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1 Samenstelling:
Leden: Stoffelen (PvdA), V A. M. van der
Burg (CDA), Schutte (GPV), Krajenbrïnk
(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 Heij–
den (CDA), Franssen (VVD) ondervoorzitter,
Willems (GroenLinks), Kohnstamm (D66),
De Cloe (PvdA), J T van den Berg (SGP),
Koetje (CDA), Van Otterloo (PvdA), Schel–
tema-de Nie (D66), Schoots (PvdA), Kals–
beek-Jasperse (PvdA), Zijlstra (PvdA), Bijle–
veld-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), IVI M van der Burg
(PvdA), Soutendijk van Appeldoorn (CDA).
Korthals (VVD), Krajenbrink (CDA), Jor–

VERSLAG
Vastgesteld 11 november 1993

De vaste Commissie voor Justitie' en de vaste Commissie voor Binnen–
landse Zaken2, belast met het voorbereidend onderzoek van dit
wetsvoorstel en de ontvangen nota van wijziging, hebben de eer van hun
bevindingen als volgt verslag uit te brengen.

ALGEMEEN

1. Algemeen deel

Het onderhavige wetsvoorstel voorziet onder andere in een wijziging
van wetten of wetsvoorstellen die nog niet in werking zijn getreden,
waarbi] voor een aantal geldt dat de Kamerbehandeling nog niet is
afgerond. De leden van de CDA–, PvdA– en VVD-fractie vroegen waarom
deze wetten of wetsvoorstellen niet in een eerder stadium reeds
aangepast zijn aan de Algemene wet bestuursrecht. Zo had in een aantal
gevallen deze «bezemwet» niet noodzakelijk behoeven te zijn, zo
meenden deze leden.

De aan het woord zijnde leden waren van mening dat de grote omvang
van het wetsvoorstel een goede parlementaire behandeling bemoeilijkt.
Zij waren verder van mening dat in een dergelijk geval een overzichtelijke
indeling ervoor kan zorgen dat het wetsvoorstel beter toegankelijk is. De
leden van de CDA–, PvdA– en VVD-fractie vonden de indeling echter niet
weloverwogen. Zij constateerden dat er geen aansluiting is gezocht bij de
indelingsvoorschriften van de Aanwijzingen voor de regelgeving. De
Aanwijzingen 234 en 235 hadden in beginsel gevolgd kunnen worden.
De indeling waarvoor de regering heeft gekozen, wordt vervolgens niet
consequent gevolgd, aldus de aan het woord zijnde leden.

Deze leden wezen op de volgende onjuistheden respectievelijk incon–
sistenties:

a. De volgende artikelaanduidingen zijn in het wetsvoorstel aan te
treffen: ARTIKEL 1 (in deel 2), Artikel I (in deel 3), ARTIKEL III (in deel 4),
Artikel 1 (in deel 5). Verder gaat in de delen 4 en 5 de indeling met
hoofdletters boven die in artikelen;
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b. In deel 1 kan verder de aanduiding «ARTIKEL 1» vervallen omdat dit
deel uit slechts één artikel bestaat;

c. Deel 4, onderdeel B, begint met een artikel III, wellicht om de
artikelaanduidmg te laten aansluiten op de hoofdstukaanduiding van de
bij dit deel gewijzigde wet. Beter zou zijn geweest, bij de indeling van het
onderhavige wetsvoorstel te werken met een nieuwe, volledige
nummering. Hetzelfde geldt voor onderdeel C van dit deel.

De leden van de CDA–, PvdA– en VVD-fractie vroegen welke overwe–
gingen eeri rol hebben gespeeld bij de keuze voor de indeling van het
onderhavige wetsvoorstel. De duidelijkheid zou naar hun mening gediend
worden met plaatsing in het Staatsblad van de teksten van Awbl en
Awbll zoals die komen te luiden nadat het onderhavige wetsvoorstel
kracht van wet heeft verkregen. Daarin kan, voorzover nodig, tevens de
opnieuw vastgestelde artikelnummering van de Algemene wet bestuurs–
recht worden verwerkt. De aan het woord zijnde leden waren van mening
dat hierdoor de inpassing en de controleerbaarheid van de wijzigingen
wordt vergemakkelijkt.

