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ALGEMEEN

1. Algemeen deel

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de opmerkingen
van de vaste Commissies voor Justitie en Binnenlandse Zaken over het
onderhavige wetsvoorstel. Het wetsvoorstel beoogt alle voorzieningen te
treffen die nog nodig zijn om te bewerkstelligen dat de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) en de bijzondere wetgeving op 1 januari a.s. goed
op elkaar aansluiten.

Zoals de leden van de CDA–, de PvdA– en de VVD-fractie terecht
constateren is het daartoe noodzakelijk nu ook een aantal nog niet in
werking getreden wetten of nog in behandeling zijnde wetsvoorstellen
aan te passen. Anders dan deze leden veronderstellen, was het in veel
gevallen niet goed mogelijk deze wetsvoorstellen eerder aan te passen.
Dat geldt met name voor de wetsvoorstellen waarbij ten tijde van de
indiening bij of de aanvaarding door de Tweede Kamer nog rekening
moest worden gehouden met de mogelijkheid dat zij eerder in werking
zouden treden dan de Algemene wet bestuursrecht. In zo'n geval kan de
noodzakelijke afstemming het meest eenvoudig worden bereikt door de
aanpassingen aan de Algemene wet bestuursrecht onder te brengen in
een aparte aanpassingswet, waarvan de inwerkingtreding is gekoppeld
aan de inwerkingtreding van de Awb zelf.

De noodzaak voldoende zekerheid te hebben omtrent de datum van
inwerkingtreding en de stand van de wetgeving op die datum verklaart
ook, waarom het onderhavige wetsvoorstel niet al veel eerder in
procedure gebracht had kunnen worden.

Indeling

Bij de indeling van deze «bezemwet» moest op een enkel punt worden
afgeweken van het gebruikelijke stramien, zoals dat onder meer in de
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Aanwijzingen 234 en 235 is neergelegd. Dit houdt verband met de
buitengewoon complexe structuur van dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel
wijzigt een aantal eerdere aanpassingswetten, die op zichzelf ook al een
vrij ingewikkelde structuur kennen. Daardoor ontstaat in dit wetsvoorstel
noodzakelijkerwijs een groot aantal niveau's; het gaat soms om wijzi–
gingen van wijzigingen van wijzigingen. Om deze niveau's goed te onder–
scheiden en de leesbaarheid en herkenbaarheid van de voorgestelde
wijzigingen te vergroten, zijn bijvoorbeetd vetgedrukte of in kapitalen
gezette artikelaanduidingen gebruikt om onderscheid te maken tussen de
artikelen van de bezemwet zelf, die van de eerdere aanpassingswetten
en die van de aangepaste wetten.

Daarnaast is, om verwarring te voorkomen, bij de indeling van de
bezemwet zoveel mogelijk aangesloten bij de indeling van de eerdere
aanpassingswetten. Deel 2 volgt dus de indeling van het wetsvoorstel
voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie (22 495), deel 4
die van de Aanpassingswetten Awb I en II. Daarbij is er in deel 4 voor
gekozen de artikelnummers te doen overeenkomen met de nummers van
de hoofdstukken uit de Aanpassingswetten I en II waarop ze betrekking
hebben. Dat levert weliswaar een niet-doorlopende nummering op, maar
op deze wijze zijn de wijzigingen gemakkelijker terug te vinden.

In deel 1 kan de aanduiding ARTIKEL I inderdaad vervallen Dit is bij de
tweede nota van wijziging geschied.

Integrale publikatie

Wij staan positief tegenover de suggestie van de Commissies om de
teksten van de Aanpassingswetten I en II, zoals die luiden na de inwer–
kingtreding van het onderhavige wetsvoorstel, opnieuw te publiceren.
Hoewel daarvoor een forse inzet van wetgevingscapaciteit nodig is,
zouden wij zelfs nog iets verder willen gaan. In de eerste plaats zou de
publikatie ook het wetsvoorstel voltooiing eerste fase herziening rechter–
lijke organisatie (kamerstukken II, 1991/92, 22 495) en het inmiddels tot
wet verheven wetsvoorstel tot invoeging van afdeling 3.4A (Stb. 1993,
581) moeten omvatten. Ook daarin zijn immers belangrijke stukken
aanpassingswetgeving opgenomen. In de tweede plaats zou het aantrek–
kelijk zijn om de vier aldus ontstane teksten te integreren, zodat per
aangepaste wet alle aanpassingen bijeen geplaatst worden. Over de
meest geschikte vorm voor zo'n publikatie beraden wij ons nog. In plaats
van plaatsing in het Staatsblad kan ook gedacht worden aan een
algemeen verkrijgbare uitgave, die eventueel in verschillende rubrieken
kan worden gesplitst. Niet alle gebruikers hebben immers behoefte aan
alle teksten. Dat is niet zonder belang, nu een integrale publikatie van
alle aanpassingen naar schatting ruim vierhonderd pagina's zou beslaan.

