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ALGEMEEN

I. Inleiding

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de vragen van de
leden van de CDA–, PvdA–, WD–, D66 en SGP-fractie met betrekking tot
het wetsvoorstel dat ertoe strekt de rijkswetten aan te passen aan de
eerste en tweede tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

II Belangrijkste aanpassingen

//. / Hoofdstuk 7 Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief
beroep

De leden van de CDA–, PvdA–, WD–, D66- en SGP-fractie stellen 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.

Artikel 7:1 Awb verpiicht niemand tegen een beschikking bezwaar te
maken. Men dient alleen alvorens gebruik te maken van het beroepsrecht
eerst een bezwaarschriftprocedure te volgen. De bestaande constructie
in bijvoorbeeld artikel 34, vierde lid, van de Rijkswet houdende regeling
van pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van de Nederlandse
Antillen en van Aruba is materieel niet anders, maar enigszins anders
geformuleerd. Eerst wordt aangegeven tegen welk besluit bezwaar kan
worden gemaakt, en vervolgens wordt bepaald dat alleen tegen beslis–
singen op bezwaar beroep kan worden ingesteld. Materieel verandert er
dus niets en is er aangesloten bij de in de Awb gehanteerde constructie.
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BUZONDER DEEL

Hoofdstuk 1. Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken

Artikel III

Onderdeel B

In artikel 31, eerste lid, van de Rijkswet houdende regeling van
pensioenen en uitkeringen aan de Gouverneurs van de Nederlandse
Antillen en van Aruba is het schriftelijkheidsvereiste voor de aanvraag
gehandhaafd. Hiertoe is besloten op verzoek van de Nederlandse Antillen
en van Aruba, mede met oog op de grote belangen die er voor de
aanvrager meespelen en gelet op het feit dat de aanvraag in dit geval
uitsluitend afkomstig zal zijn van een aanvrager in de Nederlandse
Antillen en in Arbuba.

Onderdeel D

In het wetsvoorstel Voltooiing eerste fase herziening rechterlijke
organisatie (Kamerstukken II 1991/92 22495, nr. 1-2) is de rechtsmacht
voor bestuursrechtelijke geschillen inderdaad geconcentreerd bij de
rechtbank. Daar waar de Centrale Raad van Beroep als eerste en enige
instantie bevoegd is, is daarin echter geen verandering gebracht. Wij
geven er de voorkeur aan ook voor deze rijkswet bij die lijn aan te sluiten.
Artikel 34 is bij nota van wijziging overeenkomstig aangepast zodat de
rechtsmacht van de Centrale Raad van Beroep hier ook wordt gehand–
haafd.

Hoofdstuk 3 - Ministerie van Justitie

Artikel II, onderdeel B

De leden van de CDA–, PvdA–, WD–, D66 en SGP-fractie vragen
waarom niet is gekozen voor het als regel toepassen van artikel 3:40,
met daaraan toegevoegd een uitzonderingsmogelijkheid voor extreme
situaties. Naar aanleiding daarvan wordt het volgende opgemerkt.

De Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid voor rechtspersonen en
instellingen, behoort, evenals de Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van
rechtspersonen, tot de zogenoemde «noodwetgeving». Verplaatsing is
slechts mogelijk in geval van oorlog, onmiddellijk oorlogsgevaar,
revolutie of daarmee vergelijkbare buitengewone omstandigheden.
Daarenboven geldt dat de belangen van het Koninkrijk overbrenging van
de zetel moeten eisen. De wet zal en kan derhalve slechts toepassing
vinden in de buitengewone omstandigheden waarop deze leden het oog
hebben. In die situatie moet het mogelijk zijn dat de statutaire zetel van
een rechtspersoon onmiddellijk, zonder enige vertraging wordt overge–
bracht. Te bedenken is dat de bevoegdheid tot zetelverplaatsing door de
overheid juist is geschapen met het oog op het geval dat de organen van
de rechtspersoon buiten staat zijn zelf de belangen van de rechtspersoon
te behartigen. Tegen die achtergrond is reeds nu in het huidige artikel 3
van de Rijkswet verplaatsing door de overheid van rechtspersonen en
instellingen bepaald, dat - naast eventuele wijzigingen als bedoeld in
artikel 2, tweede lid, van die rijkswet - de overbrenging van de plaats van
vestiging in werking treedt met ingang van de dag van de beschikking.
Deze regel is in het voorgestelde nieuwe artikel 3 van die rijkswet ook
voorop gesteld. Ingevolge dat artikel 3 kan echter in de beschikking
anders worden bepaald. Het is derhalve op zichzelf niet uitgesloten dat
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de beschikking bij voorbeeld mede inhoudt dat deze niet in werking
treedt voordat de beschikking bekend is gemaakt. Gelet evenwel op de
noodsituatie waarop de rijkswet betrekking heeft, zal die mogelijkheid
zich niet snel voordoen, maar zal de noodsituatie die leidt tot het besluit
van verplaatsing van de zetel juist vergen dat de zetel ook onmiddellijk
overgaat.