De leden van de CDA–, PvdA en VVD-fractie vroegen op welke wijze de
regering zich verzekerd heeft van de volledigheid en correctheid van de
voorgestelde aanpassingen.

2. Nota van wijziging

De ontvangen nota van wijziging werd reeds aangekondigd in het
algemene deel van de memorie van toelichting bij het onderhavige
wetsvoorstel. De verwerking van de laatste wijzigingen heeft geleid tot
een zeer omvangrijke nota van wijziging, die eerder is te kenschetsen als
een «nota van aanvulling», zo meenden de leden van de CDA–, PvdA– en
VVD-fractie.

Deze leden constateerden dat deze nota van wijziging zich niet tot
technische wijzigingen beperkt. De regering komt een aantal malen tot
een heroverweging die leidt tot een inhoudelijke wijziging. Deze wijzi–
gingen vragen een goede beoordeling door de Kamer. De leden van de
CDA–, PvdA– en VVD-fractie vroegen of conform aanwijzing 277 van de
Aanwijzingen voor de regelgeving, de Raad van State zich niet had
moeten uitspreken over de ontvangen nota van wijziging.

Deze leden misten verder een helder overzicht van de bepalingen in de
ontvangen nota van wijziging die afwijken van de Algemene wet
bestuursrecht. Zij verwezen hierbij naar het voorbeeld in paragraaf 3 van
de memorie van toelichting.

ARTIKELSGEWIJS

A. HET WETSVOORSTEL VOOR DE NOTA VAN WIJZIGING

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

ARTIKEL 1 Wijziging deel 2 (Algemene wet bestuursrecht)

C

De leden van de D66-fractie waren nog niet overtuigd van de
noodzaak om de artikelen 38, 39 en 40 en hoofdstuk IV van de Wet
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op de bijlage op
te nemen. Zij vroegen de regering om een nadere uiteenzetting waarbij
met name de vraag opkomt waarom de ervaring van de civiele kamer niet
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ingezet kan worden in de sector bestuursrecht bij de behandeling van
geschillen op grond van deze wet. Zij verzochten de regering een verge–
lijking te maken tussen de Wet BOPZ-rechtsbescherming en de
Awb-rechtsbescherming.

5. Aanpassing van bijzondere wetten aan de Algemene wet
bestuursrecht

K. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Artikel 11 Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen

De leden van de D66-fractie verzochten de regering toe te lichten
waarom in artikel 40, zesde lid, van de Wet BOPZ niet voorzien is in het
verplicht horen van een vertegenwoordiger van de patiënt indien de
patiënt op grond van de stoornis van zijn geestvermogens niet in staat is
zijn wil te bepalen.

B. NOTAVAN WIJZIGING

I

Wijziging van deel 1 (wijziging van de Algemene wet bestuurs–
recht)

Artikel 6:9 Algemene wet bestuursrecht

In de voorgestelde wijziging wordt de verzendtheorie aangepast aan
het communautaire recht. De leden van de CDA–, PvdA– en VVD-fractie
vroegen of bij binnenlandse en buitenlandse verzendingen onder «ter
post» moet worden verstaan dat van de officiële PTT-diensten gebruik
gemaakt moet worden. Onder de oude bepaling werd dit in de daarbij
horende memorie van toelichting wel gesteld. Verder vroegen zij de
regering aan te geven waarom gekozen is voor de termijn van èén week.