Juistheid en volledigheid

De aanpassingswetgeving is tot stand gekomen in nauwe samen–
werking tussen de betrokken vakdepartementen enerzijds en de Minis–
teries van Justitie en van Binnenlandse Zaken anderzijds. Op de vakde–
partementen ontworpen aanpassingsvoorstellen zijn steeds door Justitie
en Binnenlandse Zaken getoetst, en andersom. Daarbij is een grote
inspanning verricht om de juistheid en volledigheid van de aanpassingen
te verzekeren. Niettemin kunnen bij een wetgevingsoperatie van deze
omvang omissies niet worden uitgesloten. Wij hebben echter het
vertrouwen dat zij beperkt in aantal zullen zijn. Voor zover toch omissies
geconstateerd mochten worden, is voorts van belang, dat deze meestal
geen grote gevolgen zullen hebben. Indien bijvoorbeeld in een wet ten
onrechte een door afdeling 4.1.4 Awb overbodig geworden motiverings–
plicht is gehandhaafd, leidt dit voor de praktijk niet tot problemen.
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Dit laat uiteraard onverlet dat ook dergelijke omissies, zo zij na 1
januari aan het licht mochten komen, bij de eerste gelegenheid hersteld
zullen worden.

2. Afwijkingen van de Awb

Alle afwijkingen van de Awb zijn afzonderlijk toegelicht. Wel consta–
teerden de leden van de CDA–, de PvdA– en de VVD-fractie terecht dat
bij de eerste nota van wijziging een overzicht van de daarin opgenomen
afwijkingen ontbreekt. Daarom wordt op deze plaats alsnog voorzien in
een volledige opsomming van alle afwijkingen van de Awb in het onder–
havige wetsvoorstel.

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.

Politiewet: artikel 32, vierde lid, bepaalt dat artikel 7:24 en 7:25 niet
van toepassmg zijn.

Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het
gedrag: artikel 25, eerste lid, behelst een afwijking van artikel 6:7 van de
Awb.

Vreemdelingenwet: artikel 33a bepaalt dat titel 8.3 van de Awb niet
van toepassing is.

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften: artikel
7 bepaalt dat de artikelen 6:14, tweede lid, 7:16, tweede lid, en 7:26,
vierde lid, van de Awb niet van toepassing zijn en wijkt af van artikel
7:16, eerste lid; artikel 33 bepaalt dat artikel 7:1 niet van toepassing is.

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, en 48,
tweede lid, bepalen dat artikel 4:3 van de Awb niet van toepassing is.

Invorderingswet 1990: artikel 3:40 en de hoofdstukken 4, 6 en 7 van
de Awb zijn niet van toepassing op deze wet.
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Wet toezicht kredietwezen 1992: artikel 28, derde lid, bepaalt dat
artikel 4:11 van de Awb niet van toepassing is.

Wet gewetensbezwaren militaire dienst: het overgangsrecht zoals dat
in deel 6 van het wetsvoorstel voltooiing eerste fase herziening rechter–
lijke organisatie is neergelegd, behelst een afwijking van artikel 7:1 van
de Awb.

Wegenverkeerswet: in artikel 9j en 9ja wordt afgeweken van de
artikelen 6:7, 7:15 en 7:24 van de Awb.

Wet rijonderricht motorrijtuigen: artikel 3, derde lid, behelst een
afwijking van artikel 7:28 van de Awb.

Waterschapswet: in artikel 162 wordt afgeweken van artikel 6:2 van de
Awb; artikel 30a geeft de bevoegdheid om bij provinciale verordening af
te wijken van artikel 6:7 van de Awb en verklaart voorts artikel D9 van de
Kieswet, dat eveneens enkele afwijkingen van de Awb behelst, van
toepassing.

