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23258 Wijzigïng van de Algemene wet bestuursrecht
alsmede nadere aanpassing van een aantal
wetten aan de Algemene wet bestuursrecht
(Aanpassingswet Awb III)

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt, omdat het zonder meer
instemmend luidt, dan wel uitsluitend
opmerkmgen van redactionele aard bevat
(artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de
Wet op de Raad van State)

ALGEMEEN

1. Algemeen deel

In verband met de voorziene invoering van de eerste en de tweede
tranche van de Algemene wet bestuursrecht per 1 januari 1994 dient de
bestaande wetgeving met de Algemene wet in overeenstemming te
worden gebracht. Voor het grootste deel van de formele wetgeving zijn
deze technische aanpassingen aangebracht bij de Aanpassingswetten
Awb I en II (Stb. 1992, 422 en 423). Om twee redenen is echter een
derde aanpassingswet noodzakelijk.

In de eerste plaats is een aantal wetten in de Aanpassingswetten I en II
niet meegenomen. Het betreft zowel geheel nieuwe wetten als wetten
waarbij aanpassing ten tijde van het opstellen van de eerste aanpas–
singswetten nog niet zinvol was, omdat zij nog voor de invoeringsdatum
van de Awb ingrijpend gewijzigd zouden worden.

In de tweede plaats heeft de wetgevingsproduktie in de anderhalf jaar
die verstreken zijn sedert de Tweede Kamer op 19 december 1991 de
tekst van de Aanpassingswetten I en II aanvaardde, natuurlijk niet stilge–
staan. De wetswijzigingen die sindsdien totstandgekomen zijn, nopen in
veel gevallen tot nieuwe aanpassingen of technische bijstelling van reeds
aangebrachte aanpassingen. Het onderhavige wetsvoorstel fungeert dus
ook als «bezemwet».

Gelet op de korte periode die nog rest tot de beoogde invoerings–
datum van 1 januari 1994 hebben wij er voor gekozen deze derde
aanpassingswet in twee gedeelten ter advisering aan de Raad van State
voor te leggen. Op deze manier kon voor het eerste, meest omvangrijke
gedeelte reeds een volgende stap in het wetgevingsproces worden gezet
en werden de voortgang en tijdige afronding van de aanpassingswet–
geving gewaarborgd. In het onderhavige wetsvoorstel zijn beide
gedeelten samengevoegd.

In het wetsvoorstel zoals het thans wordt ingediend zijn nog niet alle
laatste aanpassingen verwerkt. Deze zullen bij nota van wijziging worden
ingevoegd. Daarbij gaat het onder meer om de tijdens de behandeling
van wetsvoorstel 22 495 toegezegde en nog enkele andere technische
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aanpassingen in de regeling van het griffierecht, de aanpassing van de
Algemene Bijstandswet, de IOAW en de IOAZ aan de eerste tranche van
de Awb en het nieuwe stelsel van rechtsbescherming en de definitieve
aanpassing van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeers–
voorschriften aan de eerste en de tweede tranche van de Awb. Deze nota
van wijziging zal naar verwachting in de loop van september 1993
worden ingediend.

De nu voorgestelde aanpassingen hebben een technisch karakter. Voor
de bij de aanpassing gehanteerde uitgangspunten zij verwezen naar de
uiteenzetting in de memorie van toelichting bij de eerste aanpassingswet
(kamerstukken II 1990/91, 22061, nr. 3, blz. 6 e.v.).

2. Opbouw van dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel valt uiteen in zes onderdelen:

Onderdeel 1 bevat enkele wijzigingen van de Algemene wet bestuurs–
recht.

Onderdeel 2 bevat enkele wijzigingen van de Wet voltooiing eerste
fase herziening rechterlijke organisatie.

Onderdeel 3 bevat enkele wijzigingen van de wet tot wijziging van de
Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de
regeling van een procedure voor de voorbereiding en de totstandkoming
van besluiten en aanpassing van de Wet milieubeheer en enkele andere
wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht.

Onderdeel 4 bevat de door latere wetswijziging noodzakelijk
geworden wijzigingen van de Aanpassingswet Awb I en de Aanpas–
singswet Awb II, alsmede enige correcties van reeds aangebrachte
aanpassingen. Het valt uiteen in een rubriek voor de Aanpassingswet
Awb I, en een rubriek voor de Aanpassingswet Awb II. Binnen elke
rubriek is voor elk ministerie een romeins genummerd artikel
opgenomen. Daarbij is er voor de overzichtelijkheid voor gekozen de
artikelnummers overeen te laten komen met het nummer van het
hoofdstuk van de eerste of tweede aanpassingswet waarin de wetgeving
van het desbetreffende ministerie is gewijzigd. In verband daarmee is de
nummering niet geheel doorlopend, omdat voor sommige ministeries
geen nadere aanpassingen nodig bleken (Algemene Zaken en Buiten–
landse Zaken).

Onderdeel 5 bevat de aanpassingen van bijzondere wetten aan de
Awb. Het is onderverdeeld in met hoofdletters aangeduide rubrieken per
ministerie, in de volgorde van de hoofdstukken van de rijksbegroting. De
aan te passen wetten zijn opgenomen in de rubriek van het ministerie
van de eerste ondertekenaar, in de volgorde van de datum van totstand–
koming van de betrokken wet.

Onderdeel 6 bevat de slotbepalingen.

3. Afwijkingen van de Awb

Op enkele plaatsen was het noodzakelijk af te wijken van de Algemene
wet bestuursrecht of artikelen van die wet buiten toepassing te laten.
Waar de afwijkingen de onderwijswetgeving betreffen zijn zij verge–
lijkbaar met de daarvoor reeds in de Aanpassingswet Awb I geschapen
afwijkingen. De afwijkingen, die hierna worden opgesomd, zijn gemoti–
veerd in de artikelsgewijze toelichting.

Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke
topografieën van halfgeleidersprodukten: artikel 20 behelst een afwijking
van artikel 8.1.1.7 van de Awb.
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Wet op het cursorisch beroepsonderwijs: in de artikelen 2.19 en 2.71
wordt afgeweken van de artikelen 6:7, 7:10 en 7:24 van de Awb.

Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling onderwijs: artikel 11, tweede lid,
behelst een afwijking van artikel 7:24 van de Awb.

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek: artikel
7.53 wijkt af van de artikelen 6:7 en 7:10 van de Awb; artikel 7.61 wijkt
af van artikel 7:25.

Wet medezeggenschap onderwijs 1992: artikel 25, lid 3, wijkt af van
artikel 8.2.6.9 van de Awb.

Tijdelijke wet bekostiging basisscholen: de artikelen 5 en 8 wijken af
van artikel 4:5 van de Awb.

Wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek in verband met decentralisatie van
huisvestings– en bestedingsbeslissingen en regeling van de overname
van het economisch claimrecht (22 957): artikel 2.15, elfde lid, wijkt af
van artikel 7:25 van de Awb.

Algemene wet inzake rijksbelastingen: artikel 47a, zesde lid, bepaalt
dat artikel 4:3 van de Awb niet van toepassing is.

Wet toezicht kredietwezen 1992: artikel 28, derde lid, bepaalt dat artikel
4:11 van de Awb niet van toepassing is.

Tracéwet: artikel 20, lid 4, bepaalt dat afdeling 7.1 van de Awb niet
van toepassing is.

Landbouwkwaliteitswet: in artikel 13, vierde lid, wordt afgeweken van
artikel 7:1 van de Awb.

Jeugdwerkgarantiewet: de artikelen 20, derde lid, en 23, tweede lid,
wijken af van de artikelen 4:12 en 7:24 van de Awb.

Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, Wet buitengewoon pensioen
zeelieden-oorlogsslachtoffers, Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
1940-1945, Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en
Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet: in verschillende artikelen van
deze wetten wordt afgeweken van de artikelen 6:4, 6:7 en 7:10 van de
Awb.

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen: artikel 40,
lid 6, bepaalt dat onder in dat artikel aangeduide omstandigheden artikel
4:8 van de Awb niet van toepassing is; artikel 41 bepaalt dat de hoofd–
stukken 6 en 7 niet van toepassing zijn.

4. Inhoudsopgave

1. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht

2. Wijziging van de Wet voltooiing eerste fase herziening
rechterlijke organisatie

3. Wijziging van de wet tot wijziging van de Algemene wet
bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de
regeling van een procedure voor de voorbereiding en totstand–
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koming van besluiten en aanpassing van de Wet milieubeheer en
enkele andere wetten aan de eerste tranche van de Algemene
wet bestuursrecht

4. Wijziging aanpassingswetten eerste tranche Algemene wet
bestuursrecht

A. Aanpassingswetten Awb I en Awb II

B. Aanpassingswet Awb I

Artikel III Ministerie van Justitie

1. Wet giraal effectenverkeer
2. Wet persoonsregistraties

Artikel IV Ministerie van Binnenlandse Zaken

1. Algemene burgerlijke pensioenwet
2. Gemeentewet
3. Provinciewet
4. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel V Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

I

1. Wet op het voortgezet onderwijs
2. Wet op het leerlingwezen
3. Wet op het basisonderwijs
4. Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs
5. Wet op de studiefinanciering
6. Wet op de onderwijsverzorging

II

1. Wet op het basisonderwijs
2. Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs

Artikel VI Ministerie van Financiën

1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
2. Algemene wet inzake de douane en de accijnzen
3. Wet op de inkomstenbelasting 1964
4. Wet op de omzetbelasting 1968
5. Wet op de internationale bijstandsverlening

Artikel VII Ministerie van Defensie

1. Inkwartieringswet
2. Wet gewetensbezwaren militaire dienst

Artikel VIII Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer

1. Wet op woonwagens en woonschepen
2. Wet op de Ruimtelijke Ordening
3. Woonwagenwet
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Artikel IX Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1. Wegenwet
2. Luchtvaartwet
3. Ontgrondingenwet
4. Wet uitkeringen wegen
5. Wet verontreiniging oppervlaktewateren
6. Grondwaterwet
7. Binnenschepenwet
8. Wet autovervoer goederen
9. Loodsenwet
10. Waterschapswet
11. Wet Raad voor verkeer en waterstaat
12. Wet rijonderricht motorrijtuigen
13. Wet goederenvervoer over de weg

Artikel X Ministerie van Economische Zaken

1. Handelsregisterwet
2. Prijzenwet (22 591)
3. In– en uitvoerwet
4. Colportagewet
5. Wet op het consumentenkrediet

Artikel XI Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

1. Pachtwet
2. Gezondheids– en welzijnswet voor dieren

Artikel XII Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1. Stuwadoorswet
2. Arbeidswet
3. Stoomwet
4. Arbeidsomstandighedenwet (22 898)
5. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van
bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Artikel XIII Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

1. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
2. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
3. Wet ziekenhuisvoorzieningen
4. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
5. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
6. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet

Artikel XIV Slotbepalingen

C. Aanpassingswet Awb II

Artikel II Ministerie van Financiën

1. Wet toezicht verzekeringsbedrijf

Artikel III Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
1. Woningwet
2. Huisvestingswet
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5. Aanpassing van bijzondere wetten aan de Algemene wet
bestuursrecht

A. Ministerie van Justitie

1. Vreemdelingenwet
2. Wet commissies standaardregelingen
3. Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke
topografieën van halfgeleidersprodukten
4. Wet persoonsregistraties
5. Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven
6. Wet politieregisters

B. Ministerie van Binnenlandse Zaken

1. Ambtenarenwet (22 014 en 22 495}
2. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
3. (ontwerp-)Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(21 123)
4. (ontwerp-)Politiewet (22 562)
5. (ontwerp-)Algemene wet gelijke behandeling (22 014)

C. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

1. Leerplichtwet 1969
2. Wet op het basisonderwijs
3. Overgangswet WBO
4. Wet op het voortgezet onderwijs
5. Les– en cursusgeldwet
6. Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs
7. Wet op de studiefinanciering
8. Regeling bestuursoverdracht rijksscholen
9. Kaderwet volwasseneneducatie 1991
10. Wet op het cursorisch beroepsonderwijs
11. Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen
12. Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling onderwijs
13. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
14. Wet medezeggenschap onderwijs 1992
15. Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijs-diploma's (22 543)
16. (ontwerp-)Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek in verband met decentralisatie van huisves–
tings– en bestedingsbeslissingen en regelmg van de overname van het
economisch claimrecht (22 957)

D. Ministerie van Financiën

1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
2. Wet op de omzetbelasting 1968
3. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
4. Wet interne lastenverevening particulier ziektekostenverzekeringsbe–
drijf
5. Wet op de inkomstenbelasting 1964
6. Wet op de internationale bijstandsverlening
7. Wet op de accijns

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 258, nr. 3 6



8. Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen
9. Wet Rijkscommissie voor export–, import– en investeringsgaranties
10. Wet inzake de douane
11. Wet toezicht verzekeringsbedrijf
12. Wet van 10 september 1992, houdende wijziging van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
en de Invorderingswet 1990
13. Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en enkele
andere produkten
14. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
15. Wet toezicht kredietwezen 1992

E. Ministerie van Defensie

1. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
2. Wet gewetensbezwaren militaire dienst

F. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

1. Wet op de Ruimtelijke Ordening
2. Wet individuele huursubsidie
3. Wet voorkeursrecht gemeenten

G. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1. Wrakkenwet
2. Wet verontreiniging oppervlaktewateren
3. Grondwaterwet
4. Binnenschepenwet
5. Scheepvaartverkeerswet
6. Loodsenwet
7. Wet luchtverkeer
8. Wet herverdeling wegenbeheer
9. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
10. (ontwerp-)Tracéwet (22 500)

H. Ministerie van Economische Zaken

1. Wet op de Registeraccountants (22 313)
2. Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (22 313)
3. Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst

I. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

1. Landbouwkwaliteitswet
2. Wet erkenningen tuinbouw
3. Zaaizaad– en plantgoedwet
4. Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (20319)

J. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1. Stuwadoorswet
2. Arbeidswet 1919
3. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van
bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
4. Arbeidsomstandighedenwet (22 898)
5. Jeugdwerkgarantiewet
6. Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart
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K. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

1. Wet op de geneesmiddelenvoorziening
2. Drank– en horecawet
3. Wet op de Raad voor het jeugdbeleid
4. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
5. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
6. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
7. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
8. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
9. Wet op de jeugdhulpverlening
10. Wet op het bevolkingsonderzoek
11. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
12 Wet op het specifiek cultuurbeleid
13. (ontwerp-)Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(19522)

6. Slotbepalingen

ARTIKELSGEWIJS

1. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht

ARTIKEL 1

Bij de totstandkoming van de Algemene wet bestuursrecht is steeds
uitgangspunt geweest, dat deze wet niet van toepassing behoort te zijn
op de opsporing en vervolging van strafbare feiten, noch op de tenuit–
voerlegging van strafrechtelijke beslissingen. De reden daarvoor is
gelegen in de eigenstandige positie van het materiële en formele straf–
recht (het penitentiaire recht daaronder begrepen), alsmede het feit dat
de strafrechtelijke regelgeving uitputtend is bedoeld (zie de memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel Algemene wet bestuursrecht, eerste
tranche, kamerstukken II 1988/89, 21 221, nr. 3, blz. 43).

Bij het totstandbrengen van de aanpassingswetgeving is gebleken, dat
bij de uitwerking van genoemd uitgangspunt in artikel 1:6 onvoldoende
onder ogen is gezien, dat in penitentiaire inrichtingen ook personen
verblijven die op andere dan strafrechtelijke titel rechtens van hun
vrijheid zijn beroofd. Daarbij valt te denken aan in bewaring gestelde
vreemdelingen en civielrechtelijk onder toezicht gestelde jeugdigen. De
huidige redactie van artikel 1:6 zou er toe leiden, dat de Awb wel van
toepassing is op ten aanzien van deze personen genomen besluiten van
het hoofd van de inrichting, maar niet op overigens identieke beslis–
singen ten aanzien van strafrechtelijk gedetineerden. Dat levert een voor
de praktijk onwerkbare situatie op.

Derhalve wordt thans voorgesteld toepasselijkheid van de Awb ook uit
te sluiten indien een vrijheidsbenemende maatregel van niet-strafrechte–
lijke aard - bijvoorbeeld vreemdelingenbewaring - ten uitvoer wordt
gelegd in een inrichting die primair of mede is bestemd voor de tenuit–
voerlegging van strafrechtelijke beslissingen. Het gaat dan om de inrich–
tingen bedoeld in de Beginselenwet Gevangeniswezen, de inrichtingen
voor justitiële kinderbescherming bedoeld in artikel 65 van de Wet op de
jeugdhulpverlening, en in de toekomst de inrichtingen bedoeld in de voor
advies aan de Raad van State voorgelegde Beginselenwet verpleging ter
beschikking gestelden en overige verpleegden strafrechtstoepassing.
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Er zij in dit verband overigens op gewezen, dat onder verantwoorde–
lijkheid van de Staatsecretaris van Justitie thans wordt gewerkt aan een
herziening van de penitentiaire wetgeving, waarbij de regimes voor de
verschillende typen penitentiaire inrichtingen zoveel mogelijk op elkaar
worden afgestemd. Daarbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij
de Algemene wet bestuursrecht en de daaraan ten grondslag liggende
beginselen. Langs die weg wordt toch een zo groot mogelijke eenheid
van wetgeving gewaarborgd.

Op grond van de Vreemdelingenwet kunnen verschillende vrijheidsbe–
nemende maatregelen worden genomen. Deze maatregelen worden
deels ten uitvoer gelegd op plaatsen waar ook strafrechtelijk gedeti–
neerden verblijven, deels ook in specifiek voor vreemdelingen bestemde
inrichtingen, zoals het Grenshospitium te Amsterdam. Daarin verblijven
geen strafrechtelijk gedetineerden, en geldt dus niet het argument, dat
toepasselijkheid van de Algemene wet bestuursrecht tot twee regimes
binnen één inrichting zou leiden. Niettemin zijn wij van oordeel dat die
toepasselijkheid ook hier moet worden uitgesloten. Voor deze ruimten
geldt sinds kort het Reglement regime grenslogies, dat inhoudelijk is
afgestemd op de penitentiaire wetgeving, om de voor de hand liggende
reden dat de situatie van de hier bedoelde vreemdelingen vergelijkbaar is
met die van gedetineerden. Zo is het beklagrecht voor vreemdelingen
ontleend aan het reeds langer bestaande stelsel uit de Beginselenwet
Gevangeniswezen. Toepasselijkheid van de Awb zou in dit geval
betekenen, dat de nagestreefde harmonisatie van het bestuursrecht de
evenzeer wenselijke harmonisatie van de regelingen voor de verschil–
lende typen gesloten inrichtingen zou doorbreken.

Overeenkomstig aanwijzing 86 van de Aanwijzingen voor de regel–
geving is de vermelding van het Staatsbladnummer van de Wet militair
tuchtrecht geschrapt.

B

Deze wijziging bevat een vereenvoudiging van artikel 4:12 Awb. Dit
artikel regelt dat de in de artikelen 4:7 en 4:8 opgenomen hoorplichten
ter zake van primaire beschikkingen niet gelden als het gaat om beschik–
kingen van financiële aard en daarnaast nog aan een aantal nadere
voorwaarden is voldaan. Een van die voorwaarden is dat de hoofdstukken
6 en 7 van toepassing zijn met betrekking tot de betrokken beschikking.
Bij nader inzien bestaat aan deze additionele voorwaarde geen behoefte.
De hoofdstukken 6 en 7 zijn in het stelsel van de Awb immers steeds van
toepassing, zodat aan de hier geschrapte woorden geen betekenis
toekomt. In een beperkt aantal gevallen dat met name hoofdstuk 7 niet
of niet volledig van toepassing is, omdat de bijzondere wetgever in een -
al dan niet tijdelijke - uitzondering voorziet, behoort de bijzondere
wetgever tevens aan te geven of dit tot gevolg heeft dat de in artikel
4:12 gegeven uitzondering op de hoorplichten vervalt.

2. Wijziging van de Wet voltooiing eerste fase herziening
rechterlijke organisatie

ARTIKEL 1 Wijziging deel 2 (Algemene wet bestuursrecht)

A

In verband met de taak en positie van de Commissie gelijke behan–
deling is het niet gewenst, dat tegen haar oordelen en daarmee samen–
hangende beslissingen bezwaar en beroep zouden openstaan. De onder–
havige aanpassing sluit zulks uit. De uitgezonderde bepalingen hebben
betrekking op rechtspositionele beslissingen van de Minister van Justitie
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ten aanzien van de leden en medewerkers van de Commissie; daartegen
dienen uiteraard wel bezwaar en beroep open te staan.

B

Verwezen zij naar de toelichting bij onderdeel 5, onderdeel B (Minis–
terie van Binnenlandse Zaken), artikel 4 (Politiewet).

Ingevolge artikel 20, eerste lid van de Wet BOPZ kan de burgemeester,
indien een rechterlijke machtiging niet kan worden afgewacht, de
inbewaringstelling van een persoon gelasten. De last wordt onverwijld
medegedeeld aan de officier van justitie (art. 25), die daags na ontvangst
daarvan een vordering tot voortzetting van de bewaring moet instellen bij
de rechter (art. 27).

De door de burgemeester gegeven last is een beschikking, maar het is
niet gewenst dat daartegen bezwaar en beroep op de rechtbank overeen–
komstig de Awb zou openstaan. Dat zou immers de procedure van artikel
27 doorkruisen. Vervanging van de procedure van artikel 27 door
bezwaar en beroep overeenkomstig de Awb is evenmin gewenst, omdat
dat een vermindering van rechtsbescherming van de in bewaring
gestelde persoon zou betekenen. In het stelsel van artikel 27 Wet BOPZ
moet immers de overheid zelf, in de persoon van de officier van justitie,
de last onverwijld ter toetsing aan de rechter voorleggen, terwijl in het
stelsel van de Awb het iniatief van de betrokkene zelf zou moeten
uitgaan, die daartoe juist in deze situaties vaak redelijkerwijs niet in staat
is.

Tegen besluiten op grond van de artikelen 38 tot en met 40 en
Hoofdstuk IV van de Wet BOPZ staat eveneens een bijzondere
rechtsgang open. Zoals toegelicht in onderdeel 5 van dit wetsvoorstel,
onderdeel K (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur), artikel
11, is er voor gekozen die bijzondere rechtsgang te handhaven.

ARTIKEL 2 Wijziging deel 3 (wijziging van rechtstreeks
betrokken institutionele en processuele wetten)

A en B

De wijzigingen in de onderdelen A en B strekken ertoe zeker te stellen
dat alleen artikel 8.1.1.6a, eerste lid, Awb wordt uitgezonderd. De
huidige redactie in het wetsvoorstel voltooiing eerste fase herziening
rechterlijke organisatie zou tot het misverstand kunnen leiden dat artikel
8.1.1.6a, tweede lid, ook is uitgezonderd.

