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1 Samenstelling:
Leden: Stoffelen (PvdA), V. A M. van der
Burg (CDA), Schutte (GPV), Krajenbrink
(CDA), Korthals (VVD), Wiebenga (VVD),
Laning-Boersema (CDA), Dijkstal (VVD),
Vermeend (PvdA), Brouwer (GroenLinks),
Kohnstamm (D66), Wolffensperger (D66),
ondervoorzitter, Swildens Rozendaal (PvdA),
voorzitter, Van Traa (PvdA), De Hoop Schef–
fer (CDA), Soutendijk-van Appeldoorn
(CDA), Van de Camp (CDA), Biesheuvel
(CDA), Jurgens (PvdA), Koffeman (CDA),
Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Zijlstra (PvdA) en
M M. van der Burg (PvdA).
Plv. leden: Apostolou (PvdA), Vacature CDA,
J. T. van den Berg (SGP), Koetje (CDA),
Dees (VVD), Te Veldhuis (VVD), Van der
Heijden (CDA), Rempt-Halmmans de Jongh
(VVD), Vliegenthart (PvdA), Sipkes (Groen–
Links), Scheltema-de Nie (D66), Groenman
(D66), Van der Vaart (PvdA), Middel (PvdA),
Tegelaar-Boonacker (CDA), Bijleveld-Schou–
ten (CDA), Doelman-Pel (CDA), Hillen (CDA),
Stemerdink (PvdA), Vreugdenhil (CDA),
Leerling (RPF), Van Nieuwenhoven (PvdA)
en Van Heemst (PvdA)
2 Samenstelling:
Leden: Stoffelen PvdA, Mateman (CDA),
Niessen (PvdA), V A. M. van der Burg
(CDA), voorzitter, Wiebenga (VVD), Van der
Heijden (CDA), Franssen (VVD), ondervoor–
zitter, Willems (GroenLinks), Kohnstamm
(D66), De Cloe (PvdA), J T. van den Berg
(SGP), Koetje (CDA), Van Otterloo (PvdA),
Scheltema-de Nie (D66), Schoots (PvdA),
Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Zijlstra (PvdA),
Bijleveld-Schouten (CDA), Hillen (CDA),
Leers (CDA), Van der Hoeven (CDA), Van
Heemst (PvdA) en Verbugt (VVD).
Plv. leden: Achttienribbe-Buijs (PvdA), Tege
laar-Boonacker (CDA), M M. van der Burg
(PvdA), Soutendijk-van Appeldoorn (CDA),
Korthals (VVD), Krajenbrink (CDA), Jor–
ritsma-Lebbink (VVD), Lankhorst (Groen–
Links), Ybema (D66), Apostolou (PvdA),
Schutte (GPV), Frissen (CDA), Van Nieuwen
hoven (PvdA), Versnel-Schmitz (D66), Van
Rijn-Vellekoop (PvdA), Leerling (RPF),
Castrïcum (PvdA), De Hoop Scheffer (CDA),
Van Dijk (CDA), Hermes (CDA), Koffeman
(CDA), Jurgens (PvdA) en Van Erp (VVD).

VERSLAG
Vastgesteld 6 oktober 1993

De vaste Commissie voor Justitie1 en de vaste Commissie voor Binnen–
landse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit
wetsvoorstel, hebben de eer van hun bevindingen als volgt verslag uit te
brengen.

ALGEMEEN

I. Inleiding

De leden van de CDA–, PvdA–, VVD–, D66- en SGP-fractie hadden met
belangstelling kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel dat
ertoe strekt de rijkswetten aan te passen aan de eerste en tweede
tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

II. De belangrijkste aanpassingen

11.1 Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen over bezwaar en
administratief beroep

De leden van de CDA–, PvdA–, VVD–, D66- en SGP-fractie vroegen de
regering te reageren op hun stelling dat in tegenstelling tot wat gesteld
wordt voor de thans geldende bepalingen in de rijkswetten, het in de
Awb geen «recht tot het maken van een bezwaar» betreft, doch een
verplichting tot het maken van bezwaar alvorens beroep in te stellen.
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BUZONDER DEEL

Hoofdstuk 1. Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse zaken

Artikel III

Onderdeel B

De leden van de CDA–, PvdA–, VVD–, D66- en SGP-fractie waren van
mening dat uit de toelichting niet goed is op te maken waarom het
schriftelijkheidsvereiste voor aanvragen in stand wordt gehouden. Zij
vroegen de regering deze keuze nader toe te lichten.

Onderdeel D

De rechtsmacht voor bestuursrechtelijke geschillen wordt conform de
Awb geconcentreerd bij de rechtbank. Het thans geldende artikel 34,
vierde lid Rijkswet houdende regeling van pensioenen en uitkeringen aan
Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba geeft echter een
directe beroepsmogelijkheid bij de hoger beroepsinstantie, de Centrale
Raad van Beroep. De leden van de CDA–, PvdA–, VVD– en SGP-fractie
vroegen de regering om een nadere toelichting op de voorgestelde
wijziging.