De in artikel 3 voorgestelde systematiek verdient dan ook de voorkeur
boven een stelsel waarin artikel 3:40 Awb geldt, met een daaraan toe te
voegen uitzonderingsmogelijkheid voor extreme situaties.

Hoofdstuk 4 - Ministerie van Binnenlandse Zaken

Artikel I

De leden van de CDA–, PvdA–, WD–, D66- en SGP-fractie meenden
dat de voorgestelde wijziging van de Wet op de Militaire Willems-Orde
geen gevolg is van de Awb en derhalve niet goed past in het
wetsvoorstel. Wij merken hierover op dat de ontslagbepalingen in de
Wet op de Militaire Willems-Orde aanpassing behoefden aan de Awb,
met name ten aanzien van Afdeling 4.1.4 (Motivering) Awb en aanpas–
singen aan de terminologie van de Awb. Bij deze noodzakelijke wijzi–
gingen is tevens op een onderdeel aangesloten bij de overeenkomstige
bepalingen in het voorstel van rijkswet betreffende de wijziging van de
Wet op de Orde van Oranje-Nassau en de Wet op de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Bij de behandeling van dit voorstel van rijkswet is
gebleken dat tegen de voorgestelde ontslagregeiing geen bezwaren
bestaan. Nu de ontslagbepaling in de Wet op de Militaire Willems-Orde
in elk geval aanpassing behoeft aan de Awb, is het aangewezen om deze
wijziging niet op te nemen in een wijziging van de Wet op de Militaire
Willems-Orde of in het voorstel van rijkswet betreffende de wijziging van
de beide civiele ridderorden maar in het onderhavige voorstel van
rijkswet.

Hoofdstuk 5 - Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel I, onderdeel D

De Raad voor de Scheepvaart is een college dat bij de Schepenwet in
het leven is geroepen en dat deels belast is met de uitoefening van
tuchtrechtspraak ten aanzien van de kapitein en de gediplomeerde
bemanningsleden van schepen. Bij de uitoefening van deze taak bestaat
geen enkele gebondenheid van de Raad aan ministeriële aanwijzingen en
kan ook niet op enigerlei wijze door de Minister (van Verkeer en Water–
staat) invloed op de inhoud van beslissingen van de Raad worden uitge–
oefend. Voorts is de werkwijze van de Raad omringd met nieuwe proces–
suele waarborgen.

De Raad is derhalve, voorzover het zijn tuchtrechtsprekende taak
betreft, een onafhankelijk, bij de wet ingesteld, orgaan dat met recht–
spraak is belast en kan in zoverre, gelet op het bepaalde in artikel 1:1,
tweede lid, sub c, Awb, niet als bestuursorgaan in de zin van de Awb
worden aangemerkt. Naast zijn rechtsprekende taak vervult de Raad, met
name bij het door hem te verrichten onderzoek naar scheepsrampen,
taken waaruit meer bestuurlijk getinte activiteiten voortvloeien. Denkbaar
geweest zou zijn de Raad, voorzover deze de laatstbedoelde rol vervult,
aan te merken als bestuursorgaan.

Reeds ten tijde van de totstandkoming van de eerste tranche van de
Awb heeft de regering zich echter op het standpunt gesteld dat het
onwenselijk is om onder meer organen die zowel met rechtsprekende als
met bestuurlijke taken zijn belast onder de werking van de Awb te
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brengen (Kamerstukken 1989/89 21 221, nr. 3, blz. 30).
De ondergetekenden hechten er aan vast te houden aan dit standpunt.