In artikel 151b, dat wordt ingevoegd ingevolge wetsvoorstel 22495, is
het beroep tegen een besluit van de minister inzake een tegemoetkoming
in de studiekosten op het College van beroep studiefinanciering, bij wijze
van overgangsrecht, geregeld. Hierbij wordt aangesloten bij de regeling
van het administratief beroep in één instantie op het College van beroep
studiefinanciering volgens de Wet op de studiefinanciering. Door de
toevoeging aan artikel 151b van het nieuwe derde lid wordt ook voor de
toepassing van de bezwaarschriftprocedure aangesloten bij de bezwaar–
schriftprocedure volgens de Wet op de studiefinanciering. Hetgeen
neerkomt op uitsluiting van de hoorplicht zoals neergelegd in de artikelen
7:2 tot en met 7:9 van de Awb.
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ARTIKEL 3 Wijziging deel 4 (Wijziging van bijzondere wetten in
verband met de te treffen definitieve voorzieningen in kroonge–
schillen)

Wet medezeggenschap onderwijs

De Wet medezeggenschap onderwijs (Stb. 1981. 778} is ingetrokken
bij de wet medezeggenschap onderwijs 1992 (Stb. 1992, 663).

Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek

Dit is een wijziging van technische aard.

Wet op het cursorisch beroepsonderwijs

Deze wijziging brengt enkele redactionele verbeteringen aan in het
nieuwe artikel 3.92, eerste lid, van de Wet op het cursorisch beroepson–
derwijs.

B

Wet milieubeheer

Deze wijziging betreft een correctie van een tweetal foutieve verwij–
zingen naar artikelen van de Wet milieubeheer.

Voorgesteld wordt de tekst van artikel 20.4 Wet milieubeheer opnieuw
vast te stellen omdat in de eerdere tekst nog geen rekening was
gehouden met de in wetsvoorstel 22 601 doorgevoerde vervanging van
het woord «bezwaren» door «bedenkingen».

Woningwet

Doordat zowel de Aanpassingswet Awb II als wetsvoorstel 22 495
wijzigingen aanbrengen in de artikelen 49, vijfde lid, en 50, vijfde tot en
met achtste lid, van de Woningwet, zijn enige inconsistenties ontstaan.
Deze inconsistenties worden opgeheven door de betrokken wijzigingen
uit wetsvoorstel 22 495 te verwijderen en ze via onderdeel 4 van dit
wetsvoorstel te incorporeren in de Aanpassingswet Awb II.

Tijdelijke wet maatschappelijke dienstverlening

In de artikelen 14 en 22 wordt de mogelijkheid van rechtstreeks
beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak geopend ten aanzien van een
aantal besluiten op grond van de Tijdelijke verstrekkingenwet maatschap–
pelijke dienstverlening in verband met de samenhang in die gevallen met
de Algemene wet bijzondere ziektekosten, welke wet ook voorziet in
rechtstreeks beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak.

ARTIKEL 4 Wijziging deel 5.1 (Wijziging van wetten waarin
beroep is opengesteld bij de Afdeling rechtspraak van de Raad
van State en in verband met de intrekking van de Wet admini–
stratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen)
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Woonruimtewet 1947

De Woonruimtewet 1947 is ingetrokken met ingang van 1 juli 1993,
zodat de wijziging van die wet kan vervallen.

Huisvestingswet

Deze wijziging strekt tot verbetering van een foutieve verwijzing.

Woningwet

Doordat zowel de Aanpassingswet Awb II als wetsvoorstel 22 495
wijzigingen aanbrengen in de artikelen 46, zevende lid, en 49, vierde lid,
van de Woningwet, zijn enige inconsistenties ontstaan. Deze inconsis–
tenties worden opgeheven door de betrokken wijzigingen uit
wetsvoorstel 22 495 te verwijderen en ze via onderdeel 4 van dit
wetsvoorstel te incorporeren in de Aanpassingswet Awb II.

Wet milieubeheer

De wijziging van artikel 13.22 Wet milieubeheer kan vervallen,
aangezien artikel 13.22 komt te vervallen ingevolge wetsvoorstel 22 601.

ARTIKEL 5 Wijziging deel 5.2 (Wijziging van sociale-zekerheids–
wetten en (andere) wetten van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en van het Ministerie van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur, mede ter aanpassing aan de eerste tranche
van de Algemene wet bestuursrecht)

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Dit is een technische aanpassing.

ARTIKEL 6 Wijziging deel 5.3 (Wijziging van wetten waarin
beroep is opengesteld bij de (militaire) ambtenarenrechter)

Algemene militaire pensioenwet

Analoog aan de regeling in hoofdstuk S van de Algemene burgerlijke
pensioenwet wordt in de Algemene militaire pensioenwet de beslis–
termijn indien bezwaar (tegen beschikkingen van het bestuur dan wel de
minister) is gemaakt, gesteld op dertien weken. Artikel W2, zoals dat
thans in het wetsvoorstel voltooiing is opgenomen, voorziet nog niet in
een langere beslistermijn voor bezwaarschriften tegen beschikkingen van
de minister van Defensie. Deze omissie wordt nu rechtgezet.

Daarnaast wordt nu aangegeven dat tegen beschikkmgen van de
hoofddirectie administratief beroep openstaat bij het bestuur, en geen
bezwaarschriftprocedure bij de hoofddirectie zelf. De beslistermijn
ingeval van administratief beroep is ingevolge artikel 7:24, tweede lid,
van de Awb normaliter - zes weken nu het beroepsorgaan tot dezelfe
rechtspersoon (het Abp) behoort. Ook deze beslistermijn wordt in het
voorgestelde artikel gesteld op dertien weken.

ARTIKEL 7 Wijziging deel 5.5 (Overige wijzigingen)

Wet op de rechtsbijstand

Deze wijziging vloeit voort uit een vernummering van de artikelen van
de ontwerp-Wet op de rechtsbijstand.
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3. Wijziging van de wet tot wijziging van de Algemene wet
bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met een
regeling van een procedure voor de voorbereiding en totstand–
komïng van besluiten en aanpassing van de Wet milieubeheer en
enkele andere wetten aan de eerste tranche van de Algemene
wet bestuursrecht

Wet milieubeheer

Deze wijziging strekt tot verbetering van een foutieve verwijzing.

Wet bodembescherming

In de wijziging van de Wet bodembescherming, opgenomen in artikel
XII, onderdeel A, van wetsvoorstel 22 601, is nog uitgegaan van een
verouderde tekst van artikel 29 Wet bodembescherming. De onderhavige
wijziging brengt hierin verbetering.

4. Wijziging aanpassingswetten eerste tranche Algemene wet
bestuursrecht

A Aanpassingswetten Awb I en Awb II

ENIG ARTIKEL

Aangezien de integrale tekst van de Algemene wet bestuursrecht,
zoals deze zal luiden met ingang van 1 januari 1994, opnieuw in het
Staatsblad zal worden geplaatst, is het ongewenst dat in de bijzondere
wetten wordt verwezen naar de oude, in Stb. 1992, 315 gepubliceerde
tekst. Bij nadere overweging achten wij het minder zinvol dat bij verwij–
zingen in bijzondere wetten naar de Algemene wet bestuursrecht steeds
het Staatsbladnummer wordt vermeld. Deze benadering is ook in
overeenstemming met aanwijzing 86 van de Aanwijzingen voor de regel–
geving, waarin is voorgeschreven dat bij aanhaling van een regeling met
de citeertitel de vindplaats niet wordt vermeld. Aangezien het om enige
tientallen verwijzingen gaat, is eenvoudigheidshalve gekozen voor éèn
algemene wijziging in plaats van een aanpassing van de diverse onder–
delen.

B Aanpassingswet Awb I

ARTIKEL III MINISTERIE VAN JUSTITIE

1. Wet giraal effectenverkeer

Door een omissie is in de Aanpassingswet Awb I het vierde lid van
artikel 5 van de Wet giraal effectenverkeer niet komen te vervallen.

2. Wet persoonsregistraties

Deze wijziging betreft een correctie van een kennelijke misstelling.
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ARTIKEL IV MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

1. Algemene burgerlijk pensioenwet

In het wetsvoorstel voltooiing eerste fase herziening rechterlijke
organisatie (22 495) is voorzien in een nieuw hoofdstuk S van de
Algemene burgerlijke pensioenwet, waarbij rekening is gehouden met de
eisen die de Awb stelt. De in de eerste aanpassingswet voorziene wijzi–
gingen van het oude hoofdstuk S kunnen derhalve vervallen.

2. Gemeentewet

De wijziging van onderdeel D vloeit voort uit de vernummering van de
afdelingen van hoofdstuk 7 van de Awb, die in de loop van de parlemen–
taire behandeling van de Awb heeft plaatsgevonden in verband met het
onderbrengen van artikel 7:1 in een aparte afdeling (afdeling 7.1).
De wijziging van onderdeel Ea betreft een correctie van een misstelling in
de Aanpassingswet Awb I.

3. Provinciewet

In onderdeel J werd abusievelijk gesproken van de derde volzin van
artikel 196, tweede lid, waar de tweede volzin was bedoeld.

4. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De aanpassing van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoons–
gegevens is herzien in onderdeel 1 van deze wet.

ARTIKEL V MINISTERIE VAN ONDERWUS EN WETEN–
SCHAPPEN

I

1. Wet op het voortgezet onderwijs

De Wet op het voortgezet onderwijs is gewijzigd bij de Wet Regeling
herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs (Stb. 1992, nr. 112).
Daarbij is de indeling van Titel III in hoofdstukken gewijzigd in een
indeling in afdelingen. De onderhavige aanpassing brengt het vijfde lid
van artikel 64, dat in de Aanpassingswet Awb I is toegevoegd, in
overeenstemming met deze gewijzigde indeling.

De Wet Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs
(Stb. 1992, nr. 112) vervangt de paragrafen 1 tot en met 5 (artikelen 77
tot en met 96) van de WVO door drie nieuwe hoofdstukken. Daarmee
kunnen ook de onderdelen Lb tot en met Ma van de Aanpassingswet
Awb I vervallen. Onderdeel Mb kan vervallen, nu genoemde wet het
tweede lid van artikel 98 heeft doen vervallen. Om dezelfde reden moet
in de aanhef van onderdeel Mc, dat een aanvulling geeft op het derde lid
(oud) van artikel 98, een vernummering plaatsvinden. Onderdeel Md
wordt gewijzigd in verband met de wijziging van artikel 106 bij
genoemde wet.

Bij de Wet houdende wijziging van onder meer de Wet op het voort–
gezet onderwijs en de Wet op het basisonderwijs in verband met de
invoering van basisvorming in het voortgezet onderwijs, de invoering van
kerndoelen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en de
invoering van voorbereidend beroepsonderwijs (Stb. 1992, 270) is artikel
27 (onderdeel A) gewijzigd.
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Ten gevolge van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs (Stb.
1992, 337) is ook de wet op het voortgezet onderwijs ingrijpend
gewijzigd. Hierbij is reeds een nieuw artikel 39a ingevoerd, dat thans
wordt vernummerd tot onderdeel 39b. Hetzelfde geldt voor artikel 53a
(onderdeel F).

Onderdeel E kan vervallen omdat artikel 52 is gewijzigd bij de Wet
houdende wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de interimwet op
het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet
op het voortgezet onderwijs in verband met het formatiebudgetsysteem
(Stb. 1992, 113). Daarbij is een nieuw artikel 52a ingevoegd, dat in het
vijfde onderdeel van deze wet wordt aangepast aan de Awb.

2. Wet op het leerlingwezen

De Wet op het leerlingwezen is bij artikel II, Titel C, van de Wet op het
cursorisch beroepsonderwijs ingetrokken per 1 augustus 1993.

3. Wet op het basisonderwijs

De WBO is recentelijk verschillende keren gewijzigd. Deze wijzigingen
leiden ertoe dat artikel 4 van Aanpassingswet Awb I, waarin de WBO
wordt aangepast, niet onverkort kan worden gehandhaafd. De onder–
delen Aa, Ab en R hebben betrekking op de artikelen 15, 16 en 102 van
de Wet op het basisonderwijs, welke artikelen bij de Wet van 27 februari
1992, houdende wijziging van onder andere de WBO in verband met het
formatiebudgetsysteem (Stb. 1992, nr. 113) zijn vervallen.

Onderdeel M, onder 1, kan vervallen in verband met de Wet van 18
juni 1992 houdende wijziging van onder andere de WBO in verband met
aanpassingen in het bekostigingsstelsel (Stb. 1992, 310).

4. Wet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs

De ISOVSO is recentelijk verschillende keren gewijzigd. Deze wijzi–
gingen leiden ertoe dat artikel 5 van Aanpassingswet Awb I, waarin de
ISOVSO wordt aangepast, niet onverkort kan worden gehandhaafd. De
onderdelen Bb, Bc en T hebben betrekking op de artikelen 23, 24 en 99
van de ISOVSO, welke artikelen bij de Wet van 27 februari 1992,
houdende wijziging van onder andere de ISOVSO in verband met het
formatiebudgetsysteem (Stb. 1992, 113) zijn vervallen.

Onderdeel 0, onder 1, kan vervallen in verband met de Wet van 18
juni 1992 houdende wijziging van onder andere de WBO in verband met
aanpassingen in het bekostigingsstelsel (Stb. 1992, 310).

5. Wet op de studief inanciering

Dit betreft een wijziging van technische aard.

6. Wet op de onderwijsverzorging

De in artikel 62, derde lid, van de Wet op de onderwijsverzorging
bedoelde beslissingen zijn afkomstig van privaatrechtelijke rechtsper–
sonen. De Awb is daarop niet van toepassing. Om die reden zijn de
voorgestelde wijzigingen van de artikelen 62 en 63 van de WOV herzien.
Volstaan is met het aanbrengen van enige terminologische wijzigingen
en met een aanpassing van de beroepstermijn aan artikel 6:7 van de
Awb. Ook is het voorschrift dat de beslissing bij aangetekend schrijven
moet worden verzonden, geschrapt.
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II

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het basisonderwijs en
andere wetten in verband met deregulering, autonomiever–
groting en vermindering van de beleidslasten en van de Wet
algemene regels herindeling in verband met technische aanpas–
singen (22 353)

A en B

Ingevolge dit wetsvoorstel worden verschillende artikelen in de Wet op
het basisonderwijs en de Wet ISOVSO gewijzigd. De daarmee corres–
ponderende onderdelen in de Aanpassingswet Awb I worden om die
reden gewijzigd.

ARTIKELVI MINISTERIE VAIM FINANCIËN

1. Algemene wet inzake rijksbelastingen

Met betrekking tot deze wet wordt thans uitgegaan van de huidige
wettekst (laatste wijziging: wet van 4 maart 1993, houdende wijziging
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, van de Wet inzake de
douane en van enige andere wetten in verband met de herstructurering
van de rijksbelastingdienst (Stb. 153). Dit uitgangspunt heeft tot gevolg
dat niet langer rekening wordt gehouden met een aantal wetsvoorstellen,
die nog wel verwerkt waren in de Aanpassingswet Awb I. Wijzigingen die
op die wetsvoorstellen betrekking hadden, worden nu geschrapt.

Voorts zijn conform de nieuwe Aanwijzingen voor de regelgeving in de
AWR in voorkomend geval de verwijzingen naar publikatie in het
Staatsblad verwijderd.

Tot slot zijn enkele omissies hersteld.

2. Wet inzake de douane

Ingevolge de Wet van 10 december 1992 (Stb. 658) is de citeertitel
van de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen gewijzigd in
«Wet inzake de douane». De aanhef van het onderhavige artikel 3 is
hieraan aangepast.

Ingevolge de Wet van 19 december 1991 (Stb. 741) zijn de artikelen 8
en 13 van de Wet inzake de douane gewijzigd en zijn de artikelen 34, 41,
42, 43 en 44 van die wet vervallen. De onderdelen A, B, E, F, G, H, I, J
en AA zijn om die reden gewijzigd, dan wel vervallen.

Onderdeel Ja is aangepast aan artikel 1:3 van de Awb zoals dit is
komen te luiden ingevolge de nota van wijziging van 17 december 1990
(Kamerstukken II 1990/91,21 221, nr. 6). Voorts vervalt in dit onderdeel,
in verband met de Aanwijzingen voor de regelgeving (86), de aanduiding
van het Staatsblad waarin de Awb is geplaatst.

In de onderdelen N en 0 is de in artikel 99 onderscheidenlijk 100 van
de Wet inzake de douane genoemde termijn van een maand alsnog
overeenkomstig de Awb in weken uitgedrukt.

Ingevolge de Wet van 19 december 1991 (Stb. 740) is artikel 108 van
de Wet inzake de douane gewijzigd. Met het oog daarop is onderdeel P
aangepast.

De aanpassing van de wijziging van artikel 156a van de Wet inzake de
douane in onderdeel X, onder 1, vloeit voort uit de Wet van 11 juni 1992
(Stb. 286).
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3. Wet op de inkomstenbelasting 1964

De onderhavige aanpassing vloeit voort uit de wet van 10 september
1992 (Stb. 492), waarbij enkele leden van artikel 40 van de Wet op de
inkomstenbelasting werden vernummerd.

4. Wet op de omzetbelasting 1968

Ingevolge artikel IV van de wet van 19 december 1991 (Stb. 1991,
740) is artikel 22 van de Wet op de omzetbelasting 1968 gewijzigd.
Artikel 10, onderdeel B, kan daardoor vervallen.

Bij wet van 24 december 1992 (Stb. 1992, 713) heeft een vernum–
mering plaatsgevonden van artikel 27 van de Wet op de omzetbelasting
1968. Artikel 10, onderdeel C is hieraan aangepast.

5. Wet op de internationale bijstandsverlening

Conform de nieuwe Aanwijzingen voor de regelgeving is hier een
verwijzing naar publikatie in het Staatsblad verwijderd.

ARTIKEL VII MINISTERIE VAN DEFENSIE

1. Inkwartieringswet

Artikel 22 van de Inkwartieringswet \s vervallen ingevolge artikel IX van
de Wet van 22 mei 1991 tot wijziging van diverse wetten in verband met
vereenvoudiging van regelgeving en vergroting van gemeentelijke en
provinciale beleidsvrijheid (Stb. 1991, 394), zodat onderdeel E eveneens
kan vervallen.

De wijziging van onderdeel G betreft het herstel van een omissie. Bij
wet van 4 februari 1988 tot wijziging van een aantal wetten in verband
met het vervallen van artikel 201, vierde lid, van de Grondwet naar de
tekst van 1972 (artikel VII, onderdeel J, Stb. 1988, 21), was artikel 47,
derde lid, reeds vervallen.

2. Wet gewetensbezwaren militaire dienst

Verwezen zij naar de toelichting op onderdeel 5 (aanpassing van
bijzondere wetten), onderdeel E (Ministerie van Defensie), artikel 2,
onderdelen B en C.

ARTIKEL VIII MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE–
LIJKE ORDENING EN MILEUBEHEER

1. Wet op woonwagens en woonschepen

Artikel 1 behelst een aanpassing van de artikelen 2 tot en met 17 van
de Wet op woonwagens en woonschepen. Dit artikel kan vervallen nu
artikel X van de Wet van 22 mei 1991 tot wijziging van diverse wetten in
verband met vereenvoudiging van regelgeving en vergroting van
gemeentelijke en provinciale beleidsvrijheid (Stb. 394) de artikelen 2 tot
en met 30 van de Wet op woonwagens en woonschepen doet vervallen.

2. Wet op de Ruimtelijke Ordening

Deze wijziging strekt tot verbetering van een foutieve verwijzing.
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3. Woonwagenwet

Door deze wijziging komt artikel 27, tweede lid, dat onder andere
voorzag in een hoorplicht bij de behandeling van het beroep op de
minister, te vervallen.

Artikel 30 is herzien bij wet van 22 mei 1991 (Stb. 394). Daarbij is de
indeling in verschillende artikelleden vervallen (zie artikel XII, onderdeel
G, van genoemde wet).

Artikel 31 a is vervalien ingevolge artikel XII, onderdeel H, van de Wet
van 22 mei 1991 (Stb. 394), zodat onderdeel U eveneens kan vervallen.

ARTIKEL IX MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

1. Wegenwet

Het betreft hier het rechtzetten van een onjuistheid; artikel 34 van de
Wegenwet heeft betrekking op het opmaken van de legger en niet op de
vaststelling (van het ontwerp) daarvan.

2. Luchtvaartwet

Onderdeel B, dat artikel 11 van de Luchtvaartwet wijzigt, kan vervallen,
nu dit artikel is geschrapt ingevolge artikel 56 van de Wet luchtverkeer
(Stb. 1992,368).

Onderdeel H wordt opnieuw vastgesteld, aangezien nog enkele nadere
wijzigingen van artikel 24 zijn aangebracht. Deze nadere wijzigingen
betreffen vervanging van de term «beschikking» door «besluit», omdat de
aanwijzing van een luchtvaartterrein in de regel is te kwalificeren als een
besluit van algemene strekking. Voorts is een verwijzing naar artikel 21,
vierde lid, aangepast in verband met de vernummering van dat lid
ingevolge onderdeel E.

3. Ontgrondingenwet

Op voordracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat is bij de
Raad van State een wetsvoorstel aanhangig gemaakt dat er onder andere
toe strekt de procedures van afdeling 3.4A Awb van toepassing te doen
zijn op vergunningen ingevolge de Ontgrondingenwet. In de eerste
aanpassingswet was aanvankelijk voorzien in toepassing van de
procedure van afdeling 3.4 Awb. Aangezien het ongelukkig moet worden
geacht dat eerst korte tijd afdeling 3.4 van toepassing is en daarna
afdeling 3.4A, wordt voorgesteld om, vooruitlopend op het eerder
genoemde wetsvoorstel, meteen afdeling 3.4A van toepassing te
verklaren. Omdat deze nadere wijziging doorwerkt in vrijwel alle artikelen
die in de eerste aanpassingswet zijn gewijzigd, is er ter wille van de
overzichtelijkheid voor gekozen om het wijzigingsartikel van de Ontgron–
dingenwet geheel opnieuw vast te stellen. Hieronder volgt een
toelichting per onderdeel.

Ingevolge afdeling 3.4A Awb wordt eerst een ontwerp-besluit
opgesteld, waartegen vervolgens bedenkingen kunnen worden
ingebracht. Dit betekent dat de bedenkingen (equivalent van hetgeen
thans in artikel 8, vierde lid, met de term «bezwaarschriften» wordt
aangeduid) niet reeds aanstonds met de aanvrage in handen kunnen
worden gesteld van de in artikel 8, vierde lid, bedoelde instelling.
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Dit onderdeel is gelijkluidend aan het oorspronkelijke onderdeel B.

Ingevolge afdeling 3.4A Awb staat voor een ieder de mogelijkheid
open bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit. Deze
mogelijkheid bestaat dus ook voor de besturen van belanghebbende
provincies, gemeenten, waterschappen, Kamers van Koophandel en
Fabrieken, het Landbouwschap en andere instellingen en de vergunning–
houder, die thans nog uitdrukkelijk in artikel 10, eerste lid, Ontgrondin–
genwet worden genoemd. Wat de besturen van veenschappen en
veenpolders betreft, zij erop gewezen dat die instellingen niet meer als
zodanig bestaan.

D1 en E

De artikelen 12, derde en vierde lid, en 14 kunnen bij nadere
beschouwing in hun geheel vervallen in het licht van het algemene
bekendmakings– en mededelingsregime van de artikelen 3:41 tot en met
3:43 Awb. De schrapping van de artikelen 13 en 15 was reeds voorzien
in de oorspronkelijke onderdelen E en G van dit wijzigingsartikel.

D2

Deze wijziging vloeit voort uit de wijziging die ingevolge onderdeel C in
artikel 10 is aangebracht.

De tekst van artikel 16 is aangepast aan de standaardbepaling inzake
de opschortende werking van bezwaar en beroep.