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

Kadasterwet: In de artikelen 56a, 87a, 94a en 110a wordt afgeweken
van de artikelen 4:7, 4:8 en 3:40 van de Awb.

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

Arbeidsomstandighedenwet: artikel 42, vijfde lid, behelst een afwijking
van artikel 6:4 van de Awb.

Algemene bijstandswet: artikel 82a bevat een afwijking van artikel 6:7
van de Awb en artikel 84 bepaalt dat artikel 7:1 niet van toepassing is.

Noodwet geneeskundigen: artikel 23 behelst een afwijking van artikel
6:4 van de Awb.

Noodwet Arbeidsvoorziening: artikel 36 behelst een afwijking van
artikel 6:4 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.

Algemene nabestaandenwet: de artikelen 25a, 32 en 53, vierde lid,
bepalen dat de artikelen 3:41 en 3:45 niet van toepassing zijn. Artikel 60
bevat een afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Awb.

Invoeringswet Anw: de artikelen 18 en 20 bepalen dat de artikelen
3:41 en 3:45 niet van toepassing zijn.

Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, Wet buitengewoon pensioen
zee/iedenoorlogsslachtoffers, 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.
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Garantiewet burgerlijk overheidspersoneel Indonesië: artikel 9c behelst
een afwijking van artikel 8.1.1.7 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.

3. Nota van wijziging

Terecht constateren de leden van de fracties van het CDA, de PvdA en
de VVD dat enkele aanpassingen niet als louter technisch kunnen worden
aangemerkt.

Het gaat dan vooral om de wijziging van het stelsel van rechtsbe–
scherming in de Algemene Bijstandswet. Het was niet nodig daarover het
advies van de Raad van State in te winnen, omdat de Raad hierover
reeds in het kader van het wetsvoorstel herinrichting Algemene
Bijstandswet (kamerstukken II 1991/92, 22 545, nrs. 1-3) heeft geadvi–
seerd. Zoals in de toelichting bij de eerste nota van wijziging is uiteen–
gezet, betreft het slechts een overbrenging van eerder in wetsvoorstel
22 545 opgenomen bepalingen naar het onderhavige wetsvoorstel. Deze
overbrenging is noodzakelijk geworden, omdat wetsvoorstel 22 545 niet
op 1 januari a.s. in werking zal kunnen treden.

De overige niet strikt technische wijzigingen zijn naar ons oordeel niet
zo ingrijpend dat daarover de Raad van State zou moeten worden
gehoord. Het betreft dan allereerst een enkele wijziging van de
Algemene wet bestuursrecht zelf, zoals de bijstelling van artikel 6:9 om
mogelijke strijd met het communautaire recht te voorkomen. Daarnaast
zijn enkele afwijkingen van de Awb opgenomen, waaraan uiteraard
bepaalde keuzen ten grondslag liggen. Ook die keuzen zijn echter niet
ingrijpend te noemen.

Veelal zijn afwijkingen juist opgenomen om een bestaande praktijk te
handhaven, hetzij omdat verandering daarvan niet goed denkbaar en
ongewenst was, hetzij omdat juist volledige aansluiting op de Awb zo
ingrijpend zou zijn dat daarmee het kader van een bezemwet zou worden
overstegen. Een voorbeeld van het eerste is de keuze om voor beslis–
singen tot het toekennen van vakantiegeld in het kader van de Algemene
Nabestaandenwet geen volledige bekendmaking voor te schrijven, een
voorbeeld van het laatste is het handhaven van het bestaande systeem
van rechtsbescherming in de Wet BOPZ.

ARTIKELSGEWIJS

A. HET WETSVOORSTEL VOOR DE NOTA VAN WIJZIGING

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

De belangrijkste reden om de rechtsbescherming tegen besluiten op
grond van de Wet BOPZ bij de burgerlijke rechter te laten is dat onver–
korte doorvoering van het stelsel van de Awb er toe zal leiden, dat
sommige geschillen over de toepassing van de BOPZ bij de civiele
sector, en andere bij de sector bestuursrecht van de rechtbank terecht
zouden komen. Dat is in zijn algemeenheid al minder aantrekkelijk, en dat
klemt te meer wanneer het, zoals in dit geval, gaat om gevoelige zaken,
waarbij grote belangen op het spel staan.
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Dit probleem doet zich allereerst voor, omdat niet alle handelingen van
de geneesheer-directeur of de voor behandelmg verantwoordelijke
persoon krachtens de artikelen 38 tot en met 40 van de Wet BOPZ
besluiten in de zin van de Awb zijn. In een aantal gevallen gaat het om
feitelijke handelingen, zoals het niet uitvoeren van het overeengekomen
behandelingsplan, waartegen de wetgever niettemin rechtsbescherming
heeft nodig geacht.