Hoofdstuk 3. Ministerie van Justitie

Artikel II, onderdeel B

De leden van de CDA–, PvdA–, WD–, D66- en SGP-fractie consta–
teerden dat dit artikel nadrukkelijk afwijkt van de regeling in de Awb. Niet
ontkend kan worden dat de bekendmaking van een beschikking tot
verplaatsing in bepaalde omstandigheden onaanvaardbare vertraging op
kan leveren. De aan het woord zijnde leden vroegen echter waarom niet
gekozen is voor het als regel toepassen van artikel 3:40 Awb, met
daaraan toegevoegd een uitzonderingsmogelijkheid voor extreme
situaties. Zij waren van mening dat bij de keuze voor een bepaalde syste–
matiek en voor het al dan niet toepassen van een uitzonderingsmoge–
lijkheid rekening moet worden gehouden met de ingrijpendheid van de
verplaatsing, de mogelijkheden van moderne communicatiemiddelen en
het belang van de noodsituatie.

Hoofdstuk 4. Ministerie van Binnenlandse Zaken

Artikel I

De leden van de CDA–, PvdA–, WD–, D66- en SGP-fractie consta–
teerden dat de voorgestelde wijziging van de wetgeving inzake de
Militaire Willems-Orde niet een gevolg is van de Awb. Zij waren daarom
van mening dat deze inhoudelijke wijziging niet goed past in het onder–
havige wetsvoorstel. Zij vroegen waarom deze noodzakelijke wijziging
niet heeft geleid tot een zelfstandig wetsvoorstel tot wijziging van de
wetgeving inzake de Militaire Willems-Orde of is aangesloten bij het
wetsvoorstel houdende de aanpassing van de Orde van Oranje-Nassau
en de Orde van de Nederlandse Leeuw (kamerstuk 20 668).
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Hoofdstuk 5. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel I, onderdeel D

De regering is van mening dat het onwenselijk is dat rechterlijke
organen, die ook andere functies vervullen, bij de uitoefening van die
andere functies zouden moeten voldoen aan de regels van de Awb. De
leden van de CDA–, PvdA–, VVD–, D66- en SGP-fractie vroegen echter of
de Raad voor de Scheepvaart valt onder de definitie «onafhankelijke, bij
de wet ingestelde organen die met rechtspraak zijn belast» (artikel 1:1,
tweede lid, onderdeel c, Awb). Vooral de vraag naar de «onafhanke–
lijkheid» is naar hun mening van belang. De Raad is op basis van
hoofdstuk III van de Schepenwet ingesteld en belast met tuchtrecht–
spraak. De memorie van toelichting bij artikel 1:1, tweede lid van de Awb
stelt dat de tuchtgerechten, voorzover deze tuchtgerechten niet voldoen
aan de elementen opgenomen in de uitzonderingsgrond onder c, zij
bestuursorganen zijn in de zin van de Awb. De aan het woord zijnde
leden vroegen de regering hierop uitgebreid te reageren.

Hoofdstuk 6. Ministerie van Economische Zaken

Artikel I

De regering kiest er voor om de huidige Rijksoctrooiwet niet aan te
passen aan de Awb. Voor de Raad van State is deze uitsluiting slechts
aanvaardbaar indien op zeer korte termijn de inwerkingtreding van de
nieuwe Rijksoctrooiwet 1993 en daarmee de intrekking van de huidige
Rijksoctrooiwet haar beslag zal krijgen. Zoals de Raad van State naar de
mening van de leden van de CDA–, PvdA–, WD–, D66- en SGP-fractie
terecht stelt, klemt dit temeer daar de huidige wet enige tijd naast de
nieuwe wet zal blijven bestaan. Deze leden constateerden dat het
wetsvoorstel Rijksoctrooiwet 1993 (kamerstuk 22 604 (R 1435))
inmiddels gereed is voor plenaire behandeling. Zij betwijfelden echter of
inwerkingtreding medio 1994 nog goed mogelijk is.

De leden van de CDA–, PvdA–, WD–, D66- en SGP-fractie vroegen de
regering een uitgebreide toelichting te geven op de gemaakte afweging
tussen het belang van de octrooi-aanvragers en het belang van de
uitsluiting van de huidige Rijksoctrooiwet. Zij vroegen de regering met
name aandacht te besteden aan de concrete gevolgen voor de
octrooi-aanvragen die tussen 1 januari 1994 en de inwerkingtredings–
datum van de nieuwe wet zijn ingediend en de gevolgen voor de
aanvragers voor wat betreft de rechtsbescherming en rechtsgelijkheid.
Verder vroegen de aan het woord zijnde leden aan welke regel bij strij–
digheid door de rechter voorrang zal worden gegeven (nieuw boven
oud/algemeen boven bijzonder?).

De leden van de CDA–, PvdA–, VVD–, D66- en SGP-fractie vroegen
verder welke wijzigingen bij een aanpassing van de huidige Rijksoc–
trooiwet aan de Awb noodzakelijk zijn en of deze wijzigingen een
extreme werk– en wetgevingslast tot gevolg zullen hebben. Tenslotte
vroegen deze leden waarom het oorspronkelijke wetsvoorstel Rijksoc–
trooiwet 1993 bij de indiening bij de Kamer niet reeds aangepast was
aan de Awb.

De voorzitter van de vaste Commissie voor Justitie,
Swildens-Rozendaal

De voorzitter van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken,
V. A. M. van der Burg

De griffier voor dit verslag,
De Vries

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 252 (R 1477), nr. 5