Deze wijziging houdt verband met de aanpassing van artikel 14
(onderdeel D).

H

De termijn in artikel 28, tweede lid, is aangepast aan de bij de Awb
gevestigde praktijk dat termijnen zoveel mogelijk in weken worden uitge–
drukt.

4. Wet uitkering wegen

De wijziging van de Wet uitkeringen wegen kan vervallen, omdat die
wet ingevolge artikel 33 van de Wet herverdeling wegenbeheer m.i.v. 1
januari 1993 is ingetrokken.

5. Wet verontreiniging oppervlaktewateren

De wijziging van onderdeel A strekt ertoe in artikel 1a, derde lid, nog
een tekstuele wijziging aan te brengen, ter aanpassing aan het besluit–
begrip in de Awb.

De wijzigingen in onderdeel Aa zijn van redactionele aard.
Onderdeel B kan vervallen aangezien artikel IX, onderdeel A, van

wetsvoorstel 22 601 reeds in de betrokken wijziging voorziet.
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Onderdeel D.1 is nieuw en bevat een aanpassing van de wijze van
bekendmaking van een verklaring van ongenoegzaamheid aan de termi–
nologie van artikel 3:41 Awb. Ingevolge dat artikel kan de bekendmaking
niet alleen door uitreiking geschieden, maar ook door toezending.

Onderdeel F kan vervallen aangezien artikel IX, onderdeel D, van
wetsvoorstel 22 601 reeds in de betrokken wijziging voorziet.

De aanvulling van onderdeel G.2 strekt tot aanpassing aan de termino–
logie inzake het «geven» van beschikkingen in de Awb.

De wijziging van onderdeel K strekt tot verbetering van een in de
oorspronkelijke wijziging onjuist aangehaald artikelnummer

6. Grondwaterwet

Onderdeel A (schrapping van de geheimhoudingsbepaling in artikel 6b
Grondwaterwet) kan vervallen, aangezien in schrapping van de geheim–
houdingsbepaling reeds is voorzien ingevolge artikel I, onderdeel J,
derde lid, van de wet van 23 december 1992 (Stb. 1993, 31).

7. Binnenschepenwet

Onderdeel B kan vervallen, nu artikel I, onderdeel B, zesde lid, reeds
voorziet in de betrokken wijziging, te weten het vervallen van artikel 4,
vierde lid, van de Binnenschepenwet.

8. Wet autovervoer goederen

De wijziging van de Wet Autovervoer Goederen kan vervallen, omdat
die wet is ingetrokken door de Wet goederenvervoer over de weg (Stb.
1992, 145).

9. Loodsenwet

In de artikelen 16 en 23 van de Loodsenwet worden nog enkele nadere
wijzigingen voorgesteld ter aanpassing aan afdeling 3.6 Awb.

In artikel 23 wordt voorts een in dagen uitgedrukte termijn vervangen
door een in weken uit te drukken termijn, overeenkomstig de in het kader
van de Awb gemaakte keuze.

10. Waterschapswet

De Waterschapswet is inmiddels tot wet verheven. Bij de plaatsing van
de tekst in het Staatsblad (Stb. 1991, 444) zijn de artikelen van deze wet
doorlopend genummerd. De aanduiding van de in de Aanpassingswet
Awb I gewijzigde artikelen is hieraan aangepast.

11. Wet Raad voor verkeer en waterstaat

De Wet Raad voor verkeer en waterstaat is inmiddels tot wet verheven
(Stb. 1992, 146). Ten opzichte van de eerder gewijzigde versie is de
nummering gewijzigd. Bovendien blijken enkele nadere aanpassingen
nodig. Om deze redenen wordt voorgesteld het betrokken wijzigingsar–
tikel (artikel 44) opnieuw vast te stellen. Hieronder volgt per onderdeel
een toelichting.

Ingevolge artikel 1:2 Awb worden onder «belanghebbenden» verstaan
degenen wier belang rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken. De kring
van degenen die in de onderhavige artikelen van de Wet Raad voor
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verkeer en waterstaat worden bedoeld, is echter ruimer. Om die reden is
het ruimere begrip «betrokkenen» gekozen.

B

De geheimhoudingsbepaling van artikel 26 kan vervallen in verband
met artikel 2:5 Awb.

De termijn in artikel 40, tweede lid, is aangepast aan de bij de Awb
gevestigde praktijk dat termijnen zoveel mogelijk in weken worden uitge–
drukt.

D

Het tweede lid van artikel 53 kan vervallen, aangezien deze bepaling
betrekking heeft op het Kroonberoep in de Ontgrondingenwet, dat
ingevolge de definitieve voorzieningen in Kroongeschillen per 1 januari
1994 wordt omgezet in beroep op de administratieve rechter
(wetsvoorstel 22495).

12. Wet rijonderricht motorrijtuigen

De onderhavige wijzigingen vloeien voort uit een vernummering van de
artikelen van de Wet rijonderricht motorrijtuigen, zoals die heeft plaats–
gevonden in het tweede nader gewijzigd voorstel van wet.

De toegevoeging van onderdeel C houdt verband met de in onderdeel
aA vervatte vernummering van de artikelleden van artikel 15.

13. Wet goederenvervoer over de weg

De Wet goederenvervoer over de weg is inmiddels tot wet verheven.
De aanduiding van de artikelen van deze wet in artikel 46 van de Aanpas–
singswet Awb I is aangepast aan de tekst van deze wet zoals die in het
Staatsblad is geplaatst (Stb. 1992, 145).

ARTIKEL X MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

1. Handelsregisterwet

Per 1 januari 1993 is het bestaande artikel 32a, vijfde lid, van de
Handelsregisterwet vernummerd van vijfde tot zevende lid. De wijziging
beoogt te bewerkstelligen dat het oude vijfde lid (thans zevende lid)
vervalt en niet het nieuwe vijfde lid.

2. Prijzenwet

Artikel 12 behoeft enige aanpassing. In het voorstel van de wet tot
wijziging van de Prijzenwet (aanscherping van het ingrijpingscriterium)
(Kamerstukken II 1991/92, 22 591, nrs. 1-2) is een nieuwe tekst
opgenomen van artikel 2 van die wet, waarbij reeds rekening is
gehouden met de Awb. Alleen indien dat voorstel van wet later in
werking treedt dan de onderhavige Aanpassingswet, is voor de tussentijd
de wijziging van het huidige artikel 2 nog nodig; in het andere geval dient
de wijziging van artikel 2 (onderdeel A) te vervallen. Onderdeel E voorziet
daarin.
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3. In– en uitvoerwet

In artikel 13, derde lid, van de In– en uitvoerwet is een regeling
opgenomen in aanvulling op artikel 6, tweede volzin, van die wet. Nu
deze volzin ingevolge de Aanpassingswet Awb I is vervallen, moet ook
artikel 13, derde lid, in zijn geheel vervallen. Bovendien dient in artikel 18
de verwijzing naar artikel 10a, tweede lid, aangepast te worden, nu dat
laatste artikel opnieuw is vastgesteld en nog slechts uit een lid bestaat.

4. Colportagewet

Artikel 22 kan in zijn geheel vervallen, nu wetsvoorstel 21 547,
houdende een ingrijpende wijziging van de Colportagewet, tot wet is
verheven en in werking is getreden. Alle bepalingen die in de aanpas–
singswet Awb I waren aangepast zijn in wetsvoorstel 21 547 komen te
vervallen.

5. Wet op het consumentenkrediet

Bij nadere overweging kan in artikel 17 van de Wet op het consumen–
tenkrediet naast het derde lid ook het vierde lid vervallen, in verband met
artikel 4:8 Awb. Bovendien is inmiddels, door de Wet toezicht krediet–
wezen 1992, een vijfde lid aan artikel 17 toegevoegd, dat nu
vernummerd wordt tot derde lid.

ARTIKEL XI MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN
VISSERIJ

1. Pachtwet

De aanhaling van het staatsbladnummer van de Awb, die onvolledig
was, wordt thans geheel geschrapt.

2. Gezondheids– en welzijnwet voor dieren

De in de Aanpassingswet Awb I aangebrachte aanpassingen van de
Gezondheids– en welzijnswet voor dieren bleken niet meer overeen te
stemmen met de tekst van die wet, zoals die in het Staatsblad is
geplaatst (Stb. 1992, 585). Artikel 18, onderdeel B, kon daarom
vervallen.

ARTIKEL XII MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE–
QENHEID

1. Stuwadoorswet

De Stuwadoorswet is gewijzigd bij wet van 27 juni 1990, houdende
opheffing van het verbod van stuwadoorsarbeid door vrouwen (Stb.
1992, 435). Ingevolge deze wet is de nummering van de leden van
artikel 4 gewijzigd.

2. Arbeidswet

Deze nadere aanpassing van artikel 9p van de Arbeidswet beoogt
duidelijk te maken tegen welk besluit administratief beroep openstaat.
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3. Stoomwet

In onderdeel B was abusievelijk artikel 12 aangeduid als artlkeliid 12.

4. Arbeidsomstandighedenwet

De onderdelen D tot en met F behelzen aanpassingen van enkele
artikelen in de tweede en derde afdeling van hoofdstuk IV. Deze
afdelingen worden in het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsom–
standighedenwet vervangen door een tweetal nieuwe afdelingen.
Daardoor kunnen de betrokken onderdelen uit de eerste Aanpassingswet
vervallen.

De aanduiding van de leden van artikel 36 is in genoemd wetsvoorstel
gewijzigd. De onderdelen J en K zijn hieraan aangepast.

Onderdeel 0 behelst een aanpassing van artikel 42. In genoemd
wetsvoorstel is dit artikel sterk gewijzigd. De in de onderdelen 0 en P
neergelegde aanpassing is om die reden eveneens herzien. Materieel
komt het nieuwe onderdeel 0 overeen met de oorspronkelijk daarin
neergelegde aanpassingen. Voor de toelichting zij daarom verwezen naar
het desbetreffende onderdeel van de memorie van toelichting bij de
Aanpassingswet Awb I (Kamerstukken II, 1990-1991, 22061, nr. 3, blz.
141 e.v.).

5. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend
verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereen–
komsten

Met de wijziging van onderdeel B wordt een misstelling in de
aanpassing van artikel 6 hersteld.

Onderdeel C vervalt, nu een nadere aanpassing van artikel 8 heeft
plaatsgevonden in onderdeel 5 van deze wet.

ARTIKEL XIII MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID
EN CULTUUR

1. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945

In de Aanpassingswet Awb I is bij het aanpassen van de Wet buiten–
gewoon pensioen 1940-1945 uitgegaan van de tekst van de wet zoals
die zou komen te luiden nadat het wetsvoorstel Vermindering uitvoe–
ringslasten (21 196) tot wet zou zijn verheven. Inmiddels blijken zowel de
uiteindelijke tekst van dit wetsvoorstel als het tijdstip van inwerking–
treding onzeker te zijn, zodat er voor is gekozen hiermee niet langer
rekening te houden. In artikel 6, aanhef, wordt nu niet langer naar dit
wetsvoorstel verwezen, terwijl de aanpassingen die uit dit wetsvoorstel
voortvloeiden zijn herzien.

Bij de aanpassing van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 is
daarentegen geen rekening gehouden met de inmiddels tot wet verheven
Regeling behandeltermijnen (Stb. 1993, 325). Oorspronkelijk zou deze
namelijk bij nota van wijziging worden aangepast aan de Awb. Inmiddels
is ervoor gekozen om bedoelde aanpassing mee te nemen in de Aanpas–
singswet Awb III (Kamerstukken II, 1992-1993, 22 168, nr. 12, blz. 2).
Deze aanpassing kan grotendeels plaatsvinden in het vijfde onderdeel
van deze wet (verwezen zij naar onderdeel K, artikel 7), maar op een
aantal punten heeft zij ook gevolgen voor de wijzigingen die in de
Aanpassingswet Awb I zijn aangebracht. Artikel 6 is in deze zin
gewijzigd.

In onderdeel A werd nog uitgegaan van de vernummering van artikel
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12a tot 12b op grond van het wetsvoorstel 21 196. Nu zoals gezegd bij
de aanpassing niet langer rekening wordt gehouden met dit
wetsvoorstel, is de aanduiding van het desbetreffende artikel weer
gewijzigd in 12a.

Onderdeel B behelst een wijziging van artikel 25. Het eerste lid van
artikel 25 kan komen te vervallen, nu uit de systematiek van de Awb al
volgt dat in beginsel op elke aanvraag een beschikking moet worden
gegeven. De overige leden van artikel 25 zijn met het oog hierop
vernummerd. Deze leden zijn voorts aangepast aan het beschikkings–
begrip van de Awb (artikel 1:3), terwijl de in die leden genoemde
termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden, in weken zijn uitgedrukt.

In de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 wordt niet van
«aanvraag» gesproken, maarvan «aanvrage». Onderdeel D is hieraan
aangepast. Bovendien is in dat artikel ook een termijn aangepast.

Artikel 37 behelsde een bezwaartermijn van drie maanden. Dit artikel
vervalt ingevolge de Aanpassingswet Awb I. In de Regeling behandelter–
mijnen is in artikel 37 echter een aparte termijn van drie maanden
opgenomen voor in het buitenland gevestigde bezwaarmakers. Deze
langere termijn is ingegeven door de overweging dat de communicatie
met deze categorie belanghebbenden in het algemeen moeizamer
verloopt. In het onderhavige aanpassingsvoorstel is deze afwijking van de
Awb gehandhaafd. De reden daarvoor is dat de personen die in
aanmerking komen voor een pensioen op grond van de Wet buiten–
gewoon pensioen 1940-1945 in een structureel slechtere positie
gebracht zouden worden wanneer onverkort zou worden vastgehouden
aan een bezwaartermijn van zes weken. Deze termijn begint immers te
lopen op de dag na die van de verzending van de beslissing. Ervan
uitgaande dat met de postbezorging toch al snel enkele dagen a een
week gemoeid is, betekent dit dat een verkorting tot zes weken voor
personen die in het buitenland gevestigd zijn eerder problemen schept
dan voor in Nederland gevestigden. Gewezen zij bovendien op artikel
37b van de Regeling behandeltermijnen, dat voorziet in een afwijking van
de Awb waar het betreft de beslistermijn op een bezwaarschrift,
ingediend door een in het buitenland gevestigde belanghebbende. Ook
deze afwijking is ingegeven door de in het algemeen moeizame commu–
nicatie met in het buitenland wonende bezwaarmakers.

In onderdeel H is abusievelijk de laatste volzin van artikel 42, eerste lid,
vervallen. Deze volzin behelst een hoorplicht, die in verband met het van
toepassing zijn van artikel 4:12 van de Awb (waarin wordt bepaald dat
financiële beschikkingen uitgezonderd zijn van de hoorplicht) gehand–
haafd moet blijven.

Ingevolge de Regeling behandeltermijnen vervalt artikel 42, vierde lid.
De aanpassing van dit artikellid in onderdeel H, derde lid, kan om die
reden vervallen. Om dezelfde reden kan de aanduiding van artikel 42,
vijfde lid, vervangen worden door artikel 42, vierde lid. Ingevolge de
Regeling behandeltermijnen is aan artikel 42 een vijfde lid toegevoegd,
gelijkluidend aan het oorspronkeiijke artikel 42a. In verband daarmee is
aan onderdeel H van de Aanpassingswet Awb I een nieuw lid toege–
voegd, dat artike! 42, vijfde lid (nieuw) aanpast, en vervalt onderdeel I.

2. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers

Bij de aanpassing van de Wet buitengewoon pensioen
zeelieden-oorlogsslachtoffers is geen rekening gehouden met de
inmiddels tot wet verheven Regeling behandeltermijnen (Stb. 1993,
325). Oorspronkelijk zou deze namelijk bij nota van wijziging worden
aangepast aan de Awb. Inmiddels is ervoor gekozen om bedoelde
aanpassing mee te nemen in de Aanpassingswet Awb III (Kamerstukken
II, 1992-1993, 22 168, nr. 12, blz. 2). Deze aanpassing kan grotendeels
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plaatsvinden in het vijfde onderdeel van deze wet (verwezen zij naar
onderdeel K, artikel 8), maar op een aantal punten heeft zij ook gevolgen
voor de wijzigingen die in de Aanpassingswet Awb I zijn aangebracht.
Artikel 7 is in deze zin gewijzigd.

Onderdeel C behelst een wijziging van artikel 22. Het eerste lid van dit
artikel kan komen te vervallen, nu uit de systematiek van de Awb al volgt
dat in beginsel op elke aanvraag een beschikking moet worden gegeven.
De overige leden van artikel 22 zijn met het oog hierop vernummerd.
Deze leden zijn voorts aangepast aan het beschikkingsbegrip van de Awb
(artikel 1:3), terwijl de in die leden genoemde termijnen korter dan of
gelijk aan drie maanden, in weken zijn uitgedrukt.

Onderdeel D brengt een wijziging aan in artikel 22a. Dit artikel is
ingevolge de Regeling behandeltermijnen vernummerd tot artikel 22b.

In de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt
niet van «aanvraag» gesproken, maar van «aanvrage». Onderdeel E is
hieraan aangepast; er is bovendien een termijn aangepast.

Artikel 33 behelsde een bezwaartermijn van drie maanden. Dit artikel
vervalt ingevolge de Aanpassingswet Awb I. In de Regeling behandelter–
mijnen is in artikel 33 echter een aparte termijn van drie maanden
opgenomen voor in het buitenland gevestigde bezwaarmakers. Deze
langere termijn is ingegeven door de overweging dat de communicatie
met deze categorie belanghebbenden in het algemeen moeizamer
verloopt. In het onderhavige aanpassingsvoorstel is deze afwijking van de
Awb gehandhaafd. De reden daarvoor is dat personen die in aanmerking
komen voor een pensioen op grond van de Wet buitengewoon pensioen
zeelieden-oorlogsslachtoffers in een structureel slechtere positie
gebracht zouden worden wanneer onverkort zou worden vastgehouden
aan een bezwaartermijn van zes weken. Deze termijn begint immers te
lopen op de dag na die van de verzending van de beslissing. Ervan
uitgaande dat met de postbezorging toch al snel enkele dagen a een
week gemoeid is, betekent dit dat een verkorting tot zes weken voor
personen die in het buitenland gevestigd zijn eerder problemen schept
dan voor in Nederland gevestigden. Gewezen zij bovendien op artikel
33b van de Regeling behandeltermijnen, dat voorziet in een afwijking van
de Awb, waar het betreft de beslistermijn op een bezwaarschrift,
ingediend door een in het buitenland gevestigde belanghebbende. Ook
deze afwijking is ingegeven door de in het algemeen moeizame commu–
nicatie met in het buitenland wonende bezwaarmakers.

In onderdeel I is abusievelijk de laatste volzin van artikel 42, eerste lid,
vervallen. Deze volzin behelst een hoorplicht, die in verband met het van
toepassing zijn van artikel 4:12 van de Awb (financiële beschikkingen
uitgezonderd van de hoorplicht) gehandhaafd moet blijven.

Het tweede lid van onderdeel I vervangt het woord «beslissing»
abusievelijk door «beschikking». In artikel 35e, tweede lid, wordt namelijk
met het woord beslissing gedoeld op een uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep.

Ingevolge de Regeling behandeltermijnen vervalt artikel 35e, vierde lid.
De aanpassing van dit artikellid in onderdeel H, derde lid, kan om die
reden vervallen. Om dezelfde reden kan de aanduiding van artikel 42,
vijfde lid, vervangen worden door artikel 42, vierde lid. Ingevolge de
Regeling behandeltermijnen is aan artikel 42 een vijfde lid toegevoegd,
inhoudende een regeling van de bekendmaking van beslissingen
genomen ingevolge artikel 35e. Deze bekendmakingsregeling kan
vervallen in verband met afdeling 3.5 van de Awb. Ook onderdeel J kan
vervallen, nu artikel 35f is gewijzigd in de Regeling behandeltermijnen.
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3. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Bij de aanpassing van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
1940-1945 is geen rekening gehouden met de inmiddels tot wet
verheven Regeling behandeltermijnen (Stb. 1993, 325). Oorspronkelijk
zou deze namelijk bij nota van wijziging worden aangepast aan de Awb.
Inmiddels is ervoor gekozen om bedoelde aanpassing mee te nemen in
de Aanpassingswet Awb III (Kamerstukken II, 1992-1993, 22 168, nr.
12, blz. 2). Deze aanpassing kan voor een deel plaatsvinden in het vijfde
onderdeel van deze wet (verwezen zij naar onderdeel K, artikel 6), maar
op een aantal punten heeft zij ook gevolgen voor de wijzigingen die in de
Aanpassingswet Awb I zijn aangebracht. Artikel 21 is in deze zin
gewijzigd.

Onderdeel C behelst een wijziging van artikel 32. Het eerste lid van
artikel 32 kan komen te vervallen, nu uit de systematiek van de Awb al in
algemene zin volgt dat een bestuursorgaan op een aanvraag moet
beslissen. De overige leden van artikel 32 zijn met het oog hierop
vernummerd. Deze leden zijn voorts aangepast aan het beschikkings–
begrip van de Awb (artikel 1:3), terwijl de in die leden genoemde
termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden, in weken zijn uitgedrukt.

In onderdeel D moet artikel 32a artikel 32b zijn.
Onderdeel M wijzigt artikel 61. Aan dit artikel is ingevolge de Regeling

behandeltermijnen een nieuw artikellid toegevoegd. Tevens is van de
gelegenheid gebruik gemaakt om artikel 61 aan te passen aan het
wetsvoorstel Voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie.
Dit heeft geleid tot het vervallen van het tweede lid.

4. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945

In de Aanpassingswet Awb I is bij het aanpassen van de Wet uitke–
ringen burger-oorlogsslachtoffers uitgegaan van de tekst van de wet
zoals die zou komen te luiden nadat het wetsvoorstel Vermindering
uitvoeringslasten (21 196) tot wet zou zijn verheven. Inmiddels blijken
zowel de uiteindelijke tekst van dit wetsvoorstel als het tijdstip van inwer–
kingtreding onzeker te zijn, zodat er voor is gekozen niet langer rekening
te houden met het wetsvoorstel vermindering uitvoeringslasten. In artikel
26, aanhef, wordt nu niet langer hiernaar verwezen, terwijl de aanpas–
singen die uit dit wetsvoorstel voortvloeiden, zijn herzien.

Bij de aanpassing van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers
1940-1945 is daarentegen geen rekening gehouden met de inmiddels
tot wet verheven Regeling behandeltermijnen (Stb. 1993, 325).
Oorspronkelijk zou deze namelijk bij nota van wijziging worden
aangepast aan de Awb. Inmiddels is ervoor gekozen om bedoelde
aanpassing mee te nemen in de Aanpassingswet Awb III (Kamerstukken
II, 1992-1993, 22 168, nr. 12, blz. 2). Deze aanpassing kan grotendeels
plaatsvinden in het vijfde onderdeel van deze wet (verwezen zij naar
onderdeel K, artikel 4), maar op een aantal punten heeft zij ook gevolgen
voor de wijzigingen die in de Aanpassingswet Awb I zijn aangebracht.
Artikel 26 is in deze zin gewijzigd.