Dit vooral ook vanwege het feit dat de bestuurlijke en rechtsprekende
activiteiten van dergelijke organen veelal zeer met elkaar vervlochten zijn.
Dit is ook het geval bij de Raad voor de Scheepvaart.

Overigens zal, zoals reeds aangekondigd in de memorie van toelichting
bij het onderhavige wetsvoorstel, in het kader van de in gang gezette
herziening van de schepenwetgeving onderzocht worden of er plaats
behoort te blijven voor een rechtsprekende taak voor de Raad voor de
Scheepvaart. Mocht het antwoord op deze vraag bevestigend luiden, dan
zal voorts bezien worden of een duidelijker scheiding tussen de bestuur–
lijke en rechtsprekende taken van het college is aan te brengen.

Hoofdstuk 6. - Ministerie van Economische Zaken

Artikel I

De leden van de CDA–, PvdA–, VVD–, D66-, en SGP-fractie stelden
enkele vragen over het niet van toepassing verklaren van de Awb op de
Rijksoctrooiwet. Het voornaamste motief voor deze keuze is dat met de
inwerkingtreding van de Rijksoctrooiwet 1993 de Rijksoctrooiwet slechts
van kracht blijft teneinde reeds ingediende aanvragen om octrooi te
kunnen afhandelen volgens het oude recht. Deze overgangsregeling
heeft als voordeel dat voor reeds ingediende aanvragen de bij de
gebruikers van het octrooisysteem bekende procedure bij de Octrooiraad
gevolgd kan worden. Aanpassing van de Rijksoctrooiwet aan de Awb zou
dit voordeel weer gedeeltelijk wegnemen omdat betrokkenen, afhankelijk
van het moment waarop de Awb in werking treedt, zich zouden moeten
instellen op aangepaste regeis. Ook voor de Octrooiraad is dit bewer–
kelijk omdat al naar gelang het tijdstip waarop een octrooiaanvraag is
ingediend, de ongewijzigde Rijksoctrooiwet dan wel de aan de Awb
aangepaste Rijksoctrooiwet zou moeten worden toegepast. Het thans
voorgestelde systeem is naar ons oordeel het meest overzichtelijk.
Octrooiaanvragen, ingediend voorafgaand aan de inwerkingtreding van
de Rijksoctrooiwet 1993, worden afgehandeld volgens de thans
geldende regels, nadien ingediende aanvragen worden behandeld
volgens de aan de Awb aangepaste Rijksoctrooiwet 1993. De door de
aan het woord zijnde leden genoemde rechtsonzekerheid voor octrooi–
aanvragen ingediend tussen 1 januari 1994 en de inwerkingtreding van
de Rijksoctrooiwet 1993 doet zich in het door ons voorgestelde systeem
derhalve niet voor. Ook van strijdigheid van regels kan geen sprake zijn;
het overgangsrecht van de Rijksoctrooiwet 1993 geeft duidelijk aan
welke regels op welke octrooiaanvragen van toepassing zullen zijn.

De keuze om de Awb niet van toepassing te doen zijn op de Rijksoc–
trooiwet is met name door bovenstaande overwegingen ingegeven en
niet zozeer door de werk– en wetgevingslast, welke wij niet als extreem
zouden willen aanmerken. De in de Rijksoctrooiwet aan te brengen
aanpassingen zouden voornamelijk bestaan uit redactionele aanpas–
singen, aanpassingen van termijnen en de mogelijkheid om octrooiaan–
vragen en andere stukken in een andere taal dan het Nederlands in te
dienen. Wel hebben wij overwogen dat het rendement van de
aanpassing, mede vanwege het overgangsrecht van de Awb, zeer gering
zou zijn.
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De Rijksoctrooiwet 1993 kan eerst nu aan de Awb aangepast worden
omdat de Awb op het moment van indiening van het oorspronkelijke
wetsvoorstel Rijksoctrooiwet 1993, 13 mei 1992, nog niet door de
Staten-Generaal was aanvaard. Het kabinet meent dat beter gewacht kon
worden met de aanpassing van de rijkswetgeving aan de Awb tot het
moment dat de inhoud van een belangrijk gedeelte van de Awb zou
vaststaan.

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

De Minister van Birmenlandse Zaken,
C. I. Dales
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