Daarnaast is het ook de civiele sector van de rechtbank die, op
vordering van de officier van justitie, de voorlopige machtiging tot
opneming en de machtiging tot voortgezet verblijf verleent. In theorie
zou het mogelijk zijn al deze zaken naar de sector bestuursrecht over te
brengen, maar dat zou niet zonder nadere processuele voorzieningen
kunnen. Het bestuursprocesrecht is immers toegesneden op het behan–
delen van beroepen van burgers tegen besluiten, en niet op het door de
rechter op vordering van de officier zelf nemen van besluiten. Het
scheppen van dergelijke processuele voo-zieningen, alsook de wense–
lijkheid daarvan, zouden nadere studie vergen en in leder geval het kader
van een aanpassingswet te buiten gaan.

Voor handelingen krachtens de artikelen 38 tot en met 40 voorziet de
Wet BOPZ in artikel 41 zelf in een vorm van rechtsbescherming. Deze
bestaat allereerst uit de mogelijkheid bij het bestuur van het ziekenhuis
een klacht in te dienen. Het bestuur kan de behandeling van klachten
opdragen aan een commissie. Deze procedure is verwant aan de
bezwaarschriftprocedure van de Awb. Op de klacht moet echter veel
sneller dan volgens de Awb worden beslist, namelijk reeds binnen twee
weken. De aard van de klachten maakt zo'n korte beslistermijn nodig.
Bovendien is de mogelijkheid een klacht in te dienen niet aan een termijn
gebonden, en kan niet alleen de patiënt zelf, maar ook een andere
patiënt of een familielid een klacht indienen.

Indien het bestuur van het ziekenhuis de klacht niet gegrond verklaart
of daarop niet tijdig beslist, kan de klacht aan de rechter worden
voorgelegd. De patiënt kan dat naar keuze rechtstreeks of door tussen–
komst van de geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid doen,
derden slechts via de inspecteur, die dan nagaat of de patiënt er bezwaar
tegen heeft dat de zaak aan de rechter wordt voorgelegd.

Deze procedure biedt een aan het stelsel van de Awb gelijkwaardige
rechtsbescherming, en gaat op een enkel punt, zoals het niet hanteren
van strikte beroepstermijnen, zelfs verder. Daarnaast is een aantal op de
specifieke situatie van de psychiatrische patiënt toegesneden voorzie–
ningen ingebouwd, zoals de mogelijkheid dat in het belang van een
patiënt geklaagd wordt door een andere patiënt of een familielid. Ook
deze voorzieningen zouden bij onverkorte doorvoering van het stelsel van
de Awb node worden gemist.

Ook bij beslissingen op grond van hoofdstuk IV van de Wet BOPZ,
inzake ontslag en verlof, zou het stelsel van de Awb niet zonder nadere
voorzieningen kunnen worden doorgevoerd. Omdat het gaat om
vrijheidsbeneming zou terwille van een snelle rechterlijke beslissing de
bezwaarschriftprocedure moeten worden uitgezonderd en wellicht
voorzien moeten worden in «ex nunc» toetsing. Voorts bepaalt artikel 49
Wet BOPZ thans dat geschillen over de hier bedoelde beslissingen door
tussenkomst van de officier van justitie aan de rechter kunnen worden
voorgelegd. Omdat het ook de officier is die de vordering tot een
voorlopige machtiging of een machtiging tot voortgezet verblijf doet, kan
die tussenkomst bezwaarlijk worden gemist.

Datzelfde geldt voor de mogelijkheid dat anderen dan de patiënt een
verzoek tot ontslag doen of een geschil daaromtrent via de officier aan
de rechter voorleggen.