Onderdeel P behelst een wijziging van artikel 38. Dit artikel is
gewijzigd ingevolge de Regeling behandeltermijnen. Het eerste lid van
dit artikel kan komen te vervallen, nu de beslistermijn in het derde lid
(oud) is neergelegd. De overige leden zijn met het oog hierop
vernummerd. Deze leden zijn voorts aangepast aan het beschikkings–
begrip van de Awb (artikel 1:3), terwijl de in die leden genoemde
termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden, zijn uitgedrukt in weken.

In onderdeel G moet artikel 39 artikel 39a zijn.
Onderdeel L vervalt, nu artikel 55 ingevolge de Regeling behandelter–

mijnen is gewijzigd. De aanpassing van artikef 55 vindt nu plaats in het
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vijfde onderdeel van de Aanpassingswet Awb III (onderdeel K, artikel 4,
onderdeel F).

Onderdeel R wijzigt artikel 61. Dit artikel is ingevolge de Regeling
behandeltermijnen gewijzigd. Als gevolg daarvan is de aanpassing van
artikel 61 herzien. Het derde en vierde lid van dit artikel zijn vervallen, nu
ook de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 evenmin nog
een dergelijke bevoegdheid voor de minister kent. Overigens zij in dit
verband gewezen op artikel 20 van de Wet op de Pensioen– en Uitke–
ringsraad (Stb. 1990, 324), dat in algemene zin aan de minister de
bevoegdheid toekent met de Pensioen– en Uitkeringsraad in overleg te
treden over door de Raad genomen beslissingen. Voor de overzichte–
lijkheid is het hele onderdeel R opnieuw geredigeerd.

De wijziging in onderdeel T vloeit voort uit het niet langer rekening
houden met het wetsvoorstel Vermindering uitvoeringslasten.

5. Wet buitengewoon pensïoen Indisch verzet

Bij de aanpassing van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet is
geen rekening gehouden met de inmiddels tot wet verheven Regeling
behandeltermijnen (Stb. 1993, 325). Oorspronkelijk zou deze namelijk bij
nota van wijziging worden aangepast aan de Awb. Inmiddels is ervoor
gekozen om bedoelde aanpassing mee te nemen in de Aanpassingswet
Awb III (Kamerstukken II, 1992-1993, 22 168, nr. 12, blz. 2). Deze
aanpassing kan deels plaatsvinden in het vijfde onderdeel van deze wet
(verwezen zij naar onderdeel K, artikel 5), maar op een aantal punten
heeft zij ook gevolgen voor de wijzigingen die in de Aanpassingswet Awb
I zijn aangebracht. Artikel 28 is in deze zin gewijzigd.

Onderdeel D behelst een wijziging van artikel 28 van de Wet buiten–
gewoon pensioen Indisch verzet. Het eerste lid van artikel 28 kan komen
te vervallen, nu uit de systematiek van de Awb al volgt dat in begmsel op
elke aanvraag een beschikking moet worden gegeven. De overige leden
van artikel 28 zijn met het oog hierop vernummerd. Deze leden zijn
voorts aangepast aan het beschikkingsbegrip van de Awb (artikel 1:3),
terwijl de in die leden genoemde termijnen korter dan of gelijk aan drie
maanden, in weken zijn uitgedrukt.

De wijziging van onderdeel G betreft een technische aanpassing.
Artikel 44 behelsde een bezwaartermijn van drie maanden. Dit artikel

vervalt ingevolge de Aanpassingswet Awb I. In de Regeling behandelter–
mijnen is in artikel 44 echter een aparte termijn van drie maanden
opgenomen voor in het buitenland gevestigde bezwaarmakers. Deze
langere termijn is ingegeven door de overweging dat de communicatie
met deze categorie belanghebbenden in het algemeen moeizamer
verloopt. In het onderhavige aanpassingsvoorstel is deze afwijking van de
Awb gehandhaafd. De reden daarvoor is dat personen die in aanmerking
komen voor een pensioen op grond van de Wet buitengewoon pensioen
Indisch verzet in een structureel slechtere positie gebracht zouden
worden wanneer onverkort zou worden vastgehouden aan een bezwaar–
termijn van zes weken. Deze termijn begint immers te lopen op de dag
na die van de verzending van de beslissing. Ervan uitgaande dat met de
postbezorgmg toch al snel enkele dagen a een week gemoeid is,
betekent dit dat een verkorting tot zes weken voor personen die in het
buitenland gevestigd zijn eerder problemen schept dan voor in Nederland
gevestigden. Gewezen zij bovendien op artikel 44b van de Regeling
behandeltermijnen, dat voorziet in een afwijking van de Awb waar het
betreft de beslistermijn op een bezwaarschrift, ingediend door een in het
buitenland gevestigde belanghebbende. Ook deze afwijking is ingegeven
door de in het algemeen moeizame communicatie met in het buitenland
wonende bezwaarmakers.

In onderdeel L is abusievelijk de laatste volzin van artikel 48, eerste lid,
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vervallen. Deze volzin behelst een hoorplicht, die in verband met het van
toepassing zijn van artikel 4:12 van de Awb (financiële beschikkingen
uitgezonderd van de hoorplicht) gehandhaafd moet blijven.

Ingevolge de Regeling behandeltermijnen vervalt artikel 48, vierde lid.
De aanpassing van dit artikellid in onderdeel L, derde lid, kan om die
reden vervallen. Om dezelfde reden kan de aanduiding van artikel 48,
vijfde lid, vervangen worden door artikel 48, vierde lid. Ingevolge de
Regeling behandeltermijnen is aan artikel 48 een vijfde lid toegevoegd,
gelijkluidend aan het oorspronkelijke artikel 49. In verband daarmee is
aan onderdeel L van de Aanpassingswet Awb I een nieuw lid toege–
voegd, dat artikel 48, vijfde lid (nieuw) aanpast, en vervalt onderdeel M.

ARTIKEL XIV SLOTBEPALINGEN

A1

De wijziging van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, is nodig in verband
met de bezwaarschriftprocedure voor de tegemoetkoming in de studie–
kosten die is geregeld in artikel 151b van de Wet op de studiefinan–
ciering. De herziening en nadere herziening op grond van de algemene
maatregel van bestuurter uitvoering van artikel 121 van de W.V.O. zullen
vervallen bij de aanpassing van de lagere regelgeving. In plaats hiervan
wordt voor de tegemoetkoming in de studiekosten aangesloten bij de
bezwaarschriftprocedure in de zin van de Awb, zoals die voor de Wet op
de studiefinanciering zal gelden, dat wil zeggen zonder hoorplicht.

A2

De aanvulling van artikel 2, tweede lid, met de recente onderwijs–
wetten waarin kroonberoep voorkomt is nodig omdat het uitstei van de
invoering van de bezwaarschriftprocedure geïdt over de gehele linie van
het voormalig kroonberoep in de onderwijswetgeving.

B

Ingevolge artikel I, onderdeel BB, van de Wet van 10 december 1992
(Stb. 658) is de citeertitel van de Algemene wet inzake de douane en de
accijnzen gewijzigd in «Wet inzake de douane».

C Aanpassingswet Awb II

ARTIKEL II MINISTERIE VAN FINANCIËN

1. Wet toezicht verzekeringsbedrijf

De verwijzing naar het staatsbladnummer vervalt ingevolge Aanwijzing
86.

In artikel 16 Wet toezicht verzekeringsbedrijf is bij wet van 15 april
1992 (Stb. 1992, 203) een nieuw tweede lid ingevoegd. Als gevolg
hiervan worden de in de Aanpassingswet Awb II gewijzigde leden van
artikel 16 vernummerd.

Bij wet van 1 juli 1992 (Stb. 441) is artikel 29d vernummerd tot artikel
29g. Ingevolge dezelfde wet is artikel 50 vervallen. Onderdeel J, dat een
wijziging in dit artikel aanbracht, vervalt om die reden.

Onderdeel K behelst een wijziging van artikel 50i. Bij wet van 1 juli
1992 is dit artikel vernummerd tot artikel 50k. Bij dezelfde wet is artikel
50! vernummerd tot artikel 50o, waardoor de desbetreffende aanduiding
in de onderdelen L en V moet worden aangepast.
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Onderdeel U vervalt, daar dit abusievelijk een aanpassing behelst van
artikel 87, eerste lid. In deze aanpassing wordt ook al voorzien in
onderdeel 5.4, onder C, nr. 5 van de wet Voltooiing eerste fase
herziening rechterlijke organisatie (kamerstukken II, 1991-1992, 22495,
nr. 2, blz. 162).

ARTIKEL III MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE–
LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

1. Woningwet

Doordat zowel de Aanpassingswet Awb II als wetsvoorstel 22 495
wijzigmgen aanbrengen in de artikelen 46, zevende lid, 49, vierde en
vijfde lid, en 50, vijfde tot en met achtste lid, van de Woningwet, zijn
enige inconsistenties ontstaan. Deze inconsistenties worden opgeheven
door de in wetsvoorstel 22 495 opgenomen wijzigingen te incorporeren
in de Aanpassingswet Awb II. In onderdeel 3 van dit wetvoorstei is
geregeld dat de betrokken wijzigingen uit wetsvoorstel 22 495 worden
verwijderd. Voorts is in de artikelen 49, eerste lid, respectievelijk 56,
tweede lid, nog een termijn van drie maanden uitgedrukt in weken
respectievelijk een verwijzing aangepast aan een gewijzigde nummering
van artikelleden.

2. Huisvestingswet

De aanduiding van de artikelen van de Huisvestingswet in de Aanpas–
singswet Awb II is in overeenstemming gebracht met de tekst van de
Huisvestingswet zoals die in het Staatsblad is geplaatst (Stb. 1992, 548).

5. Aanpassing van bijzondere wetten aan de Algemene wet
bestuursrecht

A MINISTERIE VAN JUSTITIE

Artikel 1 Vreemdelingenwet

Er zij op gewezen dat in dit onderdeel alleen die bepalingen van de
Vreemdelingenwet worden aangepast die niet worden gewijzigd door het
bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van die wet
(kamerstukken 22 735). Dat wetsvoorstel, waarvan het de bedoeling is
dat het tegelijkertijd met de Awb, op 1 januari 1994, in werking treedt,
bevat namelijk zelf reeds de noodzakelijke aanpassingen aan de Awb van
de daarin opgenomen c.q. gewijzigde bepalingen.

A, C, F

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

B

Artikel 5 kan vervallen, aangezien de Bekendmakingswet reeds groten–
deels voorziet in hetgeen in dat artikel is geregeld. Eén element van
artikel 5 wordt niet in de Bekendmakingswet geregeld: het vereiste dat
over ministeriële regelingen overeenstemming bestaat met andere
betrokken ministers. In het licht van het streven om het aantal medebe–
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trokkenheidsverplichtingen in de wetgeving te beperken, achten wij het
echter aangewezen om ook die bepaling te schrappen.

Deze wijziging betreft een aanpassing aan de terminologie van de Awb
en van andere bepalingen in de Vreemdelingenwet.

De schrapping van het tweede lid en de wijziging van het derde lid van
artikel 21 vloeien voort uit het bekendmakingsregime van artikel 3:41
Awb.

Artikel 45 bevat een geheimhoudingsbepaling, die kan vervallen in
verband met artikel 2:5 Awb. Ten slotte is van de gelegenheid gebruik
gemaakt om de uitgewerkte overgangsartikelen 46 en 47 te schrappen.

Artikel 2

De Wet commissies standaardregelingen is in de Aanpassingswet
Awb I aangepast voor zover daarin de bevoegdheid van de Minister van
Justitie tot benoeming van commissieleden aan de orde was. Inmiddels
is gebleken dat de onderhavige wet verdere aanpassing behoeft. Deze
aanpassingen betreffen met name de ministeriële regeling ingevolge
artikel 2, tweede lid, en de wijze van voorbereiding van een besluit tot
vaststelling, wijziging of intrekking van een standaardregeling.

Het woord beschikking in het tweede lid vervalt, nu daarmee een
ministeriële regeling is bedoeld. Omdat de bekendmaking van ministe–
riële regelingen geschiedt op de voet van de Bekendmakingswet, kan de
bekendmakingsbepaling in het vijfde lid vervallen.

B

Onderdeel B behelst een terminologische aanpassing aan artikel 1:2
van de Awb.

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

De procedure ter vaststelling, wijziging of intrekking van een
standaardregeling is vervangen door de openbare voorbereidingspro–
cedure van afdeling 3.4 van de Awb. De procedure van artikel 7 is
daarmee namelijk goeddeels vergelijkbaar.

Artikel 3 Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de
bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleider–
produkten (Stb. 484)
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A en B

De inschrijving van een depot is een beschikking in de zin van artikel
1:3 van de Awb. Om die reden kunnen het schriftelijkheidsvereiste en het
voorschrift dat de aanvraag moet worden ingediend bij het bureau
vervallen, nu beide al volgen uit artikel 4:1.

In artikel 8, derde lid, vervallen de eis dat de aanvraag dient te zijn
ondertekend en het onderdeel dat betrekking heeft op de gevolmach–
tigde. De artikelen 2:1, 2:2 en 4:2 Awb voorzien hierin al.

B en D

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

B

In het tweede lid vervallen de eerste en de tweede volzin, nu artikel 4:5
van de Awb reeds voorziet in hetgeen deze volzinnen regelen. Met het
oog daarop is het tweede lid opnieuw geredigeerd. Om dezelfde reden
vervallen in artikel 9 het derde tot en met het vijfde lid.

Artikel 20 voorziet, net als artikel 79 van de Rijksoctrooiwet 1993, in
de mogelijkheid om tegen besluiten op grond van deze wet bij verzoek–
schrift beroep in te stellen bij de burgerlijke rechter en wel die te
's-Gravenhage. Deze beroepsgang wijkt af van die welke is voorzien in de
Awb. In het belang van de harmonisatie van het bestuursrechtelijke
procesrecht wordt voorgesteld de beroepsprocedure van de Awb van
toepassing te doen zijn. In overeenstemming met de voorgestelde
wijziging van artikel 79 van de Rijksoctrooiwet 1993 is ook hier ervoor
gekozen om in afwijking van de regeling van de relatieve competentie in
artikel 8.1.1.7 Awb, de rechtbank te 's-Gravenhage bij uitsluiting
bevoegd te maken. Dit in verband met de aldaar opgedane ervaring met
octrooi– en aanverwante geschillen.

Artikel 4 Wet persoonsregistraties

A

In de terminologie van de Algemene wet bestuursrecht is de term
«bezwaren» gereserveerd voor het vragen van voorziening tegen een
reeds genomen besluit. In het derde lid gaat het echter om het inbrengen
van bedenkmgen voorafgaand aan het nemen van een beslissing.
Derhalve is het woord «bezwaren» vervangen door: bedenkingen.

Het vierde lid is aangepast aan de terminologie inzake bekendmaking,
alsmede aan de door de Bekendmakingswet voorgeschreven aanduiding
van de Staatscourant.

B

De Awb reserveert de term «bekendmaking» voor de handeling die
voorwaarde is voor de inwerkingtreding van een besluit. Artikel 19 ziet
mede op reglementen voor persoonsregistraties in de private sector,
waarvan de houders niet als bestuursorganen kunnen worden aange–
merkt; de enkele verplichting tot vaststelling van een reglement bekleedt
hen immers nog niet met openbaar gezag.
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C tot en met G

De Awb druk termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

Artikel 5 Wet voorlopige regeling schadef onds geweldsmis–
drijven

Artikel 7 bepaalt onder meer binnen welke termijn het verzoek om een
uitkermg moet worden ingediend en verbindt daaraan de sanctie van
niet-ontvankelijkheid. Artikel 4:5 Awb bepaalt daarentegen dat, indien de
aanvrager niet voldoet aan de op de aanvraag van toepassing zijnde
wettelijke voorschriften, diens aanvraag niet wordt behandeld. De termi–
nologie van artikel 7 is hieraan aangepast.

B

Artikel 9, derde lid, geeft de aanvrager de mogelijkheid zich te doen
vertegenwoordigen. De artikelen 2:1 en 2:2 Awb bevatten hiervoor een
regeling, zodat deze bepaling kan vervallen. Een verschil tussen beide
regelingen is dat in de Wet voorlopige regeling schadefonds gewelds–
misdrijven de commissie, die op het verzoek beslist, de persoonlijke
verschijning van de belanghebbende kan verlangen, een mogelijkheid die
de Awb niet geeft. Wij achten echter onvoldoende grond aanwezig om
op dit punt een uitzondering te scheppen op de Awb, daar de commissie
zelf kan bepalen welke betekenis zij wil toekennen aan het niet
verschijnen van de aanvrager.

De wijziging van artikel 11 is een logisch sequeel van de wijziging van
artikel 9. Voorts wordt door middel van deze wijziging een misslag
gecorrigeerd: in de wet van 17 maart 1993 (Stb. 167) is ten onrechte in
de tweede volzin van artikel 11 «commissie» vervangen door
«meervoudige kamer». Die wijziging had alleen in de eerste volzin van dit
artikel moeten plaatsvinden.

Artikel 13, eerste lid, regelt de motivering en de bekendmaking van de
beslissing en schrijft verder voor dat de beslissing het daartegen aan te
wenden rechtsmiddel vermeldt. Deze onderwerpen regelt de Awb in de
artikelen 4:16 en verder, en in afdeling 3.6, zodat dit artikellid kan
vervallen.

E, F

Deze wijzigingen vloeien voort uit art. 1:5 Awb, waarin de term
«bezwaarschrift» wordt gereserveerd voor het maken van bezwaar bij het
bestuursorgaan dat het besluit waartegen het bezwaar zich richt, heeft
genomen. Wat de termijn voor het indienen van een verzoekschrift
betreft, is aangesloten bij de beroepstermijn die ingevolge artikel 6:7
Awb geldt voor het instellen van beroep bij de administratieve rechter.
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Artikel 21 bevat een geheimhoudingsbepaling. Die bepaling kan
vervallen in verband met artikel 2:5 Awb.

Artikel 6 Wet politieregisters

A, B, C en E

De wijzigingen betreffen aanpassingen aan de terminologie van de
Awb inzake bekendmaking en mededeling.

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

Artikel 20, vierde lid, kan vervallen in verband met artikel 2:1 Awb.

B MINISTERIE VAN BINNENLAMDSE ZAKEN

Artikel 1 Ambtenarenwet

Het wetsvoorstel Algemene wet gelijke behandeling brengt in artikel
23 een wijziging aan in de Ambtenarenwet 1929, die echter dient te
worden aangepast aan de wijziging van de citeertitel van die wet en de
overige wijzigingen die daarin worden aangebracht bij het wetsvoorstel
voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie.

Artikel 2 Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders

A

Dit onderdeel doet in verband met artikel 1:3, derde lid, het schrifte–
lijkheidsvereiste vervallen.

B

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

C en D

De artikelen 37 en 41, tweede lid, behelzen een bekendmakingsre–
geling. Deze kunnen vervallen nu artikel 3:41 van de Awb daarin voorziet.

Artikel 3 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsge–
gevens

De in– en uitschrijving van personen in de gemeentelijke basisadmini–
stratie en het aanbrengen van wijzigingen van daarin vermelde persoons–
gegevens zijn geen beschikkingen in de zin van artikel 1:3, tweede lid,
van de Awb. Het betreft hier namelijk de registratie van feitelijke
gegevens. Weliswaar kunnen deze feitelijke gegevens van belang zijn
voor de toepassing van bijvoorbeeld de Kieswet of de Paspoortwet, maar
de rechtsgevolgen vloeien dan niet voort uit die feitelijke gegevens, maar
uit de ingevolge de genoemde wetten genomen besluiten. Om deze
reden vormt ook de aangifte van persoonsgegevens die van belang zijn
voor de bijhouding van de basisadministratie, niet een aanvraag om een
beschikking als bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de Awb.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 258, nr. 3 33



A, C, N en 0

Deze onderdelen doen in verband met artikel 1:3 van de Awb het
schriftelijkheidsvereiste voor besluiten vervallen.

B, D en E

De artikelen 9, vijfde lid, 18, vijfde lid, en 21 behelzen een motive–
ringsverplichting. Deze kan vervallen, nu de artikelen 4:16 en 4:17,
eerste lid, hierin reeds voorzien. In verband daarmee is artikel 21
opnieuw geredigeerd.

F, G, H, I, J, K, L, M, P, Q, R, S en T

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

M en R

In artikel 86 is de beroepstermijn van twee maanden teruggebracht tot
zes weken in verband met artikel 6:7 van de Algemene wet bestuurs–
recht.

Artikel 102, derde lid, is terminologisch aangepast aan artikel 1:3
(beschikkingsbegrip) en afdeling 3.6 (bekendmaking) van de Awb.

Uen V

Deze onderdelen behelzen aanpassingen aan afdeling 3.5 (bekend–
making).

W

Artikel 149 bevat een geheimhoudingsbepaling. Deze kan vervallen nu
artikel 2:5 van de Awb daarin voorziet.

Artikel 4 Politiewet

De in de artikelen 29, 32, 34 en 35 vervatte geschillenregelingen
hebben veelal geen betrekking op een besluit als bedoeld in artikel 1:3
van de Awb, zodat de in genoemde bepalingen gehanteerde term
«bezwaar» minder juist is. De betrokken artikelen zijn om die reden
terminologisch aangepast.

De beslissing in het geschil door de Ministers van Justitie en Binnen–
landse Zaken kan wel als een besluit worden aangemerkt. Gezien de aard
van de geschillen bepalen genoemde artikelen dat tegen deze besluiten
geen hogere voorziening openstaat. In het systeem van de Algemene wet
bestuursrecht dient dit echter te geschieden door de desbetreffende
besluiten op de «negatieve lijst» van artikel 8.1.1.6 van de Awb te
plaatsen; dit is geschied in onderdeel 3 van het onderhavige
wetsvoorstel. De bepalingen die hogere voorziening uitsluiten kunnen
derhalve vervallen.
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Artikel 5 Algemene wet gelijke behandeling

A

Dit onderdeel houdt verband met het feit dat hoofdstuk 8 van de
Algemene wet bestuursrecht mede de procesrechtelijke bepalingen van
de Ambtenarenwet 1929 vervangt.

B en C

Deze onderdelen behelzen een terminologische aanpassing aan artikel
1:5 Awb (bezwaar).

D

Artikel 18, derde lid, bepaait dat de commissie haar taak zonder
vooringenomenheid moet vervullen. Deze bepaling kan vervallen, nu
artikel 2:4, eerste lid, van de Awb hierin reeds voorziet.

Artikel 22 behelst een geheimhoudingsbepaling. Deze kan vervallen nu
artikel 2:5 van de Awb daarin voorziet.

F

Verwezen zij naar de toelichting bij artikel 1.

C MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN

Artikel 1 Leerplichtwet 1969

In het vierde lid vervalt de tweede volzin, nu artikel 6:2 van de Awb
voorziet in een regeling van de fictieve weigering.

In het zesde lid kan het schriftelijkheidsvereiste vervallen in verband
met artikel 1:3 van de Awb.

Artikel 2 Wet op het basisonderwijs

De onderhavige wijzigingen vloeien voort uit enkele recente wijzi–
gingen van de WBO, die niet in de Aanpassingswet Awb I konden
worden meegenomen. Deze wijzigingen betreffen de Wet van 27 februari
1992 (Stb. 1992, 113), houdende wijziging van onder andere de WBO in
verband met het formatiebudgetsysteem, de Wet van 18 juni 1992 tot
wijziging van onder andere de WBO in verband met aanpassingen in de
bekostigingsstelsels (Stb. 1992, 310), de Wet van 3 december 1992,
houdende wijziging van onder andere de WBO in verband met regelingen
in verband met invoering van het formatiebudgetsysteem (Stb. 1992,
662) en de Wet van 21 april 1993 houdende wijziging van onder andere
de WBO ten behoeve van de opheffing of vermindering van onderwijs–
achterstanden (regeling onderwijsvoorrangsgebieden) (Stb. 1993, 253).

