenste
effect hebben dat in meer gevallen dan nu wordt gekozen voor de
zwaarste voorhangprocedure, omdat het voorstel daarop niet betrekking
heeft. De leden van de PvdA-fractie konden zich in concreto voorstellen
dat in het tweede lid van artikel 1.2.2 de zinsnede vanaf «indien bij de
wet is...» vervalt. Ook acceptabel is voor hen een aanvullende bepaling
waardoor artikel 1.2.2., tweede lid, terugtreedt voor die wetten waarin
reeds een specifieke voorziening voor EG-implementatie is getroffen,
algemeen geformuleerd dan wel door benoeming van die wetten. Zij
kenden zelf de Wet milieubeheer als voorbeeld daarvan. Zijn nog andere
wetten te noemen waarvoor dit geldt? De leden van de PvdA-fractie
merkten ten slotte op dat de voorhangtermijn soms wettelijk is
verbonden met de termijn waarop een voorstel aan een adviesraad wordt
voorgelegd. Indien dit laatste niet meer hoeft en ook niet geschiedt,
hangt de voorhangbepaling enigermate in de lucht. Ook hier verwezen zij
naar de Wet milieubeheer als voorbeeld. Dienen op dit punt niet nadere
wettelijke voorzieningen te worden getroffen om consistentie van
wetgeving te behouden?

3. Inpassing in de Awb en de Bekendmakingswet

De leden van de CDA-fractie herhaalden hun vraag of de regering een
indicatie kan geven van de hoeveelheid eventueel aan te passen
bijzondere wetten aan de Algemene wet bestuursrecht.

De voorzitter van de commissie,
Swildens-Rozendaal

De griffier van de commissie,
De Gier
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