Tenslotte is van belang dat een verzoek om ontslag ook kort na een
rechterlijke beslissing tot verlenging van het verblijf in de inrichting kan
worden ingediend. Laatstgenoemde beslissing wordt door de civiele
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sector genomen. Indien dan de sector bestuursrecht zou oordelen over
een beroep tegen de beslissing om een verzoek om ontslag, zou dezelfde
vraag kort na elkaar bij twee verschillende sectoren van de rechtbank
belanden. Dat is uiteraard ongewenst.

Op grond van het voorgaande hebben wij er de voorkeur aan gegeven
thans geen wijziging aan te brengen in het in de Wet BOPZ neergelegde
stelsel van rechtsbescherming.

Terecht constateren de leden van de fractie van D66 dat bij de
aanpassing van artikel 40, zesde lid, van de Wet BOPZ aanvankelijk
verzuimd was te bepalen dat ingeval een patiënt wegens de stoornis van
zijn geestvermogens niet kan worden gehoord, een vertegenwoordiger
van de patiënt moet worden gehoord. Deze omissie is echter in de eerste
nota van wijziging (blz. 77) hersteld. Thans is bepaald dat in een dergelijk
geval zo mogelijk de echtgenoot of echtgenote, de wettelijke vertegen–
woordiger of, indien deze ontbreken, de naaste (familie–) betrekkingen
van de patiënt worden gehoord.

B. NOTA VAN WIJZIGING

I

Wijziging van deel 1 (Algemene wet bestuursrecht)

Artikel 6:9 Algemene wet bestuursrecht

De voorgestelde wijziging van artikel 6:9 brengt geen wijziging in de
betekenis van de uitdrukking «ter post bezorgen». Daaronder wordt
verstaan verzending via de officiële postdienst van het land van
verzending. Anders zou immers onvoldoende gewaarborgd zijn dat de
datum van verzending met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.
Officiële postdiensten zijn die diensten waarmee de PTT bij de verzorging
van het internationaal postverkeer samenwerkt.

De termijn van een week na het verstrijken van de bezwaar– of
beroepstermijn, binnen welke het geschrift moet zijn ontvangen, is een
compromis tussen twee overwegingen. Enerzijds moet deze termijn zo
kort mogelijk zijn om de werking van de bezwaar– en beroepstermijn niet
te ondermijnen. Anderzijds moet er bij handhaving van de verzendtheorie
ook een reële mogelijkheid zijn om een op de laatste dag van de termijn
verzonden geschrift tijdig ter bestemder plaatse te krijgen. Een week is
daarvoor in het algemeen voldoende, in aanmerking nemend dat van
buitenlandse appellanten in redelijkheid gevergd kan worden dat zij hun
geschriften zonodig per expresse of op een andere bijzondere wijze
verzenden.

II

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

Toestemmingsvereiste bij «kortsluiting»

De leden van de fractie van D66 vroegen naar de bepalingen inzake
het toestemmingsvereiste voor het toepassen van de zogenoemde
kortsluiting van bodemprocedure en voorlopige-voorzieningsprocedure.

Wij merken allereerst op, dat de herformulering - in de nota van
wijziging - van artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 17
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van de Beroepswet geen betrekking heeft op het toestemmingsvereiste.
Het toestemmingsvereiste is immers reeds door aanvaarding van het
amendement-Wolffensperger op wetsvoorstel 22 495 (stuk 28 (herdruk))
in deze beide artikelen opgenomen. Bij datzelfde amendement is ook in
artikel 19 van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie en artikel
119 van de Wet op de studiefinanciering het toestemmingsvereiste
opgenomen, zodat daarin niet meer behoeft te worden voorzien. Een
mogelijke wijziging van de artikelen 7.66 en/of 7.67 van de Wet op het
hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek op dit punt kan aan
de orde komen in het kader van de zogenoemde aanpassingswet WHW,
die binnenkort bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

Algemene Bijstandswet

In antwoord op de daartoe strekkende vraag van de leden van de
fractie van D66 kunnen wij melden dat de Algemene Bijstandswet de
enige wet is waarin aan de voorzitter van gedeputeerde staten een
bevoegdheid als bedoeld in artikel 45 van de Algemene Bijstandswet
wordt gegeven. Overigens blijven wij van oordeel dat hier geen sprake is
van administratief beroep, maar van een zuiver bestuurlijke bevoegdheid,
die op éèn lijn kan worden gesteld met het geven van een aanwijzing.
Van een afwijking van - het stelsel van - de Algemene wet bestuursrecht
is dan ook geen sprake.