A t/m Q en S t/m Y

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.
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K

Dit onderdeel behelst een terminologische aanpassing aan artikel 1:3
Awb.

I

Deze wijziging vloeit voort uit de Bekendmakingswet.

R

De mogelijkheid om bij ministeriële regeling termijnen vast te stellen
was eerder opgenomen in de overeenkomstige artikelen 15 en 16 die
thans zijn vervallen.

De in dit artikel genoemde besluiten van de gemeenteraad zijn niet
alleen beschikkingen, waarop afdeling 3.6 van de Awb van toepassing is,
maar kunnen ook besluiten van algemene strekking zijn. Vandaar dat de
eerste volzin, waarin bepaald is dat afschriften van deze besluiten
gezonden worden aan het bevoegd gezag van de bijzondere scholen,
gehandhaafd blijft. Wel is de derde volzin, waarin het administratief
beroep geregeld is, aangepast aan de Awb.

Artikel 3 Overgangswet WBO

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

Artikel 4 Wet op het voortgezet onderwijs

De onderhavige wijzigingen vloeien voort uit enkele recente wijzi–
gingen van de WVO, die niet in de Aanpassingswet Awb I konden
worden meegenomen. Deze wijzigingen betreffen de Wet Regeling
herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs (Stb. 1992, 112), de
Wet van 27 februari 1992, houdende wijziging van onder andere de
WVO in verband met het formatiebudgetsysteem (Stb. 1992, 113), de
Wet tot wijziging van de WVO in verband met de herziening van de
regeling voor de avondscholen en de dag-avondscholen voor voorbe–
reidend wetenschappelijk onderwijs en algemeen voortgezet onderwijs
(voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) (Stb. 1992, 336), de Wet
van 3 december 1992 houdende wijziging van onder andere de WVO in
verband met regelingen in verband met de invoering van het formatie–
budgetsysteem (Stb. 1992, 662), de Wet van 23 januari 1993 houdende
wijziging van de WVO en van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992
(leerlingenstatuut) (Stb. 1993, 74) en de Wet van 21 april 1993
houdende wijziging van onder andere de WVO ten behoeve van de
opheffing of vermindering van onderwijs-achterstanden (regeling onder–
wijsvoorrangsgebieden) (Stb. 1993, 253). De materie die voorheen was
geregeld in artikel 98, tweede lid, is thans geregeld in drie verschillende
artikelen, te weten de artikelen 42a, vierde lid, 50, vierde lid en 98,
tweede lid. De in Aanpassingswet Awb I opgenomen beslistermijn bij
artikel 98, tweede lid, is nu bij telkens bij deze nieuwe bepalingen
opgenomen.
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A t/m E, G t/m L, P t/m Q, S t/m W, Y, Z, BB, FF, II, KK en LL

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

Artikel 2:1 Awb voorziet reeds in de mogelijkheid van vertegenwoor–
diging.

M, N, X, AA, CC, HH en II

Deze onderdelen behelzen beslistermijnen.

Een beslissing van het bevoegd gezag van een bijzondere school
bevindt zich in de privaatrechtelijke sfeer, zodat de eerste zin van het
tweede lid inzake de bekendmaking van zo een beslissing niet kan
vervallen. Wel heeft een terminologische aanpassing plaatsgevonden aan
de bekendmakingsbepalingen van de Awb. Daarbij is ook het voorschrift
dat de beslissing bij aangetekend schrijven moet worden verzonden,
vervallen. De overwegingen die hebben geleid tot het in beginsel steeds
laten vervallen van dit voorschrift doen immers ook hier opgeld.

Om dezelfde reden als hiervoor onder de toelichting op onderdeel 0
vermeld, kan artikel 52a niet worden geschrapt. Wel is het inhoudelijk
aangepast aan hetgeen de Awb bepaalt: de beroepstermijn is op zes
weken gebracht en de term mededeling van het besluit is vervangen door
bekendmaking.

Deze wijziging stemt overeen met de wijze waarop in het wetsvoorstel
Voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie (22 495) het
kroonberoep in de onderwijswetgeving is vervangen door beroep op de
Afdeling bestuursrechtspraak. Daardoor staat ook voor de in artikel 61
bedoelde inrichtingen van voortgezet onderwijs rechtstreeks beroep
open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij
geschillen inzake de aanvang of beëindiging van de bekostiging, dan wel
inzake het niet naleven van de bekostigingsvoorwaarden.

U

Dit betreft een terminologische aanpassing aan artikel 1:5 Awb.

Ingevolge artikel 4:20 van de Awb dient de bij de bekendmaking van
een beschikking te geven motivering in te gaan op de redenen voor
afwijking van een met het oog op die beschikking uitgebracht advies. De
adviseur kan vervolgens op grond van artikel 3:43 bekend raken met de
afwijking en de redenen daarvan.
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Artikel 83 ziet op de mogelijkheid van een aanvullende vergoeding
voor huisvestings– en inventariskosten, waartoe het bevoegd gezag een
aanvraag kan indienen. Met de beslissing op dergelijke aanvragen,
waarbij de hoogte van eventueel toe te kennen vergoedingen niet recht–
streeks uit de programma's van eisen voortvloeit, is dikwijls geruime tijd
gemoeid. Om die reden dient de beslistermijn te worden gesteld op
negen maanden.

AA en CC

De artikelen 89 en 95 zien op de mogelijkheid van een aanvullende
vergoeding voor exploitatiekosten ten behoeve van dagscholen voor
v.w.o., h.a.v.o. en v.b.o., respectievelijk ten behoeve van dagscholen voor
m.b.o. Het bevoegd gezag kan hiertoe een aanvraag indienen. Met de
beslissing op dergelijk aanvragen, waarbij de hoogte van eventueel toe te
kennen vergoedingen niet rechtstreeks uit de programma's van eisen of
de normbedragen voortvloeit, is dikwijls geruime tijd gemoeid. Om deze
reden dient de beslistermijn te worden gesteld op negen maanden.

DD

Voor zover het derde lid een regeling van de bekendmaking behelst,
kan dit vervallen in verband met afdeling 3.6 van de Awb. Dit betreft niet
alleen de definitieve vaststelling van het overschrijdingsbedrag, maar ook
de voorlopige. Ook de voorlopige vaststelling is namelijk een beschikking
in de zin van artikel 1:3 Awb. Ingevolge artikel 96k, eerste lid, creëert de
voorlopige vaststelling een aanspraak op de uitbetaling van een
voorschot, waarvan de hoogte afhankelijk is van de hoogte van het
voorlopig vastgestelde overschrijdingsbedrag.

Door toevoeging van een nieuw vierde lid, is het administratief beroep
- dat eerst te zamen met de bekendmaking ook in het derde lid was
geregeld - nu apart geregeld en aangepast aan de Awb.

EE

Artikel 96m, derde lid, dat een bekendmakingsregeling behelst, kan
vervallen in verband met afdeling 3.6 van de Awb.

GG

Artikel 53a is vernummerd tot artikel 53b in verband met het nieuwe
artikel 53a dat is ingevoegd ingevolge de Aanpassingswet Awb I.

JJ

Deze wijziging betreft een terminologische aanpassing aan artikel 1:3,
tweede lid, van de Awb.

Artikel 5 Les– en cursusgeldwet

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

Artikel 6 Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs

De onderhavige wijzigingen vloeien voort uit enkele recente wijzi–
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gingen van de ISOVSO, die niet in de Aanpassingswet Awb I konden
worden meegenomen. Deze wijzigingen betreffen de Wet van 27 februari
1992 (Stb. 1992, 113), houdende wijziging van onder andere de
ISOVSO in verband met het formatiebudgetsysteem, de Wet van 18 juni
1992 tot wijziging van onder andere de ISOVSO in verband met aanpas–
singen in de bekostigingsstelsels (Stb. 1992, 310), de Wet van 3
december 1992, houdende wijziging van onder andere de ISOVSO in
verband met regelingen inzake de invoering van het formatiebudget–
systeem (Stb. 1992, 662) en de Wet van 21 april 1993 houdende de
wijziging van onder andere de WBO ten behoeve van de opheffing of
vermindering van onderwijsachterstanden (regeling onderwijsvoorrangs–
gebieden) (Stb. 1993,253).

A t/m V en X t/m BB

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

Deze wijziging vloeit voort uit de Bekendmakingswet.

Dit onderdeel behelst een terminologische aanpassing aan artikel 1:3
Awb.

W

De mogelijkheid om bij ministeriële regeling termijnen vast te stellen
was eerder opgenomen in de overeenkomstige artikelen 23 en 24, die
thans zijn vervallen.

De in dit artikel genoemde besluiten van de gemeenteraad zijn niet
alleen beschikkingen, waarop afdeling 3.6 van de Awb van toepassing is,
maar kunnen ook besluiten van algemene strekking zijn. Vandaar dat de
eerste volzin, waarin bepaald is dat afschriften van deze besluiten
gezonden worden aan het bevoegd gezag van de bijzondere scholen,
gehandhaafd blijft. Wel is de derde volzin, waarin het administratief
beroep geregeld is, aangepast aan de Awb.

Artikel 7 Wet op de studiefinanciering

A, E, F en G

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

B

Het schriftelijkheidsvereiste in artikel 17b vervalt in verband met artikel
4:1 van de Awb.

De eerste volzin van artikel 31 a is aangepast aan afdeling 3.6 van de
Awb (bekendmaking).
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Het vervallen van artikel 32a, zesde lid, van de Wet op de studiefinan–
ciering vloeit voort uit het vervallen van artikel 56, zoals dat oorspron–
kelijk luidde. Artikel 56 is immers overbodig geworden, omdat de Awb
voorziet in de mogelijkheid bezwaar te maken. Nu ingevolge de Awb
geen bezwaar mogelijk is tegen het verrichten van rechtshandelingen
naar burgerlijk recht en het in artikel 32a, vierde lid, van de Wet op de
studiefinanciering gaat om zulk een rechtshandeling, is evenmin een
bezwaarschrift mogelijk tegen de in het vierde lid bedoelde overeen–
komst, het aanbod daartoe en tegen de verstrekking uit hoofde van het
vijfde lid, dan wel de weigering daarvan.

Artikel 8 Regeling bestuursoverdracht rijksscholen

De onderhavige aanpassingen behelzen een terminologische
aanpassing aan afdeling 3.6 van de Awb (bekendmaking). De Awb drukt
termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in weken.

Artikel 9 Kaderwet volwasseneneducatie 1991

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

B

De procedure voor de commissie van beroep speelt zich af binnen
privaatrechtelijke verhoudingen, zodat het bepaalde in de laatste volzin
niet kan worden geschrapt. Wel is dit in onderdeel B inhoudelijk
aangepast aan hetgeen de Awb bepaalt: de beroepstermijn is op zes
weken gesteld en de term «ter kennis brengen» is vervangen door
bekendgemaakt.

Artikel 17, derde lid, regelt de wijze van bekendmaking van het besluit
tot vaststelling van de bijdragen. Artikel 3:41 Awb voorziet reeds in dit
onderwerp, zodat ingevolge onderdeel C dit artikellid vervalt.

Dit onderdeel voorziet in het vervallen van een geheimhoudingsbe–
paling.

Artikel 10 Wet op het cursorisch beroepsonderwijs

A, C, D, G, H, L, P, R, S, U, V, X en Z

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

B en I

De termijnen die de Awb stelt voor de indiening van bezwaar– en
beroepschriften en voor de daarop te geven beslissmg zijn te lang voor
de beslissingen inzake deelneming aan examens. Hierbij is duidelijkheid
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op korte termijn geboden in verband met herkansing of vervolgoplei–
dingen. Ook de Aanpassingswet Awb I behelst op dit punt afwijkingen
van de Awb (kamerstukken II 1990/91, 22061, nr. 3, blz. 60, onder 1).

E, K, N, 0, Q, T, V, X, Y, AA, BB en CC

Deze onderdelen behelzen beslistermijnen.

De in de tweede volzin van artikel 2.37, vierde lid, vermelde gemoti–
veerde mededeling aan de student kan worden geschrapt. Zij is reeds
verplicht ingevolge de artikelen 4:16 en 3:41 van de Awb. De volzin is
terminologisch met die wet in overeenstemming gebracht. Daar instel–
lingen van het bijzonder onderwijs niet onder de werking van de Awb
vallen, is de in de genoemde artikelen van de Awb neergelegde norm
voor hen opgenomen in een nieuwe volzin.

De beroepstermijn voor het personeel van bijzondere instellingen en
van de landelijke organen is geharmoniseerd met artikel 6:7 van de Awb
en eveneens gesteld op zes weken.

J, Pen M

Deze onderdelen behelzen enige terminologische aanpassingen aan de
artikelen 1:3, tweede lid (beschikking), 4:17 (motivering) en aan afdeling
3.5 (bekendmaking).

Artikel 11 Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen

A

Het vereiste dat het verzoek naam en adres van het bevoegd gezag
vermeldt, is overbodig, gelet op artikel 4:2, eerste lid, onder a, van de
Awb. De toepasselijkheid van artikel 4:5 van de Awb dient in dit artikel te
worden uitgesloten. De in de Wbo geregelde procedure van voorbe–
reiding van een scholenplan is kort. Daarbinnen moet door verschillende
bestuursorganen een veelheid van aan fatale termijnen gebonden
besluiten worden genomen. Bekorting van die termijnen als gevolg van
de door artikel 4:5 van de Awb geboden mogelijkheid tot aanvulling van
eerder ingediende, onvolledige gegevens zou tot zeer grote problemen
leiden. Deze afwijking is in overeenstemming met in de eerste aanpas–
singswet opgenomen afwijkingen van artikel 4:5 (kamerstukken II
1990/91, 22 061, nr. 3, blz. 60, onder b).

Artikel 5, tweede lid, van de Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basis–
scholen stemt goeddeels overeen met artikel 55, tweede lid, van de
WBO. Laatstgenoemde bepaling is reeds aangepast in Hoofdstuk V,
artikel 4, onderdeel G van de eerste aanpassingswet. De onderhavige
aanpassing is daaraan identiek.

B1 en D

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.
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B2

Voor de toelichting op onderdeel B2 zij verwezen naar de toelichting
op onderdeel A.

De beroepstermijn vervalt in verband met artikel 6:7 van de Awb.

Artikel 12 Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling onderwijs

Artikel 11 geeft een regeling van het administratief beroep bij de
Commissie ex artikel 10. In verband met de hoofdstukken 6 en 7 van de
Awb kunnen in het eerste lid de tweede tot en met vierde volzin
vervallen. Hetzelfde geldt voor de eerste, de vierde en de vijfde volzin
van het tweede lid.

In afwijking van artikel 7:24 van de Awb is de beslistermijn verkort. Het
belang van de school bij een spoedige vervulling van de vacature en het
belang van de betrokken wachtgelder om snel uitsluitsel te krijgen over
een eventuele aanstelling nopen hiertoe.

Artikel 13 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek

A, B en C

In deze artikelen is de terminologie aangepast aan de artikelen 1:5 en
3:40 van de Awb.

D, E, G, J, N, 0, P, Q, R, T, V, W, X, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken. Langere termijnen zijn uitgedrukt in maanden in plaats van in
dagen.

F, U

Het schriftelijkheidsvereiste voor de aanvraag van een beschikking kan
vervallen in verband met artikel 4:1.

H

Artikel 7.53 geeft de minister de bevoegdheid bewijzen van toelating
af te geven wanneer het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal
plaatsen. Gezien de korte periode tussen de afgifte van een bewijs van
toelating en de aanvang van de opleidmg is het van groot belang dat
spoedig zekerheid wordt verkregen omtrent de toelating. Om die reden
behelst onderdeel H een afwijking van de in de artikelen 6:7 en 7:10 van
de Awb voorgeschreven voor de indiening van een bezwaarschrift en het
nemen van een beslissing daarop.

Artikel 7.61 regelt de bevoegdheid van het college van beroep voor de
examens. Er wordt een termijn van vier weken vastgelegd voor het
instellen van het beroep, omdat het hier voor de student van groot
belang is op korte termijn zekerheid te krijgen over de beslissing op zijn
beroep. Gezien de aard van de beslissingen waarover dit college te
oordelen heeft is de in artikel 7:25 van de Awb gegeven bevoegdheid om
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zo nodig een nieuw besluit te nemen in plaats van het vernietigde besluit
niet op haar plaats.

J2, M, S, Y

In deze artikelen is het begrip «belanghebbende» overeenkomstig
artikel 1.2 ingevoerd.

K

Dit onderdeel verklaart de hoofdstukken 6 en 7 van overeenkomstige
toepassing op de beroepsprocedure bij het College van beroep voor het
hoger onderwijs tegen beslissingen van een bijzondere universiteit.

In artikel 9.5 is een motiveringsplicht voor de minister geschrapt,
omdat deze plicht reeds uit artikelen 4:16 en 4:17 voor de AWB voort–
vloeit.

P, R en AA

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de termijn te verlengen tot
zes weken.

Artikel 14 Wet medezeggenschap onderwijs 1992

A

Artikel 5, zesde lid, behelst een geheimhoudingsbepaling die in
verband met artikel 2:5 van de Awb kan vervallen.

B

Met het nieuwe derde lid wordt voorkomen dat tegen een uitspraak
van de geschillencommissie voor openbare scholen eerst bezwaar zou
moeten worden gemaakt, alvorens bij de administratieve rechter in
beroep kan worden gegaan.

De termijn van een maand, genoemd in artikel 22, tweede lid,
waarbinnen een geschil aan de Commissie voor geschillen moet worden
voorgelegd, is in overeenstemming gebracht met die van artikel 6:7 van
de Awb. Schrapping is niet mogelijk, daar geschillencommissies in het
bijzonder onderwijs zich in de privaatrechtelijke sfeer bevinden. In
verband met deze aanpassing is ook in het eerste lid de termijn van een
maand vervangen door een termijn van zes weken.

Het woord «bezwaar» in het eerste lid is vervangen door «beden–
kingen», aangezien de term «bezwaar» ingevolge artikel 1:5, eerste lid,
de betekenis heeft van in de bezwaarschriftprocedure ingebrachte
argumenten tegen een besluit.

Nu de mogelijkheid van een proceskostenveroordeling zich ook
uitstrekt tot het bestuursprocesrecht, is het noodzakelijk in artikel 25,
derde lid, uitdrukkelijk te bepalen dat ook indien een geschil als daar
bedoeld door de bestuursrechter wordt beslecht, deze de raad niet in de
proceskosten kan veroordelen.
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Artikel 15 Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijs–
diploma's (22 543)

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

B

De tweede en derde volzin van artikel 12 kunnen vervallen, nu artikel
4:5 van de Awb een regeling van de aanvulling van de aanvraag behelst.

Artikel 16 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek in verband met decentralisatie van
huisvestings– en bestedingsbeslissingen en regeling van de
overname van het economisch claimrecht (22 957)

Gezien de in artikel 2.15 neergelegde verhouding tussen het waarborg–
fonds, de instellingen en de minister, alsmede het ontbreken van een
directe relatie tussen de minister en het waarborgfonds, is het niet
wenselijk dat de minister in het kader van het administratief beroep kan
ingrijpen in de privaatrechtelijke verhouding tussen de instellingen en het
fonds door de voorwaarden van het fonds te vernietigen en daar andere
voor in de plaats te stellen. Om die reden wordt in artikel 2.15, elfde lid,
de toepasselijkheid van artikel 7:25 van de Awb uitgesloten. De minister
is daarmee slechts bevoegd te bepalen dat de desbetreffende instelling
de gewraakte fondsvoorwaarden niet in het saneringsplan hoeft op te
nemen.

D MINISTERIE VAN FINANCIËN

Artikel 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen

Hier zijn enkele artikelen aangepast die niet eerder aanpassing
behoefden. Conform de nieuwe Aanwijzingen voor de regelgeving zijn in
de AWR in voorkomend geval de verwijzingen naar publikatie in het
Staatsblad verwijderd. In deel 2 van deze Aanpassingswet zijn de wijzi–
gingen van de Aanpassingswet Awb I opgenomen met betrekking tot
hoofdstuk VI (Ministerie van Financiën), artikel 2 (Algemene wet inzake
rijksbelastingen).

Artikel 2 Wet op de omzetbelasting 1968

Artikel 4:1 Awb eist reeds dat een aanvraag schriftelijk moet worden
ingediend. Daarnaast bevat dit onderdeel een aanpassing in verband met
het formele beschikkingsbegrip in de belastingwetgeving.

Artikel 3 Wet op de vennootschapsbelasting 1969

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is reeds gewijzigd in de
Aanpassingswet Awb I. De onderhavige aanpassing vloeit voort uit de
wet van 10 september 1992 (Stb. 491), waarbij de wet op de vennoot–
schapsbelasting werd gewijzigd.

Het begrip «uitspraak» wordt gereserveerd voor de beslissing op het
bezwaarschrift, waartegen vervolgens beroep op de rechter open staat.
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Artikel 4:1 van de Awb stelt reeds de eis dat een aanvraag om een
beschikking schriftelijk moet worden ingediend, zodat deze eis in artikel
14 kan vervallen.

Artikel 4 Wet interne lastenverevening particulier ziektekosten–
verzekeringsbedrijf

A en B

De Awb drukt termijnen, korter dan of gelijk aan drie maanden, uit in
weken.

De term «bezwaar» is vervangen door «bedenkingen» in verband met
artikel 1:5 van de Awb. Voorts is het vijfde lid aangepast aan afdeling 3.6
(bekendmaking) van de Awb, daar het uiten van bedenkingen door de
minister ingevolge het zesde lid meebrengt dat de verzekeraar zijn plan
dient te herzien.

Artikel 17 kan vervallen, daar artikel 2:5 reeds voorziet in een geheim–
houdingsbepaling.

Artikel 5 Wet op de inkomstenbelasting 1964

De Wet op de inkomstenbelasting 1964 is reeds aangepast in de
Aanpassingswet Awb I. De onderhavige aanpassing vloeit voort uit de
wet van 10 september 1992 (Stb. 492), waarbij de Wet op de inkom–
stenbelasting werd gewijzigd.

A, B: De term «uitspraak» wordt gereserveerd voor beslissingen
genomen op bezwaar, waartegen vervolgens beroep op de rechter
openstaat. Het woord «schriftelijk» kan vervallen, nu artikel 4:1 reeds de
eis stelt dat een aanvraag schriftelijk wordt ingediend.

Artikel 6 Wet op de internationale bijstandsverlening

Conform de nieuwe Aanwijzingen voor de Regelgeving is in deze wet
de verwijzing naar publikatie in het Staatsblad verwijderd.

Artikel 7 Wet op de Accijns

A, B, C

Artikel 4:1 van de Awb bepaalt reeds dat een aanvraag om een
beschikking schriftelijk moet worden ingediend.

