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eerste en tweede tranche van de Algemene wet
bestuursrecht (Aanpassing rijkswetten Awb)

B ADVIES RAAD VAN STATE

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 13juli 1993

Bij Kabinetsmissive van 25 juni
1993, no. 93.005204, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Minister van Justitie, mede namens
de Minister van Binnenlandse Zaken,
bij de Raad van State van het
Koninkrijk ter overweging aanhangig
gemaakt een voorstel van rijkswet
met memorie van toelichting,
houdende aanpassing van een aantal
rijkswetten aan de eerste en tweede
tranche van de Algemene Wet
bestuursrecht (Algemene rijkswetten
Awb).

1. In de toelichting op artikel I van
hoofdstuk 6 van het voorstel van
rijkswet wordt medegedeeld dat de
huidige Rijksoctrooiwet niet in
overeenstemming met de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) wordt
gebracht, omdat dit gezien de opzet
van de huidige wet en de intrekking
binnen afzienbare tijd ervan, niet
wenselijk wordt geacht.

De Raad van State van het
Koninkrijk is van oordeel dat een
dergelijke uitsluiting slechts
aanvaardbaar is, indien mderdaad op
zeer korte termijn intrekking van de
Rijksoctrooiwet te verwachten is. Dit
klemt te meer omdat die wet volgens
de toelichting op artikel 86 van de
voorgestelde Rijksoctrooiwet 1993
(kamerstukken II, vergaderjaar
1991-1992, 22 604 (R 1435), nr. 3,
bladzijde 34) enige tijd naast de

NADER RAPPORT

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 16juli 1993

Blijkens de mededeling van de
Directeur van Uw Kabinet van 25 juni
1993, nr. 93.005204, machtigde
Uwe Majesteit de Raad van State
van het Koninkrijk zijn advies inzake
het bovenvermelde voorstel van
rijkswet rechtstreeks aan mij te doen
toekomen. Dit advies, gedateerd 13
juli 1993, nr. W03.93.0381/K, bied
ik U hierbij, mede namens mijn
ambtgenote van Binnenlandse Zaken
aan.

1. De nieuwe Rijksoctrooiwet
1993 zal naar verwachting zeer kort
- waarschijnlijk enige maanden - na
de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) in werking kunnen treden.
Overeenkomstig het advies van de
Raad van State van het Koninkrijk is
de memorie van toelichting op dit
punt aangevuld. De Raad merkt op
dat de bestaande Rijksoctrooiwet
nog enige tijd naast de nieuwe wet
zal blijven gelden en lijkt daaraan
argumenten te ontlenen voor de
conclusie dat het wenselijk zou zijn
de bestaande wet alsnog aan de
Awb aan te passen. Zoals echter
reeds werd vermeld in de door de
Raad aangehaalde passage in de
memorie van toelichting op artikel
86 van het voorstel voor de Rijksoc–
trooiwet 1993, heeft deze opzet
zuiver als doel om de octrooiaan–
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nieuwe wet zal blijven bestaan. De
toelichting op het onderhavige
voorstel bevat geen nadere indicatie
van het tijdstip van intrekking. De
Raad adviseert op dit aspect in de
toelichting in te gaan. Indien geen
zekerheid kan worden geboden
omtrent een intrekking zeer kort na
de inwerkingtreding van de Awb, zal
een aanpassing van de Rijksoc–
trooiwet naar het oordeel van de
Raad alsnog in het voorliggende
wetsvoorstel dienen te worden
opgenomen.

2. De toelichting op artikel III,
onderdeel X, vermeldt dat van
verdere aanpassing van artikel 83g
van de voorgestelde Rijksoctrooiwet
1993 is afgezien, aangezien het
artikel een directe uitwerking van
een EG-verordening betreft.

De Raad adviseert deze uitlating
aldus te specificeren dat duidelijk
wordt welke de raakpunten zijn
tussen artikel 83g, de Awb enerzijds
en de EG-verordening anderzijds. De
huidige toelichting vormt vanwege
haar abstracte karakter niet een
toereikende rechtvaardiging voor het
achterwege laten van aanpassing.

De Raad van State van het
Koninkrijk geeft U in overweging het
voorstel van rijkswet te zenden aan
de Tweede Kamer der Staten–
Generaal, aan de Staten van de
Nederlandse Antillen en aan die van
Aruba, nadat aan het vorenstaande
aandacht zal zijn geschonken.

De waarnemend Vice-President van
de Raad van State van het
Koninkrijk,
G. H. Veringa

vragen die zijn ingediend voor de
mwerkingtredmg van de nieuwe wet,
nog te kunnen afhandelen volgens
het systeem van de oude wet. Deze
vorm van overgangsrecht is geheel
in overeenstemming met het
overgangsrechtelijk systeem van de
Awb zelf. De memorie van
toelichting is op dit punt verduide
lijkt.

2. Naar aanleiding van de
opmerking van de Raad over de
toelichting op onderdeel X (de
wijziging van artikel 83g) is gecon–
stateerd dat de betrokken volzin uit
de toelichting in feite slaat op
onderdeel W (de wijziging van artikel
83e). De toelichting is in verband
hiermee gewijzigd en overeen–
komstig het advies verduidelijkt.

Graag maak ik van de mogelijkheid
gebruik om in hoofdstuk 7, de
slotbepaling van dit voorstel van
rijkswet, de mogelijkheid tot
hernummering op te nemen in
verband met de opnieuw vast te
stellen nummering van hoofdstuk 8
van de Algemene wet bestuursrecht,
en in het bijzonder artikel 8.1.1.7
Awb zoals die voor de bekendmaking
ervan door mij zal worden vastge–
steld.

Voorts zijn er enkele kleine redac–
tionele wijzigingen aangebracht.

Ik moge U verzoeken het hierbij
gevoegde gewijzigde voorstel van
rijkswet en de gewijzigde memorie
van toelichting aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, de
Staten van de Nederlandse Antillen
en de Staten van Aruba te zenden.

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