II

Wijziging van cleel 2 (Wijziging Wet voltooiing eerste fase
herziening rechterlijke organisatie)

3. Artikel 2 Wijziging deel 3 (Wijziging van rechtstreeks betrokken
institutionele en processuele wetten)

Artikel 36 Wet op de Raad van State en artikel 17 Beroepswet zijn
geherformuleerd. Het vereiste van toestemming voor kortsluiting is
opgenomen. De leden van de D66-fractie waren van mening dat artikel
19 Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, artikel 118/119 Wet op
de Studiefinanciering en artikel 766 Wet op het hoger onderwijs en het
wetenschappelijk onderzoek op gelijke wijze zouden moeten worden
aangepast. Is de regering tot aanpassing bereid, zo vroegen zij.

6. Artikel 6 Wijziging deel 5.2 (Wijziging van de sociale-zekerheids–
wetten enz.)

Artikel XXX, XXXI en XXXII ABW, IOAWW en IOAZ

De toelichting verwijst naar de toelichting bij de wetsvoorstellen
22 545 en 22 614. Naar de mening van de leden van de CDA , PvdA– en
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VVD-fractie bevordert dit niet de inzichtelijkheid van de onderhavige
voorstellen. Zij vroegen daarom de regering expliciet aan te geven in
welke artikelen inhoudelijk afgeweken wordt van de voorgestelde
bepalingen in de wetsvoorstellen 22 545 en 22 614. Daarbij was voor
hen van belang te weten welke motivering hieraan ten grondslag ligt.

Onder M in artikel 45 is de regeling voor de voorzitter van gedepu–
teerde staten gegeven. De leden van de CDA–, PvdA–, VVD– en
D66-fractie constateerden dat in vergelijking met de voorgestelde
bepaling in wetsvoorstel 22 545 (artikel 149) aan de onderhavige
bepaling is toegevoegd: «dan wei een verzoek om een voorlopige
voorziening is afgewezen.» De aan het woord zijnde leden vroegen of
deze toevoeging nader toegelicht kan worden.

De leden van de D66-fractie hadden in het voorlopig verslag bij
wetsvoorstel 22 545 vraagtekens gezet bij de blijvende bevoegdheid van
de voorzitter van gedeputeerde staten om onverwijlde bijstand toe te
kennen. Naar aanleiding van de memorie van antwoord hadden zij in het
nader voorlopig verslag bij wetsvoorstel 22 545 de volgende vraag gefor–
muleerd die zij thans ten aanzien van de nota van wijziging bij het onder–
havige wetsvoorstel wensten te herhalen:

«De leden van de D66-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de reactie van de regering (memorie van antwoord,
bladzijde 100) op hun vraag met betrekking tot de blijvende bevoegdheid
van de voorzitter van gedeputeerde staten om, als B&W geen of een
ontoereikende voorschot toekennen, onverwijlde bijstand toe te kennen.
Deze leden vonden het antwoord van de regering redelijk overtuigend
maar bleven de gedeeltelijke handhaving van het administratief beroep
op gedeputeerde staten als een soort «vreemde eend» in de administra–
tieve rechtsbescherming zien en daarmee wel degelijk als een afwijking
van de Algemene wet bestuursrecht. Zij hadden dan ook de vraag of zich
dit verschijnsel ook voordoet bij andere sociale (zekerheids)wetten of dat
dit zich beperkt tot de ABW?»

De leden van de CDA–, PvdA– en VVD-fractie constateerden dat in de
toelichting wordt aangegeven dat de civielrechtelijke rechtsgang in
kwesties betreffende de terugvordering van uitkeringen op dit moment
ongewijzigd blijft. Zij vroegen de regering te motiveren waarom de
voorziene overheveling naar de bestuursrechtelijke rechtsgang later haar
beslag zal krijgen. Dit klemde naar hun mening temeer daar onzeker is
wanneer het wetsvoorstel Herinrichting Algemene Bijstandswet zijn
beslag zal krijgen.