Artikel 8 Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde
vennootschappen

Deze wijziging houdt verband met de betekenis die afdeling 3.6 geeft
aan de term «bekendmaking». Omdat artikel 9 deze term in een andere
zin gebruikt, is de term «bekendmaking» vervangen.
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Artikel 9 Wet van 18 december 1991, houdende instelling van de
Rijkscommissies voor export–, import en investeringsgaranties

Artikel 10, dat een geheimhoudingsverplichting behelst, kan vervallen
nu artikel 2:5 Awb daarin reeds voorziet.

Artikel 10 Wet inzake de douane

De onder B en C voorgestelde wijzigingen zijn het gevolg van de Wet
van 19 december 1991 (Stb. 741). De wijziging onder A is een nadere
aanpassing aan de Awb.

A, B

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

In de belastingwetgeving wordt van beschikking gesproken om aan te
duiden dat daartegen een bezwaarschrift kan worden ingediend. Om
verwarring tussen dit formele beschikkingsbegrip in de belastingwet–
geving en het materiële beschikkingsbegrip in de Awb te voorkomen,
wordt daarom hier gesproken van «voor bezwaar vatbare beschikking».

Artikel 11 Wet toezicht verzekeringsbedrijf

De Wet toezicht verzekeringsbedrijf is reeds aangepast in de Aanpas–
singswet Awb II. Inmiddels is deze wet enkele malen gewijzigd (Stb.
1992, 203, 372 en 441), waarbij de integrale tekst van de wet geplaatst
is in Staatsblad 1992, nr. 442. De onderhavige aanpassing vloeit voort
uit deze wijzigingen. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om
enige nadere aanpassingen aan te brengen.

A, B, D, E, F, H,

Deze onderdelen betreffen terminologische aanpassingen aan afdeling
3.6 van de Awb (bekendmaking en mededeling). Het vervallen van het
voorschrift tot aangetekende verzending in de artikelen 50x en 50bb
betekent op zichzelf niet dat een bestuursorgaan niet meer bevoegd is
tot zodanige verzending, maar slechts dat daartoe niet meer de wettelijke
verplichting bestaat.

C, I, J

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

G, H

De Awb reserveert de term «bezwaren» voor het vragen van
voorziening tegen een reeds genomen besluit; derhalve is de term hier
vervangen door «bedenkingen».

K

Artikel 81 b, vijfde lid, kan vervallen in verband met afdeling 3.6 van de
Awb (bekendmaking). Het achtste lid behelst een voorschrift over de
bekendmaking van een ministeriële regeling. Nu artikel 4 van de Bekend–
makingswet daarin reeds voorziet, kan dit artikellid vervallen.
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Artikel 12 Wet van 10 september 1992, houdende wijziging van
de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vennoot–
schapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990

De term «uitspraak» is gereserveerd voor de beslissing op het
bezwaarschrift, waartegen vervolgens beroep open staat op de rechter.
Artikel 4:1 van de Awb stelt reeds de eis dat een aanvraag schriftelijk
wordt ingediend.

Artikel 13 Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije
dranken en enkele andere produkten

Ingevolge artikel 4:1 Awb dient een aanvraag schriftelijk te worden
ingediend, zodat het desbetreffende voorschrift in artikel 15 kan
vervallen.

B

Deze aanpassing is het gevolg van het in de belastingwetgeving
gehanteerde formele beschikkingsbegrip.

Artikel 14 Wet op de belasting van personenauto's en motorrij–
wielen 1992

A, B, C en D

Deze onderdelen betreffen terminologische aanpassingen aan de
artikelen 1:3 en 4:1 (aanvraag) en aan het formele beschikkingsbegrip
zoals dat in artikel 23 Algemene wet inzake 's Rijksbelastingen is
neergelegd.

Artikel 15 Wet toezicht kredietwezen 1992

De formulering van de geheimhoudingsbepaling in artikel 64 verschilt
van die van artikel 2:5 van de Awb. De Awb schrijft geheimhouding voor
van gegevens waarvan men het vertrouwelijke karakter kent of redelij–
kerwijs moet vermoeden, terwijl artikel 64 geheimhouding van alle
gegevens voorschrijft. Wegens deze stringentere formulering is deze
geheimhoudingsbepaling gehandhaafd.

In artikel 26 is het woord «betrokkenen» aangepast aan het belangheb
bende-begrip van de Awb (art. 1:2), en vervalt een schriftelijkheidsver–
eiste in verband met artikel 4:1 Awb.

B

Artikel 28, vierde lid, verplicht de Bank wanneer zij wil overgaan tot
onverwijlde toepassing van het derde lid, onder a en c, de kredietin–
stelling te horen. Deze hoorplicht kan vervallen nu artikel 4:8 van de Awb
daarin reeds voorziet. Wegens het ingrijpende karakter van de in het
derde lid, onder a en c, genoemde bijzondere maatregelen, is toepassing
van artikel 4:11 (bevoegdheid de hoorplicht achterwege te laten in
spoedeisende gevallen) van de Awb echter ongewenst. Dit artikel is
daarom niet van toepassing.
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E MINISTERIE VAN DEFENSIE

Artikel 1

Deze wijziging behelst een terminologische aanpassing aan artikel 1:3
(aanvraag). Daarnaast is artikel 6 aangepast aan artikel 4:1, dat reeds
eist dat een aanvraag schriftelijk bij het tot beschikken bevoegde orgaan
wordt ingediend.

Artikel 2

De Wet gewetensbezwaren militaire dienst is reeds in de Aanpas–
singswet Awb I aangepast (hoofdstuk VII, art. 5). De onderhavige
aanpassing is ingegeven door het streven naar een spoedige beslissing
inzake erkenning als gewetensbezwaarde.

De huidige besluitvormingsprocedure kent twee beoordelingsmo–
menten. Het eerste beoordelingsmoment is het advies van een enkel–
voudig lid van de Commissie gewetensbezwaren militaire dienst aan de
minister van defensie. Indien de minister op basis van dit advies
erkenning weigert, volgt een nader onderzoek door de Commissie,
waarbij de aspirant-gewetensbezwaarde in de gelegenheid wordt gesteld
zijn bezwaren schriftelijk en mondeling toe te lichten. De Commissie
adviseert naar aanleiding van dit nader onderzoek aan de minister, die op
basis daarvan beslist.

Bij handhaving van deze besluitvormingsprocedure zou ingevolge
artikel 7:1 van de Awb nog een derde beoordelingsmoment worden
ingevoegd, namelijk de bezwaarschriftprocedure. Gegeven het feit dat
aan de door de minister in tweede instantie te nemen beslissing reeds
een volledige heroverweging ten grondslag ligt, zou dit neerkomen op
een doublure van de besluitvormingsprocedure. Om dit te voorkomen is
de beoordeling in tweede instantie omgevormd tot een bezwaarschrift–
procedure in de zin van artikel 7:1 van de Awb. Daarmee wordt tegemoet
gekomen aan de eisen die de Awb op dit punt stelt zonder dat afbreuk
wordt gedaan aan een behoorlijke toetsing van de bezwaren van een
aspirant-gewetensbezwaarde.

Artikel 5 regelt het onderzoek door een enkelvoudig lid van de
Commissie, welk onderzoek ten grondslag ligt aan de in eerste instantie
door de minister te nemen beslissing. Het nieuwe artikel 5 bepaalt dat
aan dit onderzoek ook meerdere leden van de Commissie kunnen
deelnemen. Verwacht mag worden dat de Commissie met name van
deze mogelijkheid gebruik zal maken in gevallen waarin de aangevoerde
bezwaren moeilijk te beoordelen zijn. Aldus kan ook in dergelijke gevallen
een afgewogen advisering aan de minister plaatsvinden.

B

Artikel 6 regelt het nadere onderzoek van de Commissie, waarvoor de
bezwaarschriftprocedure ex artikel 7:1 van de Awb in de plaats treedt.
Artikel 6 kan om die reden vervallen. In verband hiermee vervalt ook
artikel 5, onderdeel B, van Hoofdstuk VII van de Aanpassingswet Awb I.
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Artikel 7, tweede lid, bepaalt dat een aanvraag wordt afgewezen,
wanneer de verzoeker verzuimt zijn bezwaren schriftelijk toe te lichten of
geen gehoor geeft aan de oproep zijn bezwaren mondeling voor de
Commissie toe te lichten. Artikel 4:5 van de Awb voorziet reeds in deze
bevoegdheid, met dien verstande dat het bestuursorgaan om die reden
de aanvraag buiten behandeling kan laten. Artikel 7, tweede lid, kan om
die reden vervallen. In verband hiermee vervalt in artikel 5, Hoofdstuk VII
van de Aanpassingswet Awb I onderdeel C, onder 1.

Artikel 7a regelt de betrokkenheid van de Commissie gewetensbe–
zwaren militaire dienst bij de bezwaarschriftprocedure. De Commissie is
een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb.

Artikel 7b vervangt de artikelen 5, eerste lid, en 6, zevende lid, voor
zover daarin werd voorzien in de mogelijkheid regels te stelien bij of
krachtens een algemene maatregel van bestuur.

F MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE
ORDEIMING EN MILEUBEHEER

Artikel 1 Wet op de ruimtelijke ordening

Deze wijziging betreft een terminologische aanpassing van het bij wet
van 29 augustus 1991 (Stb. 449) aan artikel 19a toegevoegde twaalfde
lid.

Artikel 2 Wet individuele huursubsidie

A

Het schriftelijkheidsvereiste vervalt in verband met artikel 1:3 Awb.

B

Dit onderdeel behelst een terminologische aanpassing aan artikel 4
van de Bekendmakingswet.

De term «het besluit» wordt in artikel 12, tweede lid, gebruikt voor de
beslissing om de huurcommissie te horen over de vraag of de huurprijs
voor verlaging in aanmerking komt. Deze beslissing is geen besluit in de
zin van artikel 1:3 Awb.

Artikel 3 Wet voorkeursrecht gemeenten

A en C

Overeenkomstig de in de Bekendmakingswet gehanteerde termino–
logie wordt «Nederlandse Staatscourant» vervangen door: Staatscourant.

B

Artikel 8, zevende lid, van de Wet voorkeursrecht gemeenten bevat -
door de verwijzing naar artikel 5 - een Kroonberoep. De onderhavige
wijziging strekt ertoe dit Kroonberoep te vervangen door Awb-beroep.
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Den E

Deze wijzigingen strekken ertoe enkele in maanden uitgedrukte
termijnen uit te drukken in weken.

G MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Artikel 1 Wrakkenwet

Dit onderdeel behelst een aanpassing aan afdeling 3.6 van de Awb
(bekendmaking en mededeling).

Artikel 2 Wet verontreiniging oppervlaktewateren

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren behoeft nog op enkele
ondergeschikte punten aanpassing aan de Awb. De voorgestelde wijzi–
gingen worden hieronder nader toegelicht.

A, B

In deze onderdelen is de wijze van bekendmaking van een verklaring
van ongenoegzaamheid aangepast aan de terminologie van artikel 3:41
Awb. Ingevolge dat artikel kan de bekendmaking niet alleen door
uitreiking geschieden, maar ook door toezending.

Hier worden enkele overbodige zinsneden geschrapt. Het gaat in de
hier te wijzigen artikelen om algemene maatregelen van bestuur, die
immers altijd reeds bij koninklijk besluit («door Ons») worden vastge–
steld.

Artikel 3 Grondwaterwet

Deze wijziging vloeit voort uit de aan de Awb aangepaste terminologie
van artikel 39 Grondwaterwet (vervanging van «bezwaren» door
«bedenkingen»).

B

Deze wijziging strekt tot aanpassing aan de terminologie inzake het
«geven» van beschikkingen in de Awb.

Deze wijziging strekt ertoe dat, overeenkomstig de in het kader van de
Awb gemaakte keuze, een termijn wordt uitgedrukt in weken in plaats
van maanden.
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Artikel 4 Binnenschepenwet

A en B

Deze onderdelen behelzen een aanpassing aan de Bekendmakingswet.

Artikel 27 is aangepast aan afdeiing 3.6 van de Awb (bekendmaking en
mededeling).

Artikel 5 Scheepvaartverkeerswet

In de huidige tekst van artikel 5 van de Scheepvaartverkeerswet is
bepaald dat besluiten met betrekking tot het aanbrengen of verwijderen
van een verkeersteken worden genomen door of vanwege het bevoegd
gezag. Niet al zulke «besluiten» betreffen publiekrechtelijke rechtshande–
lingen, die derhalve zijn gericht op enig rechtsgevolg. Daartoe behoren
slechts de besluiten waartegen in artikel 6 van de wet beroep op de
rechtbank wordt opengesteld, de besluiten met betrekking tot het
aanbrengen of verwijderen van een verkeersteken dat een ge– of verbod
dan wel de opheffing van een ge– of verbod aangeeft. «Besluiten» met
betrekking tot het aanbrengen of verwijderen van een verkeersteken dat
een inlichting of een aanbeveling inhoudt, zijn evenwel niet gericht op
enig rechtsgevolg en vallen om die reden ook niet onder de definitie van
besluit in artikel 1:3 Awb. Aangezien het ook overigens gewenst is een
begrip als besluit in bijzondere wetten in dezelfde betekenis te hanteren
als in de Awb, wordt voorgesteld in artikel 5 van de Scheepvaartver–
keerswet «besluiten» te vervangen door het meer neutrale «beslis–
singen».

Artikel 6 Loodsenwet

Deze nadere wijzigingen van de Loodsenwet strekken tot aanpassing
aan de terminologie inzake «bekendmaking» en «mededeling» ingevolge
de Awb. Onderdeel C strekt er voorts tevens toe in artikel 39 enkele
termijnen in weken uit te drukken in plaats van dagen.

Artikel 7 Wet luchtverkeer

A

De in artikel 12 bedoelde besluiten zijn ministeriële regelingen
waarvoor het regime van de Bekendmakingswet geldt. In die wet is reeds
geregeld dat de bekendmaking plaatsvindt in de Staatscourant, zodat in
de Wet Luchtverkeer nog slechts de mededeling behoeft te worden
geregeld.

B

Deze wijziging betreft een aanpassing aan de ingevolge wetsvoorstel
22 495 te wijzigen citeertitel van de Ambtenarenwet.

C, D

De termijnen zijn aangepast aan de bij de Awb gevestigde praktijk dat
termijnen zoveel mogelijk in weken worden uitgedrukt.
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De vaststelling van de (hoogte van de) in artikel 46 bedoelde vergoe–
dingen geschiedt bij algemeen verbindend voorschrift. De bekendmaking
daarvan is geregeld in artikel 4 van de Bekendmakingswet. Als gevolg
hiervan behoeft slechts de mededeiingsplicht gehandhaafd te worden.

F, G

Deze wijzigingen strekken tot aanpassing aan de terminologie inzake
«bekendmaking» en «mededeling» in de Awb.

H

De geheimhoudingsbepaling van artikel 54 kan vervallen in verband
met artikel 2:5 Awb.

Artikel 8 Wet herverdeling wegenbeheer

De meeste bepalingen van de Wet herverdeling wegenbeheer, met
ingang van 2 november 1992 in werking getreden, hebben een
eenmalige werking. Zij zijn inmiddels uitgewerkt, omdat de overgangs–
datum voor de herverdeling wegenbeheer reeds is vastgesteld (1 januari
1993). In het onderhavige artikel wordt deze wet daarom alleen
aangepast voor zover het gaat om enkele besluiten die mogelijkerwijs
eerst na 1 januari 1994 worden genomen. Een en ander betekent dat
aanpassingen van de bepalingen inzake het Kroonberoep tegen de
provinciale herverdelingsplannen en de rechtbescherming tegen
herplaatsingsbesluiten (artikelen 9 en 15) achterwege blijven.

De betrokken wijziging vloeit voort uit de terminologie van de Awb
inzake «bezwaar» en «bedenkingen».

Artikel 9 Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting

Afdeling 4.1.1 Awb bevat een aantal bepalingen over de aanvraag,
waardoor enkele onderdelen van artikel 4 kunnen vervallen. Deze onder–
delen betreffen het voorschrift dat de aanvraag schriftelijk moet worden
ingediend bij Onze Minister (artikel 4:1), de bevoegdheid modellen vast
te stellen (artikel 4:4) en de bevoegdheid om nadere gegevens te vragen
(artikelen 4:2 jo 4:5).

B

De wijze van bekendmaking van een beschikking wordt geregeld in
artikel 3:41 Awb, zodat artikel 6, voor zover het dit onderwerp regelt, kan
vervallen.

Deze wijziging van artikel 8 is deel gelijk aan de aanpassing van artikel
6 en betreft voorts een terminologische aanpassing aan artikel 1:3,
tweede lid, Awb.

Dit onderdeel behelst de aanpassing van artikel 11 aan de artikelen 1:2
en 1:3 van de Awb en aan het wetsvoorstel voltooiing eerste fase
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herziening rechterlijke organisatie. Verwezen zij naar de memorie van
toelichting bij dat wetsvoorstel (Kamerstukken II 1991/92, 22 495, nr. 3,
blz. 180).

Artikel 10 Tracéwet

Deze wijziging strekt tot effectuering van een toezegging die is gedaan
in de nota naar aanleiding van het eindverslag bij het wetsvoorstel
Tracéwet (Kamerstukken II 1992/93, 22 500, nr. 13, blz. 14/15). Daarin
is aangegeven dat in de aanpassingswet Awb III een voorziening zal
worden getroffen die strekt tot het buiten toepassing verklaren van de
verplichte bezwaarschriftprocedure bij tracébesluiten. Aan het tracébe–
sluit als zodanig gaat de procedure van afdeling 3.4 Awb vooraf. Artikel
7:1 Awb zou dan met zich meebrengen dat er voorafgaand aan het
instellen van beroep tegen het tracébesluit bij de Afdeling bestuurs–
rechtspraak van de Raad van State overeenkomstig artikel 20, vierde lid
van de Tracéwet, een bezwaarschriftprocedure zou moeten worden
doorlopen. Aangezien aan het tracébesluit evenwel een trajectnota ten
grondslag ligt die is voorbereid overeenkomstig de bepalingen van
afdeling 3.4A Awb, is er echter reden om de bezwaarschriftprocedure
buiten toepassing te laten.

H MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Artikel 1

A

Artikel 5 behelst een geheimhoudingsbepaling, die kan vervallen
ingevolge artikel 2:5 Awb.

B

Artikel 6, tweede lid, wordt gewijzigd in verband met het vervallen van
artikel 5.

C, D, en E

Het woord «besluit» wordt gewijzigd in «beslissing» in verband met
artikel 1:3 Awb.

Artikel 23, eerste lid, is aangepast aan de bekendmakingsregeling in
de Awb (afdeling 3.6) en aan de terminologie van de artikelen 4:7 en 4:8
Awb (hoorplicht) en artikel 1:5 Awb (bezwaar).

G, H, I,T

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

I

De motiveringsverplichting vervalt, nu artikel 4:16 Awb daarin reeds
voorziet.
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In artikel 31, eerste en derde lid, wordt de terminologie van artikel 1.3
Awb gevolgd. Het tweede lid wordt herschreven in verband met afdeling
3.6 Awb.

K

In artikel 42, vijfde lid, wordt de terminologie aangepast aan artikel 1:3
Awb.

De mogelijkheid om in beroep te gaan bij het College van Beroep voor
het bedrijfsleven tegen een op grond van deze wet genomen beschikking
blijft gehandhaafd, maar is aangepast aan de formulering die gebruikt
wordt in het wetsvoorstel Voltooiing eerste fase herziening rechterlijke
organisatie (Kamerstukken II 1991/92, 22 495, nrs. 1-2).

M

Artikel 60, eerste lid, wordt aangepast in verband met artikel 4:1 Awb.
Het vierde lid vervalt in verband met artikel 4:5 Awb en in het nieuwe
vierde lid wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4
Awb van toepassing verklaard. In deze voorbereidingsprocedures gaan
de huidige bepaiingen uit het vijfde en zesde lid op.

N

Artikel 61 vervalt ingevolge afdeling 3.6 Awb (Bekendmaking en
mededeling) en afdeling 4.1.4 Awb (Motivering).

Artikel 62 wordt gewijzigd in verband met afdeling 3.6 Awb (Bekend–
making en mededelingj.

Artikel 63 wordt gewijzigd in verband met artikel 4:1 Awb en afdeling
3.6 Awb (Bekendmaking en mededeling).

Q

Artikel 64, tweede lid, wordt gewijzigd in verband met artikel 4:5 Awb.

Artikel 65 wordt gewijzigd ingevolge afdeling 3.6 Awb (Bekendmaking
en mededeling).

Artikel 79a, eerste lid, wordt gewijzigd in verband met artikel 1:3 Awb.
Het derde lid vervalt in verband met afdeling 3.6 Awb (Bekendmaking en
mededeling) en afdeling 4.1.4 Awb (Motivering). Het oude vierde lid
wordt gewijzigd in verband met artikel 3:41 Awb en wordt het derde lid.
Het oude vijfde lid wordt aangepast aan afdeling 3.6 Awb (Bekend–
making en mededeling) en wordt het vierde lid. De formulerïng van het
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oude zesde lid wordt aangepast aan dat van de Awb (vergelijk artikel
8.1.1.1, eerste lid, Awb) en wordt het vijfde lid. Het zevende en achtste
lid vervallen in verband met de artikelen 6:7 en 7:24 Awb. In het nieuwe
zesde lid wordt een hoorverplichting voor het beroepsorgaan vastgelegd.

U

In artikel 80c, eerste lid, kan een schriftelijkheidsvereiste vervallen
ingevolge artikel 4:1 Awb. Het derde lid kan vervallen in verband met
afdeling 3.6 Awb (Bekendmaking en mededeling) en afdeling 4.1.4 Awb
(Motivering). Het nieuwe derde lid is het oude vierde lid en is wat betreft
formulering aangepast aan de terminologie van de Awb (vergelijk artikel
8.1.1.1, eerste lid, Awb). Het vijfde lid kan vervallen ingevolge artike! 6:7
Awb. De eerste volzin van het zesde lid kan vervallen ingevolge artikel
7:24, eerste lid, Awb. De tweede volzin wordt thans vernummerd tot het
nieuwe vierde lid.

In artikel 107a, tweede lid, is een nadere bekendmakingsregeling in
overeenstemming gebracht met de formulering zoals die gehanteerd
wordt in afdeling 3.6 Awb (Bekendmaking en mededeling).

Artikel 2

A

Artikel 7 is een geheimhoudingsbepaling, die kan vervallen ingevolge
artikel 2:5 Awb.

B

Artikel 8, tweede lid, wordt gewijzigd in verband met het vervallen van
artikel 7.

C, D, en E

Het woord «besluit» wordt gewijzigd in «beslissing» in verband met
artikel 1:3 Awb.

Artikel 26, eerste lid, is aangepast aan de bekendmakingsregeling in
de Awb (afdeling 3.6) en aan de terminologie van de artikelen 4:7 en 4:8
Awb (hoorplicht) en artikel 1:5 Awb (bezwaar).

GenH

Deze wijzigingen betreffen aanpassingen van termijnen.

I

De motiveringsverplichting vervalt, nu artikel 4:16 Awb daarin reeds
voorziet.

In artikel 34, eerste en derde lid, wordt de terminologie van artikel 1:3
Awb gevolgd. Het tweede lid wordt herschreven in verband met afdeling
3.6 Awb.
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Artikel 45, eerste lid, wordt aangepast in verband met artikel 4:1 Awb.
Het vierde lid vervalt in verband met artikel 4:5 Awb en in het nieuwe
vierde lid wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4
Awb van toepassing verklaard. In deze voorbereidingsprocedures gaan
de huidige bepalmgen uit het vijfde en zesde lid op.