10. Artikel 8 Wijziging deel 6 (Overgangs– en slotbepalingen)

Artikel I

De leden van de CDA–, PvdA– en VVD-fractie vroegen of nader toege–
licht kan worden op welke gronden de regering verwacht dat het alsnog
toestaan van een voorlopige voorziening in aanhangige zaken een te
groot beslag op de rechtbanken zal leggen. Rechtvaardigt het belang van
de burgers een dergelijke uitzondering, zo vroegen deze leden. Verder
stelden zij de vraag wanneer conform het voorgestelde zesde lid, gezien
artikel 8.1.7.1 Awb, partijen uitgenodigd zijn om de zitting van de
rechtbank te verschijnen. Geldt hiervoor de datum van verzending of van
ontvangst?

Op verzoek van de sectoren bestuursrecht is het procesrecht in het
algemeen ook van toepassing op lopende procedures. De leden van de
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D66-fractie konden hiermee instemmen maar zagen geen grond om deze
regel ook niet toe te passen op het beroep bij de andere administratieve
rechters. Is de regering tot aanpassing bereid, zo vroegen zij.

Artikel VI

Niet alleen de Awb, de WRvSt, de Beroepswet, de AW en de WBB
worden volledig herzien, ook de Wet administratieve rechtspraak belas–
tingzaken, de Tariefcommissiewet, de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften worden uitgebreid herzien. Ware het
niet beter ook deze wetten opnieuw in het Staatsblad te publiceren, zo
vroegen de leden van de D66-fractie. Hetzelfde geldt ook voor de Wet
op de ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en onder andere de
Kadasterwet, zo meenden deze leden.

IV

Wijziging deel 4 (Wijziging aanpassingswetten eerste tranche
Algemene wet bestuursrecht), Onderdeel B (Aanpassingswet
Awb I)

4. Artikel VI Ministerie van Financiën

In de Warb, de Awrb, Wet inzake de douane en de accijnzen is de term
«uitspraak» voor de beslissmg op het bezwaarschrift gehandhaafd. De
leden van de D66-fractie waren van mening dat deze term strijdig is met
het Awb-systeem en verzochten de regering deze term te vervangen
door de Awb-termen.

Wijziging deel 5 (Aanpassing van bijzondere wetten aan de
Algemene wet bestuursrecht)

1. A Ministerie van Justitie

Politiewet

Algemeen

In de toelichting wordt gesteld dat bij een beroepsgang in twee fasen,
het niet verplicht is dat de Minister van Binnenlandse Zaken in de tweede
fase de belanghebbenden (weer) hoort. De leden van de CDA–, PvdA– en
VVD-fractie constateerden echter dat deze regel niet in de voorgestelde
wijzigingen opgenomen is en naar hun mening de artikelen 7:16 en 7:17
voor deze afwijking ook geen grond geven. De aan het woord zijnde
leden vroegen de regering hier nader op in te gaan.

C en D

De leden van de CDA–, PvdA– en VVD-fractie vroegen waarom de
regering heeft gekozen voor tussenkomst van de korpsbeheerder bij het
indienen van het beroepschrift overeenkomstig de artikelen 34 en 35
Politiewet?

5. F Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu–
beheer
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Kadasterwet

In de voorgestelde wijzigingen wordt afgeweken van de hoorplicht op
grond van de artikelen 4:7, 4:8, 7:2 en 7:3. Capaciteitsproblemen en
extensieve interpretaties liggen hieraan mede ten grondslag. De leden
van de CDA–, PvdA– en VVD-fractie vroegen of in alle gevallen de
belangen van de burgers een dergelijke afwijking rechtvaardigen.

De leden van de D66-fractie waren niet overtuigd door de argumenten
om in de artikelen 56c en 56d beroep open te stellen op de civiele
rechter. Na de integratie is het mogelijk om civilisten in te zetten bij de
behandelingen van beroep op grond van de Kadasterwet bij de Sector
bestuursrecht. Deze leden vroegen of de regering bereid is om tot
aanpassing over te gaan?

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
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