Artikel 46 vervalt ingevolge afdeling 3.6 Awb (Bekendmaking en
mededeling) en afdeling 4.1.4 Awb (Motivering).

M

Artikel 47 wordt aangepast in verband met afdeling 3.6 Awb (Bekend–
making en mededeling).

N

Artikel 48 wordt gewijzigd in verband met artikel 4:1 Awb en afdeling
3.6 Awb (Bekendmaking en mededeling).

Artikel 49, tweede lid, wordt gewijzigd in verband met artikel 4:5 Awb.

Artikel 50 wordt gewijzigd ingevolge afdeling 3.6 Awb (Bekendmaking
en mededeling).

In artikel 91, tweede lid, vervalt de laatste volzin in verband met
afdeling 3.6 Awb (Bekendmaking en mededeling). Het vierde lid wordt
gewijzigd in verband met artikel 3:41 Awb. Het vijfde lid wordt
aangepast aan afdeling 3.6 Awb (Bekendmaking en mededeling). De
formulering van het vierde lid wordt aangepast aan dat van de Awb
(vergelijk artikel 8.1.1.1, eerste lid, Awb). Het huidige vijfde lid en
grotendeels het huidige zesde lid vervallen in verband met de artikelen
6:7 en 7:24 Awb. In het nieuwe vijfde lid wordt een hoorverplichting voor
het beroepsorgaan vastgelegd.

In artikel 95, eerste lid, kan een schriftelijkheidsvereiste vervallen
ingevolge artikel 4:1 Awb. Het derde lid kan vervallen in verband met
afdeling 3.6 Awb (Bekendmaking en mededeling) en afdeling 4.1.4 Awb
(Motivering). Het nieuwe derde lid is het oude vierde lid en is wat betreft
formulering aangepast aan de terminologie van de Awb (vergelijk artikel
8.1.1.1, eerste lid, Awb). Het vijfde lid kan vervallen ingevolge artikel 6:7
Awb. De eerste volzin van het zesde lid kan vervallen ingevolge artikel
7:24, eerste lid, Awb. De tweede volzin wordt thans vernummerd tot het
nieuwe vierde lid.
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De mogelijkheid om in beroep te gaan bij het College van Beroep voor
het bedrijfsleven tegen een op grond van deze wet genomen beschikking
blijft gehandhaafd, maar is aangepast aan de formulering die gebruikt
wordt in het wetsvoorstel Voltooiing eerste fase herziening rechterlijke
organisatie (Kamerstukken II 1991/92, 22 495, nrs. 1-2).

In artikel 99, tweede lid, is een nadere bekendmakingsregeling in
overeenstemming gebracht met de formulering zoals die gehanteerd
wordt in afdeling 3.6 Awb (Bekendmaking en mededeling).

Artikel 3

Met de wijziging van artikel 4 wordt aangesloten bij het daarmee
corresponderende artikel 17 van de Mijnwet continentaal plat, dat op
dezelfde wijze is aangepast bij wetsvoorstel 22 495.

B

De terminologie inzake bekendmaking en mededeling is aangepast aan
afdeling 3.6 Awb.

I MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Artikel 1 Landbouwkwaliteitswet

In het Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1979, 455)
wordt bepaald dat zogenoemde controle-instellingen (privaatrechtelijke
instellingen) tuchtgerechten kunnen instellen. Tegen de beslissing van
het tuchtgerecht kan men in beroep gaan bij het College van Beroep voor
het bedrijfsleven, tenzij men in beroep kan gaan bij een centraal tuchtge–
recht. Tegen de beslissing van het centrale tuchtgerecht kan men ook
voorziening vragen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Zowel de controle-instellingen als de (centrale) tuchtgerechten zijn
bestuursorganen in de zin van artikel 1:1 de Awb.

De Awb is dus van toepassing op besluiten van de (centrale) tuchtge–
rechten. Dat is ook wenselijk, behoudens voor zover het de verplichte
bezwaarschriftprocedure betreft. Het past niet bij het karakter van een
uitspraak in een tuchtrechtelijke procedure, dat daarvan heroverweging
gevraagd zou kunnen worden bij het tuchtgerecht zelf. Daarom wordt nu
in artikel 13, vierde lid, van de Landbouwkwaliteitswet bepaald dat in
afwijking van artikel 7:1 Awb geen bezwaar kan worden gemaakt tegen
besluiten van een (centraal) tuchtgerecht.

Artikel 2 Wet erkenningen tuinbouw

A en B

Het schriftelijkheidsvereiste voor de in de artikelen 2 en 10 genoemde
vergunningen kan vervallen, nu artikel 1:3 van de Awb deze eis al stelt.
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Artikel 2, tweede lid, regelt de inspraak op het ontwerp van een
algemene maatregel van bestuur. Onderdeel A, tweede lid, behelst een
terminologische aanpassing aan artikel 4:8 van de Awb.

Artikel 3 Zaaizaad– en plantgoedwet

In de Aanpassingswet Awb I is de Zaaizaad– en plantgoedwet
aangepast. Daarbij is onder andere artikel 58 komen te vervallen. Met
het oog hierop is artikel 59, eerste lid, dat een verwijzing naar artikel 58
bevatte, opnieuw geformuleerd.

Artikel 4 Bestrijdingsmiddelenwet 1962

A

In artikel 5, vijfde lid, dat een hoorplicht bevat, is de term «mening»
vervangen door de in de Algemene wet bestuursrecht gebruikte term
«zienswijze».

B

In verband met de algemene regeling van afdeling 3.6 van de
Algemene wet bestuursrecht kan een deel van het bepaalde in artikel 6
vervallen.

In verband met afdeling 4.1.4. van de Algemene wet bestuursrecht kan
de in het eerste en tweede lid van artikel 7 opgenomen motiveringsplicht
vervallen. Het derde lid is aangepast in verband met afdeling 3.6 van de
Algemene wet bestuursrecht.

Verwezen zij naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel
Voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie (Kamerstukken
II 1991/92, 22 495, nr. 3, blz. 180).

De tweede volzin van artikel 13, tweede lid, kan worden aangepast in
verband met het terzake van de motiveringsplicht bepaalde in artikel
4:17 tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Nu artikel 6:7 van
de Algemene wet bestuursrecht een algemene bezwaar– en beroeps–
termijn regelt, kan de beroepstermijn in de derde volzin van het tweede
lid van artikel 13 vervallen.

In verband met de algemene bepaling inzake de geheimhouding van
artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht kan de geheimhoudings–
bepaling van artikel 22, eerste lid, vervallen. Artikel 22 wordt zodanig
geherformuleerd dat met handhaving van de uitzonderingen op de
geheimhoudingsplicht een adequate verwijzing naar de Algemene wet
bestuursrecht plaatsvindt.
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I MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Artikel 1 Stuwadoorswet

Tegen de beschikking van het districtshoofd op een verzoek om
vergunning kan administratief beroep op de voet van de hoofdstukken 6
en 7 van de Awb worden ingesteld bij de minister. Met het oog daarop
kan de onderhavige zinsnede vervallen.

Artikel 2 Arbeidswet 1919

Artikel 1:3 van de Awb voorziet reeds in de eis dat een beschikking
schriftelijk wordt gegeven.

B

De in artikel 72 voorgeschreven verplichting te horen kan vervallen in
verband met artikel 4:8 van de Awb.

Artikel 94 is terminologisch aangepast aan de regeling van het admini–
stratief beroep in de Awb.

Ingevolge de Aanpassingswet Awb I is artikel 31, zesde lid, vervallen
(onderdeel I, derde lid) als gevolg waarvan de overige artikelleden zijn
vernummerd. Artikel 97, vierde lid, is terminologisch aangepast aan de
artikelen 4:7 en 4:8 van de Awb.

Artikel 28, negende lid, is ingevolge de Aanpassingswet Awb I
(onderdeel H, onder 4) vervallen.

Artikel 3 Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend
verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereen–
komsten

De Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren
van collectieve arbeidsovereenkomsten is reeds aangepast in de Aanpas–
singswet Awb I. Er blijkt echter ruimte te zijn voor een verdergaande
aanpassing aan artikel 1:3 van de Awb, waar het betreft de beslissing
inzake de algemeen verbindend– of onverbindendverklaring. Deze
beslissing is een besluit van algemene strekking. De artikelen 6 en 8 zijn
in deze zin aangepast.

Artikel 4 Arbeidsomstandighedenwet

A, B en C: Deze onderdelen doen de in de artikelen 31 a, 35 en 35a
gestelde eisen inzake de hoorplicht, de motivering en de bekendmaking
vervallen.
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Artikel 5 Jeugdwerkgarantiewet

A

De in artikel 20, derde lid, neergelegde hoorplicht en motiveringsplicht
kunnen vervallen, nu de Awb al voorziet in een hoorplicht (artikelen 4:7
en 4:8) en een motiveringsplicht (artikel 4:16 e.v.). De weigering, terug–
vordering of verrekening van de vergoeding vormt een sanctie op een
tekortschieten van het gemeentebestuur in zijn pogingen om jongeren
aan het werk te krijgen. Om die reden ligt het voor de hand - vergelijk
ook artikel 4.1.2.5a van het voorontwerp derde tranche van de Awb, dat
een hoorplicht oplegt bij (gedeeltelijke) intrekking van een subsidiebe–
schikking - het gemeentebestuur bij de voorbereiding van een dergelijke
beschikking te horen. Artikel 4:12, dat financiële beschikkingen
uitzondert van de hoorplicht, is om die reden niet van toepassing
verklaard.

B

Artikel 23 geeft degene die meent dat hem ten onrechte geen dienst–
betrekking in de zin van de Jeugdgarantiewet is aangeboden, de
mogelijkheid daartegen een voorziening te vragen bij burgemeester en
wethouders van zijn woonplaats. Het vragen van deze voorziening kan
niet worden beschouwd als het instellen van administratief beroep in de
zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het aanbod van een dienstbe–
trekking is immers niet een besluit in de zin van artikel 1.3. Algemene
wet bestuursrecht, maar ingevolge het bepaalde in artikel 11 een rechts–
handeling naar burgerlijk recht. De in artikel 23 gegeven procedure heeft
echter veel weg van de procedure van administratief beroep zoals die in
hoofdstuk 6 en afdeling 7.3 van de Awb is neergelegd. In verband met
artikel 6:1 van de Awb is er daarom voor gekozen aan te sluiten bij de in
de hoofdstukken 6 en 7 van de Awb geregelde procedure van admini–
stratief beroep.

Op één punt is afgeweken van het bepaalde in afdeling 7:3 van de
Awb. Dit betreft de in artikel 7:24 voorgeschreven beslistermijnen. Deze
achten wij te lang, gezien het aanmerkelijke belang van de betrokkene bij
het zo spoedig mogelijk verkrijgen van uitsluitsel omtrent de gevraagde
voorziening. Om deze reden is ervoor gekozen om de in artikel 23, lid 3,
voorgeschreven termijn van een maand te handhaven, met dien
verstande dat deze termijn in weken is uitgedrukt.

Artikel 32 bevat een geheimhoudingsbepaling die in verband met
artikel 2:5 van de Awb kan vervallen.

Artikel 6 Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart

A

De beroepsregeling van artikel 8 wordt aangepast aan de Awb en het
wetsvoorstel Voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie
(22 495). Artikel 7:1 voorziet reeds in de mogelijkheid bezwaar te maken
tegen een beschikking van de Ministers, zodat nog slechts de
mogelijkheid van administratief beroep tegen door ambtenaren genomen
beschikkingen geregeld behoeft te worden.
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B

De geheimhoudingsbepaling van artikel 15 kan vervallen in verband
met artikel 2:5 van de Awb.

J MINISTERIE VAN WELZIJN VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR

Artikel 1 Wet op de geneesmiddelenvoorziening

De wijzigingen brengen het bij Wet van 14 november 1991 (Stb.
1991, 670) ingevoegde artikel 3a in overeenstemming met artikel 1:1
(bestuursorgaan) van de Awb.

Artikel 2 Drank– en horecawet

Deze wijziging betreft een terminologische aanpassing van het bij wet
van 29 augustus 1991 (Wet D'gemeenten en D'provincies, Stb, 449)
ingevoegde artikel 85a.

Artikel 3 Wet op de Raad voor het jeugdbeleid

Artikel 11, zesde lid, behelst een geheimhoudingsbepaling. Deze kan
vervallen nu artikel 2:5 van de Awb daarin voorziet.

Artikel 4 Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945

A

Artikel 37a vervalt, nu de artikelen 4:5 en 4:15 van de Awb reeds
voorzien in hetgeen artikel 37a regelde.

B

Artikel 39 ziet op de situatie dat de Raad onvoldoende gegevens tot
zijn beschikking heeft om een beshssmg te kunnen nemen binnen de
wettelijke termijn. Gezien de aard van de materie kan deze situatie
slechts gedeeltelijk worden ondervangen door het bepaalde in artikel 4:5
van de Awb (onvoldoende gegevensverstrekking door de aanvrager).
Overschrijding van de beslistermijn wegens het ontbreken van voldoende
gegevens, resulteert in een fictieve weigering. De aanvrager is vanzelf–
sprekend meer gebaat met een inhoudelijke beslissing op zijn aanvraag.
Daarom verplicht artikel 39 de Raad de aanvrager in geval van een
dreigende termijnoverschrijding te horen. Aldus kunnen de aanwezige
gegevens mogelijk nog zodanig toegelicht of aangevuld worden dat de
Raad alsnog in staat is een beslissing te nemen. De in de artikelen 4:7 en
4:8 van de Awb neergelegde hoorpicht ziet echter niet op deze situatie,
nu artikel 4:12 van de Awb financiële beschikkingen daarvan heeft uitge–
zonderd. Artikel 39 is om die reden gehandhaafd, waarbij overigens wel
enige terminologische aanpassingen aan de Awb hebben plaatsge–
vonden.

Op grond van de Awb worden termijnen van drie maanden of minder
uitgedrukt in weken.
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Artikel 54, eerste lid, zonderde voorlopige beslissingen uit van de in dit
artikel geregelde bezwaarschriftprocedure. In de rechtspraak met
betrekking tot een vergelijkbare regeling in de Wet uitkeringen vervol–
gingsslachtoffers 1940-1945 werd er echter van uitgegaan dat een
Arob-beroep tegen een dergelijke beslissing mogelijk was. Een dergelijke
beslissmg is ook materieel een beschikking in de zin van de Awb. Er is
daarom thans voor gekozen om het onderscheid ten aanzien van bezwaar
en beroep in de voorlopige en definitieve beslissingen te laten vervallen.
Hierdoor zullen in de toekomst tegen beide beschikkingen bezwaar en
beroep mogelijk zijn bij de Centrale Raad van Beroep.

Artikel 54 behelsde een aparte bezwaartermijn van drie maanden voor
in het buitenland gevestigde bezwaarmakers. Deze langere termijn is
ingegeven door de overweging dat de communicatie met deze categorie
belanghebbenden in het algemeen moeizamer verloopt. In het onder–
havige aanpassingsvoorstel is deze afwijking van de Awb gehandhaafd.
Verwezen zij naar de toelichting op Artikel XIII, onder 1, 2 en 5 van
onderdeel 4.

Artikel 54a vervalt nu de artikelen 6:2, 6:12 en 6:20 van de Awb reeds
voorzien in hetgeen dit artikel regelt.

Artikel 55, eerste en tweede lid (oud), regelt de bekendmaking van de
beslissing op het bezwaarschrift. Deze regeling kan vervallen nu artikel
7:12, eerste en tweede lid, van de Awb daarin voorziet.

Het tweede lid (nieuw) behelst een afwijking van artikel 7:10, eerste,
derde en vierde lid, van de Awb waarin wordt bepaald dat de beslissing
op het bezwaarschrift binnen zes weken of, als een commissie is
ingesteld, binnen tien weken moet worden genomen. Op de redenen
voor deze langere beslistermijn is reeds uitvoerig ingegaan in de parle–
mentaire stukken bij het wetsvoorstel regeling behandeltermijnen
(Kamerstukken II. 1990-1991, 22 168, nr. 3, blz. 3 e.v. en nr. 6, blz. 2).
Dit geldt eveneens voor de in het derde lid (nieuw) gegeven mogelijkheid
deze beslistermijnen te verlengen met acht weken indien de bezwaar–
maker in het buitenland gevestigd is. Daarnaar zij verwezen.

Het zesde lid (oud) vervalt, nu artikel 7:10, tweede lid, reeds voorziet
in hetgeen het zesde lid regelt.

Het eerste en tweede lid van artikel 55a kunnen vervallen, nu de
artikelen 7:2, eerste lid, en 7:8 van de Awb reeds voorzien in hetgeen
deze artikelleden regelen.

Het derde lid bepaalt dat op verzoek van de belanghebbende het horen
ook schriftelijk kan plaatsvinden. Deze mogelijkheid volgt echter al uit
artikel 7:2, eerste lid. Daarin is bepaald dat het bestuursorgaan belang–
hebbenden in de gelegenheid stelt te worden gehoord. Uitgangspunt
daarbij is dat het horen mondeling geschiedt (zie bijvoorbeeld artikel
7:6). Blijkens de bewoordingen van artikel 7:2 kan het horen echter ook
achterwege worden gelaten of schriftelijk plaatsvinden, mits de keuze
daarvoor ligt bij de indiener van het bezwaarschrift. Een uitdrukkelijke
regeling van het schriftelijk horen kan derhalve in het licht van artikel 7:2
achterwege blijven. Om die reden vervallen het derde en vierde lid.

Het vijfde lid vervalt nu artikel 7:7 reeds voorziet in de verslaglegging
van het horen.
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H

Artikel 56a vervalt in verband met de artikel 6:2, 6:12 en 6:20 van de
Awb.

Artikel 5 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet

A, D en E

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

B

Artikel 27a vervalt, nu de artikelen 4:5 en 4:15 van de Awb reeds
voorzien in hetgeen artikel 27a regelde.

Artikel 28a ziet op de situatie dat de Raad onvoldoende gegevens tot
zijn beschikking heeft om een beslissing te kunnen nemen binnen de
wettelijke termijn. Gezien de aard van de materie kan deze situatie
slechts gedeeltelijk worden ondervangen door het bepaalde in artikel 4:5
van de Awb (onvoldoende gegevensverstrekking door de aanvrager).
Overschrijding van de beslistermijn wegens het ontbreken van voldoende
gegevens, resulteert in een fictieve weigering. De aanvrager is vanzelf–
sprekend meer gebaat met een inhoudelijke beslissing op zijn aanvraag.
Daarom verplicht artikel 28a de Raad de aanvrager in geval van een
dreigende termijnoverschrijding te horen. Aldus kunnen de aanwezige
gegevens mogelijk nog zodanig toegelicht of aangevuld worden dat de
Raad alsnog in staat is een beslissing te nemen. De in de artikelen 4:7 en
4:8 van de Awb neergelegde hoorpicht ziet echter niet op deze situatie,
nu artikel 4:12 van de Awb financiële beschikkingen daarvan heeft uitge–
zonderd. Artikel 28a is om die reden gehandhaafd, waarbij overigens wel
enige terminologische aanpassingen aan de Awb hebben plaatsge–
vonden.

Artikel 44a vervalt nu de artikelen 6:2, 6:12 en 6:20 van de Awb reeds
voorzien in hetgeen dit artikel regelt.

Het eerste lid van artikel 44b, en het tweede lid, voorzover daarin de
bekendmaking van de beslissing op het bezwaarschrift is geregeld
vervallen in verband met artikel 7:12, eerste en tweede lid, van de Awb.

Het derde lid (nieuw) behelst een afwijking van artikel 7:10, eerste,
derde en vierde lid, waarin wordt bepaald dat de beslissing op het
bezwaarschrift binnen zes weken of, als een commissie is ingesteld,
binnen tien weken moet worden genomen. Op de redenen voor deze
langere beslistermijn is reeds uitvoerig ingegaan in de parlementaire
stukken bij het wetsvoorstel regeling behandeltermijnen (Kamerstukken
II. 1990-1991, 22 168, nr. 3, blz. 3 e.v. en nr. 6, blz. 3). Dit geldt
eveneens voor de in het vierde lid gegeven mogelijkheid deze beslister–
mijnen te verlengen met acht weken, indien de bezwaarmaker in het
buitenland gevestigd is. Daarnaar zij verwezen.
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Het zesde lid vervalt, nu artikel 7:10, tweede lid, reeds voorziet in
hetgeen het zesde lid regelt.

H

Het eerste en tweede lid van artikel 44c kunnen vervallen nu de
artikelen 7:2, eerste lid, en 7:8 van de Awb reeds voorzien in hetgeen
deze artikelleden regelen.

Het derde lid bepaalt dat op verzoek van de belanghebbende het horen
ook schriftelijk kan plaatsvinden. Deze mogelijkheid volgt echter al uit
artikel 7:2, eerste lid Daarin is bepaald dat het bestuursorgaan belang–
hebbenden in de gelegenheid stelt te worden gehoord. Uitgangspunt
daarbij is dat het horen mondeling geschiedt (zie bijvoorbeeld artikel
7:6). Blijkens de bewoordingen van artikel 7:2 kan het horen echter ook
achterwege worden gelaten of schriftelijk plaatsvinden, mits de keuze
daarvoor ligt bij de indiener van het bezwaarschrift. Een uitdrukkelijke
regeling van het schriftelijk horen kan derhalve in het licht van artikel 7:2
achterwege blijven. Om die reden vervallen het derde en vierde lid.

Het vijfde lid vervalt, nu artikel 7:7 reeds voorziet in de verslaglegging
van het horen.

I

Artikel 45a vervalt in verband met artikel 6:2 van de Awb.

Jen K

Deze onderdelen behelzen een terminologische aanpassing aan het
taeschikkmgsbegnp van artikel 1:3 van de Awb.

Artikel 6 Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

A

Artikel 31 a vervalt, nu de artikelen 4:5 en 4:15 van de Awb reeds
voorzien in hetgeen artikel 31 a regelde.

B

Artikel 32a ziet op de situatie dat de Raad onvoldoende gegevens tot
zijn beschikking heeft om een beslissing te kunnen nemen binnen de
wettelijke termijn. Gezien de aard van de materie kan deze situatie
slechts gedeeltelijk worden ondervangen door het bepaalde in artikel 4:5
van de Awb (onvoldoende gegevensverstrekking door de aanvrager).
Overschrijding van de beslistermijn wegens het ontbreken van voldoende
gegevens, resulteert in een fictieve weigering. De aanvrager is vanzelf–
sprekend meer gebaat met een inhoudelijke beslissing op zijn aanvraag.
Daarom verplicht artikel 32a de Raad de aanvrager in geval van een
dreigende termijnoverschrijding te horen. Aldus kunnen de aanwezige
gegevens mogelijk nog zodanig toegelicht of aangevuld worden dat de
Raad alsnog in staat is een beslissing te nemen. De in de artikelen 4:7 en
4:8 van de Awb neergelegde hoorpicht ziet echter niet op deze situatie,
nu artikel 4:12 van de Awb financiële beschikkingen daarvan heeft uitge–
zonderd. Artikel 32a is om die reden gehandhaafd, waarbij overigens wel
enige terminologische aanpassingen aan de Awb hebben plaatsge–
vonden.
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Op grond van de Awb worden termijnen van drie maanden of minder
uitgedrukt in weken.

Artikel 42, eerste lid (oud), zonderde voorlopige beslissingen uit van de
in dit artikel geregelde bezwaarschriftprocedure. In de rechtspraak werd
er echter van uitgegaan dat Arob-beroep tegen een dergelijke beslissing
mogelijk was. Een dergelijke beslissing is ook materieel een beschikkmg
in de zin van de Awb. Er is daarom thans voor gekozen om het onder–
scheid ten aanzien van bezwaar en beroep in de voorlopige en definitieve
beslissingen te laten vervallen. Hierdoor zullen in de toekomst tegen
beide beschikkingen bezwaar en beroep mogelijk zijn bij de Centrale
Raad van Beroep.

Voorts behelsde artikel 42 een aparte termijn van drie maanden voor in
het buitenland gevestigde bezwaarmakers. Deze langere termijn is
ingegeven door de overweging dat de communicatie met deze categorie
belanghebbenden in het algemeen moeizamer verloopt. In het onder–
havige aanpassingsvoorstel is deze afwijking van de Awb gehandhaafd.
Verwezen zij naar de toelichting bij Artikel XIII, onder 1, 2 en 5, van
onderdeel 4. Met het oog hierop is ook een andere afwijking van de Awb
gehandhaafd, te weten dat in afwijking van artikel 6:4 de indiemng
plaatsvindt bij de Nederlandse diplomatieke en consulaire vertegenwoor–
diging.

Voor het overige kan artikel 42 vervallen, nu de artikelen 6:5, 6:6 en
6:11 van de Awb voorzien in hetgeen dit artikel regelt.

Artikel 42a vervalt nu de artikelen 6:2, 6:12 en 6:20 van de Awb reeds
voorzien in hetgeen dit artikel regelt.

Artikel 43, eerste en tweede lid (oud), regelt de bekendmaking van de
beslissing op het bezwaarschrift. Deze regeling kan vervallen nu artikel
7:12, eerste en tweede lid, van de Awb daarin voorziet.

Het tweede lid (nieuw) behelst een afwijking van artikel 7:10, eerste,
derde en vierde lid, van de Awb waarin wordt bepaald dat de beslissing
op het bezwaarschrift binnen zes weken of, als een commissie is
ingesteld, binnen tien weken moet worden genomen. Op de redenen
voor deze langere beslistermijn is reeds uitvoerig ingegaan in de parle–
mentaire stukken bij het wetsvoorstel regeling behandeltermijnen
(Kamerstukken II, 1990-1991, 22 168, nr. 3, blz. 3 e.v. en nr. 6, blz. 2).
Dit geldt eveneens voor de in het derde lid (nieuw) gegeven mogelijkheid
deze beslistermijnen te verlengen met acht weken indien de bezwaar–
maker in het buitenland gevestigd is. Daarnaar zij verwezen.

Het zesde lid (oud) vervalt, nu artikel 7:10, tweede lid, reeds voorziet
in hetgeen het zesde lid regelt.

Het eerste en tweede lid van artikel 43a kunnen vervallen nu de
artikelen 7:2, eerste lid, en 7:8 van de Awb reeds voorzien in hetgeen
deze artikelleden regelen.

Het derde lid bepaalt dat op verzoek van de belanghebbende het horen
ook schriftelijk kan plaatsvinden. Deze mogelijkheid volgt echter al uit
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artikel 7:2, eerste lid. Daarin is bepaald dat het bestuursorgaan belang–
hebbenden in de gelegenheid stelt te worden gehoord. Uitgangspunt
daarbij is dat het horen mondeling geschiedt (zie bijvoorbeeld artikel
7:6). Blijkens de bewoordingen van artikel 7:2 kan het horen echter ook
achterwege worden gelaten of schriftelijk plaatsvmden, mits de keuze
daarvoor ligt bij de indiener van het bezwaarschrift. Een uitdrukkelijke
regeling van het schriftelijk horen kan derhalve in het licht van artikel 7:2
achterwege blijven. Om die reden vervallen het derde en vierde lid.

Het vijfde lid vervalt nu artikel 7:7 reeds voorziet in de verslaglegging
van het horen.

H

Artikel 44a vervalt in verband met de artikelen 6:2, 6:12 en 6:20 van
de Awb.

Artikel 7 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945

A, D en.E

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

B

Artikel 24b vervalt, nu de artikelen 4:5 en 4:15 van de Awb reeds
voorzien in hetgeen artikel 24b regelde.

Artikel 25a ziet op de situatie dat de Raad onvoldoende gegevens tot
zijn beschikking heeft om een beslissing te kunnen nemen binnen de
wettelijke termijn. Gezien de aard van de materie kan deze situatie
slechts gedeeltelijk worden ondervangen door het bepaalde in artikel 4:5
van de Awb (onvoldoende gegevensverstrekking door de aanvrager).
Overschrijding van de beslistermijn wegens het ontbreken van voldoende
gegevens, resulteert in een fictieve weigering. De aanvrager is vanzelf–
sprekend meer gebaat met een inhoudelijke beslissing op zijn aanvraag.
Daarom verplicht artikel 25a de Raad de aanvrager in geval van een
dreigende termijnoverschrijding te horen. Aldus kunnen de aanwezige
gegevens mogelijk nog zodanig toegelicht of aangevuld worden dat de
Raad alsnog in staat is een beslissing te nemen. De in de artikelen 4:7 en
4:8 van de Awb neergelegde hoorpicht ziet echter niet op deze situatie,
nu artikel 4:12 van de Awb financiële beschikkingen daarvan heeft uitge–
zonderd. Artikel 25a is om die reden gehandhaafd, waarbij overigens wel
enige terminologische aanpassingen aan de Awb hebben plaatsge–
vonden.

Artikel 37a vervalt nu de artikelen 6:2, 6:12 en 6:20 van de Awb reeds
voorzien in hetgeen dit artikel regelt.

Het eerste lid van artikel 37b, en het tweede lid, voorzover daarin de
bekendmaking van de beslissing op het bezwaarschrift is geregeld
vervallen in verband met artikel 7:12, eerste en tweede lid, van de Awb.

Het derde lid (nieuw) behelst een afwijking van artikel 7:10, eerste,
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derde en vierde lid, waarin wordt bepaald dat de beslissing op het
bezwaarschrift binnen zes weken of, als een commissie is ingesteld,
binnen tien weken moet worden genomen en andere mogelijkheden van
uitstel. Op de redenen voor deze langere beslistermijn is reeds uitvoerig
ingegaan in de parlementaire stukken bij het wetsvoorstel regeling
behandeltermijnen (Kamerstukken II, 1990-1991, 22 168, nr. 3, blz. 3
e.v. en nr. 6, blz. 2). Dit geldt eveneens voor de in het vierde lid gegeven
mogelijkheid deze beslistermijnen te verlengen met acht weken indien de
bezwaarmaker in het buitenland gevestigd is. Daarnaar zij verwezen.

Het zesde lid vervalt, nu artikel 7:10, tweede lid, reeds voorziet in
hetgeen het zesde lid regelt.

H

Het eerste en tweede lid van artikel 37c kunnen vervallen nu de
artikelen 7:2, eerste lid, en 7:8 van de Awb reeds voorzien in hetgeen
deze artikelleden regelen.

Het derde lid bepaalt dat op verzoek van de belanghebbende het horen
ook schriftelijk kan plaatsvinden. Deze mogelijkheid volgt echter al uit
artikel 7:2, eerste lid. Daarin is bepaald dat het bestuursorgaan belang–
hebbenden in de gelegenheid stelt te worden gehoord. Uitgangspunt
daarbij is dat het horen mondeling geschiedt (zie bijvoorbeeld artikel
7:6). Blijkens de bewoordingen van artikel 7:2 kan het horen echter ook
achterwege worden gelaten of schriftelijk plaatsvinden, mits de keuze
daarvoor ligt bij de indiener van het bezwaarschrift. Een uitdrukkelijke
regeling van het schriftelijk horen kan derhalve in het licht van artikel 7:2
achterwege blijven. Om die reden vervallen het derde en vierde lid.

Het vijfde lid vervalt nu artikel 7:7 reeds voorziet in de verslaglegging
van het horen.

I

Artikel 38a vervalt in verband met artikel 6:2 van de Awb.

J en K

Deze onderdelen behelzen een terminologische aanpassing aan het
beschikkingsbegrip van artikel 1:3 van de Awb.

Artikel 8 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslacht–
offers

Artikel 21 b vervalt, nu de artikelen 4:5 en 4:15 van de Awb reeds
voorzien in hetgeen artikel 21 b regelde.

B

Artikel 22a ziet op de situatie dat de Raad onvoldoende gegevens tot
zijn beschikking heeft om een beslissmg te kunnen nemen binnen de
wettelijke termijn. Gezien de aard van de materie kan deze situatie
slechts gedeeltelijk worden ondervangen door het bepaalde in artikel 4:5
van de Awb (onvoldoende gegevensverstrekking door de aanvrager).
Overschrijding van de beslistermijn wegens het ontbreken van voldoende
gegevens resulteert in een fictieve weigering. De aanvrager is vanzelf–
sprekend meer gebaat met een inhoudelijke beslissing op zijn aanvraag.
Daarom verplicht artikel 22a de Raad de aanvrager in geval van een
dreigende termijnoverschrijding te horen. Aldus kunnen de aanwezige
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gegevens mogelijk nog zodanig toegelicht of aangevuld worden dat de
Raad alsnog in staat is een beslissing te nemen. De in de artikelen 4:7 en
4:8 van de Awb neergelegde hoorpicht ziet echter niet op deze situatie,
nu artikel 4:12 van de Awb financiële beschikkingen daarvan heeft uitge–
zonderd. Artikel 22a is om die reden gehandhaafd, waarbij overigens wel
enige terminologische aanpassingen aan de Awb hebben plaatsge–
vonden.

C en D

Termijnen van drie maanden of minder worden in de Awb in weken
uitgedrukt.

Artikel 33a vervalt nu de artikelen 6:2, 6:12 en 6:20 van de Awb reeds
voorzien in hetgeen dit artikel regelt.

Het eerste lid van artikel 33b, en het tweede lid, voorzover daarin de
bekendmaking van de beslissing op het bezwaarschrift is geregeld,
vervallen in verband met artikel 7:12, eerste en tweede lid, van de Awb.

Het derde lid (nieuw) behelst een afwijking van artikel 7:10, eerste,
derde en vierde lid, waarin wordt bepaald dat de beslissing op het
bezwaarschrift binnen zes weken of, als een commissie is ingesteld,
binnen tien weken moet worden genomen. Op de redenen voor deze
langere beslistermijn is reeds uitvoerig ingegaan in de parlementaire
stukken bij het wetsvoorstel regeling behandeltermijnen (Kamerstukken
II, 1990-1991, 22 168, nr. 3, blz. 3 e.v. en nr. 6, blz. 2). Dit geldt
eveneens voor de in het vierde lid gegeven mogelijkheid deze beslister–
mijnen te verlengen met acht weken indien de bezwaarmaker in het
buitenland gevestigd is. Daarnaar zij verwezen.

Het zesde lid vervalt, nu artikel 7:10, tweede lid, reeds voorziet in
hetgeen het zesde lid regelt.

Het eerste en tweede lid van artikel 33c kunnen vervallen nu de
artikelen 7:2, eerste lid, en 7:8 van de Awb reeds voorzien in hetgeen
deze artikelleden regelen.

Het derde lid bepaalt dat op verzoek van de belanghebbende het horen
ook schriftelijk kan plaatsvinden. Deze mogelijkheid volgt echter al uit
artikel 7:2, eerste lid. Daarin is bepaald dat het bestuursorgaan belang–
hebbenden in de gelegenheid stelt te worden gehoord. Uitgangspunt
daarbij is dat het horen mondeling geschiedt (zie bijvoorbeeld artikel
7:6). Blijkens de bewoordingen van artikel 7:2 kan het horen echter ook
achterwege worden gelaten of schriftelijk plaatsvinden, mits de keuze
daarvoor ligt bij de indiener van het bezwaarschrift. Een uitdrukkelijke
regeling van het schriftelijk horen kan derhalve in het licht van artikel 7:2
achterwege blijven. Om die reden vervallen het derde en vierde lid.

Het vijfde lid vervalt nu artikel 7:7 reeds voorziet in de verslaglegging
van het horen.

H

Artikel 34a vervalt in verband met artikel 6:2 van de Awb.
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len J

Deze onderdelen behelzen een terminologische aanpassing aan het
beschikkingsbegrip van artikel 1:3 van de Awb.

Artikel 9 Wet op de jeugdhulpverlening

In de Wet op de jeugdhulpverlening zijn twee beklagregelingen
opgenomen, één voor de rijksinrichtingen en één voor de gesubsidieerde
particuliere inrichtingen. Laatstgenoemde behoeft geen aanpassing aan
de Awb, omdat de besturen van deze particuliere inrichtingen geen
bestuursorganen zijn. De beklagregeling voor rijksinrichtingen behoeft
evenmin aanpassing, omdat daarop de Awb ingevolge artikel 1:6, zoals
bij het onderhavige wetsvoorstel gewijzigd, evenmin van toepassing is.

A, B, C, E, I

Deze onderdelen betreffen een aanpassing aan de terminologie van de
Awb inzake bekendmaking en mededeling.

D, G, H, K, L, M

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.

F, J, N

Deze onderdeten betreffen het schrappen van hoorplichten bij de
intrekking van beschikkingen; die hoorplicht volgt immers reeds uit
artikel 4:8 Awb.

De geheimhoudingsbepaling kan vervallen in verband met artikel 2:5
Awb.

Artikel 10 Wet op het bevolkingsonderzoek

A

Artikel 2, eerste lid, vervalt in verband met artikel 4:1 Awb.

B

Artikel 5 opent de mogelijkheid om een aanvraag niet in behandeling
te nemen als de gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van de
aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking. Deze bepaling
kan vervallen, omdat artikel 4:5 Awb daarin voorziet.

Dit onderdeel behelst enige aanpassingen aan afdeling 3.6 van de Awb
(bekendmaking).

De geheimhoudingsbepaling van artikel 12 kan vervallen nu artikel 2:5
van de Awb daarin voorziet.
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Artikel 11 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische zieken–
huizen

De Wet BOPZ kent in Hoofdstuk IV zodanige bevoegdheden toe aan de
geneesheer-directeur van een psychiatrisch ziekenhuis, dat moet worden
geconcludeerd dat deze ten aanzien van onvrijwillig opgenomen
patienten met openbaar gezag is bekleed en dus als bestuursorgaan
moet worden aangemerkt. De betrokken beslissingen zijn dus beschik–
kingen in de zin van de Awb. Hetzelfde geldt voor schriftelijke beslis–
singen van de geneesheer-directeur of de voor behandeling verantwoor–
delijke persoon, als bedoeld in artikel 40. Daarnaast kunnen ten aanzien
van de patiënt beslissingen worden genomen die geen beschikkingen zijn
maar waartegen wel een vorm van rechtsbescherming mogelijk is (vgl.
art. 41, eerste lid). Onverkorte toepassing van de Awb zou derhalve het
ongewenste gevolg hebben, dat over sommige beslissingen ten aanzien
van psychiatrische patiënten als vanouds de burgerlijke rechter (de
civiele sector van de rechtbank) zou oordelen, over andere daarentegen
de administratieve rechter (de sector bestuursrecht van de rechtbank).
Wij achten een dergelijke splitsing in de rechtsbescherming voor alle
betrokkenen ongewenst en ondoelmatig. Wij hebben er daarom voor
gekozen het rechtsbeschermingsstelsel van de BOPZ te handhaven. Het
zou weliswaar denkbaar zijn geweest in alle gevallen de administratieve
rechter bevoegd te maken, maar daartegen pleit in sterke mate dat
binnen de civiele sectoren in decennia van rechtspraak op grond van de
Krankzinnigenwet een specifieke deskundigheid is opgebouwd, die op dit
gevoelige terrein node gemist zou worden. Voorts hebben wij bij onze
keuze overwogen, dat de Wet BOPZ een aan het stelsel van de Awb
gelijkwaardig niveau van rechtsbescherming biedt. Daarbij is met name
ook van belang, dat de machtiging tot onvrijwillige opneming of verblijf
steeds voor bepaalde tijd wordt gegeven en de noodzaak daarvan
periodiek aan hernieuwde rechterlijke toetsing wordt onderworpen.

Een en ander leidt er toe dat beschikkingen op grond van de Wet
BOPZ in onderdeel 3 van dit wetsvoorstel van de mogelijkheid van
beroep op de rechtbank ingevolge artikel 8.1.1.1 Awb zijn uitgezonderd.
Daarnaast was een voorziening nodig om zeker te stellen dat op de
klachtprocedure bij het bestuur van het ziekenhuis niet de voorschriften
van hoofdstuk 6 en 7 Awb inzake bezwaarschriftprocedures van
toepassing zijn. Voor het overige is de Awb wel van toepassing op
krachtens de Wet BOPZ gegeven beschikkingen, met dien verstande dat
een uitzondering op de hoorplicht moest worden gemaakt voor het geval
een belanghebbende door de stoornis van zijn geestvermogens niet in
staat is zijn wil te bepalen.

Deze wijziging betreft een technische aanpassing die verband houdt
met het feit dat in de wet van 3 juni 1992, Stb. 278, het woord «arron–
dissementsrechtbanken» uit artikel 49, tweede lid, van de Wet op de
rechterlijke organisatie is geschrapt.

B, C, E

Deze wijzigingen houden verband met het feit dat de Awb de term
«bezwaar» reserveert voor een voorziening tegen een besluit van een
bestuursorgaan, waarvan in het onderhavige geval geen sprake is. Enige
inhoudelijke wijziging wordt met deze terminologische aanpassing niet
beoogd.
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De in artikel 20 bedoelde lastgeving van de burgemeester tot inbewa–
ringstelling is een beschikking. In het derde lid wordt het schriftelijk–
heidsvereiste geschrapt in verband met artikel 4:1 Awb.

Hoewel het om een civielrechtelijke procedure gaat, wordt uit oogpunt
van harmonisatie voorgesteld de termijn voor het indienen van een
verzoekschrift om schadevergoeding op de grond dat de lastgeving van
de burgemeester onrechtmatig was, analoog aan de Awb-beroepstermijn
te stellen op zes weken.

Ook de termijn van een maand voor het indienen van een verzoek om
schadevergoeding na de uitspraak in cassatie door de Hoge Raad is
vervangen door de standaardtermijn van zes weken.

H

Beslissingen bedoeld in het tweede tot en met het vierde lid van artikel
40 zijn, voor zover genomen ten aanzien van onvrijwillig opgenomen
patiënten, beschikkingen in de zin van de Awb. In beginsel moet de
patiënt daarover dus worden gehoord, indien aan de vereisten van artikel
4:8 Awb is voldaan. Het kan echter voorkomen dat door de stoornis van
de geestvermogens van betrokkene dit horen niet mogelijk is. Daarom is
voor dat geval een uitzondering op de hoorplicht opgenomen.

I

Zoals hiervoor onder algemeen uiteengezet, is de bestaande klachtpro–
cedure gehandhaafd. Tevens is bepaald dat op de klachtprocedure niet
de voorschriften van hoofdstuk 6 en 7 Awb van toepassmg zijn.

De beslissing van de geneesheer-directeur, bedoeld in artikel 49,
eerste lid, is een beschikking. Derhalve kunnen het motiveringsvereiste
en de eis van schriftelijke bekendmaking vervallen.

K tot en met 0

De Awb reserveert de term bezwaar voor het vragen van voorzieningen
tegen een reeds genomen besluit. Aangezien het in de hier bedoelde
gevallen niet om besluiten gaat, is de uitdrukking «blijk geven van
bezwaar tegen» vervangen door «blijk geven van verzet tegen».

Dit betreft een aanpassing aan de terminologie van de Awb inzake
bekendmaking en mededeling.

De term «besluiten» ziet hier niet uitsluitend op besluiten in de zin van
de Awb en is daarom vervangen door beslissingen.
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Artikel 12 Wet op het specifiek cultuurbeleid

Het oude artikel 11 komt te vervallen op grond van het wetsvoorstel
Voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie (Kamerstukken
II 1991/92 22495). Uit artikel 1:1 Awb blijkt dat ook privaatrechtelijke
rechtspersonen in bepaalde gevallen bestuursorganen kunnen zijn.
Artikel 11 wordt nu zo aangepast dat het buiten twijfel staat dat de
toekenning van de financiële bijdragen door het bestuur van het fonds,
als bedoeld in artikel 9, eerste lid, een beschikking is in de zin van de
Awb en waartegen dus bezwaar en beroep open staat. Hierdoor wordt
hetzelfde doel bereikt als met het oude artikel 11.

Artikel 13 Wet op de beroepen in de individuele gezond–
heidszorg

A en B

Ingevolge artikel 10 van de Wet beroepen in de individuele gezond–
heidszorg is de inschrijving, aantekening of doorhaling in een register
een beschikking. De artikelen 5 en 7 zijn daarom aangepast in verband
met de artikelen 4:1 (schriftelijkheidsvereiste bij een aanvraag), 4:5
(onvolledige aanvraag) en 4:13 (beslistermijn).

Cen N

De eisen en aanwijzingen waar het zesde lid betrekking op heeft, zijn
algemeen verbindende voorschriften waarvan in de Bekendmakingswet
reeds is bepaald dat ze in de Staatscourant bekend worden gemaakt. Dit
vereiste kan daarom in deze wet vervallen.

Den H

De regeling van de motiveringsplicht in artikel 10 kan vervallen, nu
afdeling 4.1.4 van de Awb hierin voorziet.

D, E, H, K, LenQ

Deze onderdelen behelzen een aanpassing aan de bekendmakingsre–
geling in de Awb (afdeling 3.6).

Fen G

Deze onderdelen behelzen een terminologische aanpassing aan artikel
1:1 van de Awb (bestuursorgaan).

H

De term voorziening is aangepast aan artikel 1:3 van de Awb (besluit).
In verband daarmee zijn ook enkele redactionele wijzigingen aange–
bracht.

H, I, 0 en Q

De Awb drukt termijnen korter dan of gelijk aan drie maanden uit in
weken.
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J, Ken Q

Artikel 1:5 van de Awb reserveert de term «bezwaar» voor het vragen
van een voorziening tegen een besluit bij het bestuursorgaan dat dat
besluit genomen heeft. In verband daarmee is deze term vervangen door
bedenkingen of zienswijze.

Artikel 41, derde lid, bepaalt dat de minister bij zijn beslissing een
verklaring af te geven rekening moet houden met de bij de zaak
betrokken belangen. Dit is in algemene zin al geregeld in afdeling 3.2 van
de Awb (zorgvuldigheid en belangenafweging), zodat dit artikellid kan
komen te vervallen.

Len M

De in dit onderdeel aangebrachte wijziging sluit aan bij de - ook uit de
uit de citeertitel «Algemene wet bestuursrecht» blijkende - tendens te
spreken van bestuursrecht in plaats van administratief recht.

Uit een oogpunt van harmonisatie is ervoor gekozen de beroepstermijn
van dertig dagen te vervangen door een termijn van zes weken.

Artikel 89 behelst een geheimhoudingsbepaling. Deze kan vervallen,
nu artikel 2:5 van de Awb daarin voorziet.

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

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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