De leden van de fracties van het CDA, de PvdA, de VVD en D66
vroegen naar inhoudelijke afwijkingen tussen de thans voorgestelde
bepalingen en die van de wetsvoorstellen 22 545 en 22 614.

Met uitzondering van artikel 45 van de Algemene Bijstandswet en de
rechtsgang in terugvorderingszaken (zie hierna) is geen sprake van
inhoudelijke afwijkingen. Wel zijn op onderdelen technische en redac–
tionele verbeteringen aangebracht, die te gelegener tijd ook in die beide
wetsvoorstellen zullen worden verwerkt. De wijziging van artikel 45 houdt
in, dat het besluit van de voorzitter van gedeputeerde staten - naast het
geval waarin de president een verzoek om voorlopige voorziening geheel
of ten dele heeft gehonoreerd - ook vervalt als de president van de
rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening heeft afgewezen.
Daardoor wordt de systematisch juiste situatie bereikt, dat in alle
gevallen waarin de president van de rechtbank wordt benaderd met een
verzoek om een voorlopige voorziening nadat de voorzitter van gedepu–
teerde staten een besluit heeft genomen, dit besluit vervalt zodra de
president op het verzoek heeft beslist.

De leden van de fractie van D66 vroegen naar de motivering voor het
uitstellen van de overheveling van de rechtsbescherming in terugvorde–
ringszaken van het civielrechtelijke naar het bestuursrechtelijke circuit.

Deze keuze is vooral gemaakt om de bestuurssectoren van de recht–
banken in deze fase niet onnodig extra te belasten, mede gelet op het
feit dat door de intensivering van het beleid terzake het aantal terugvor–
deringszaken substantieel zal stijgen. Voorts heeft een rol gespeeld dat
de overheveling van personeel van de kantongerechten naar (de
bestuurssectoren van) de rechtbanken meer voorbereidingstijd vergt dan
thans beschikbaar is.

Overgangsrecht

De leden van de fracties van het CDA, de PvdA en de VVD hadden een
aantal vragen naar aanleiding van het voorstel om het nieuwe bestuurs–
procesrecht van toepassing te verklaren op bij de rechtbanken
aanhangige zaken.
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De leden van de fractie van D66 gaven er de voorkeur aan dat het
nieuwe bestuursprocesrecht ook van toepassing zal zijn op bij andere
administratieve rechters aanhangige zaken.

Wij zullen deze vragen gezamenlijk beantwoorden.
In artikel I, derde lid, is de regel neergelegd dat op bezwaar– en

beroepsprocedures die vóór de inwerkingtreding van de Awb aanhangig
zijn gemaakt en die op dat tijdstip aanhangig zijn, verder worden
behandeld overeenkomstig de procedureregels die golden vóór dat
tijdstip. Op deze regel is op verzoek van de rechtbanken in het zesde lid
een uitzondering gemaakt voor bestuursrechtelijke procedures die op dat
tijdstip aldaar aanhangig zijn (sociale-zekerheids– en ambtenarenzaken).
De rechtbanken hebben er met het oog op een goede implementatie van
het nieuwe stelsel van rechtsbescherming grote behoefte aan om vanaf
het tijdstip van inwerkingtreding één procesrecht te hanteren. De andere
colleges geven de voorkeur aan handhaving van het in het derde lid
neergelegde overgangsrecht. Zoals wij reeds in de toelichting naar voren
hebben gebracht, is een gedifferentieerd overgangsrechtelijk regime
naar ons oordeel aanvaardbaar. Wij menen dat het niet verstandig is om
geen rekening te houden met de verschillende voorkeuren van de admini–
stratieve rechters en de in het zesde lid ten behoeve van de rechtbanken
opgenomen uitzondering te verheffen tot algemene regel.

Wat de uitsluiting van de voorlopige voorziening betreft brengen wij
het volgende naar voren.

De Ambtenarenwet 1929 voorziet nu al in een voorlopige voorziening.
De Beroepswet kent een dergelijke voorziening nog niet. Ingevolge het
zesde lid zou - zonder de voorgestelde uitzondering - de voorlopige
voorziening voor alle sociale-zekerheidszaken beschikbaar komen. Niet
zeker is in welke mate belanghebbenden gebruik zouden maken van de
voor hen openstaande mogelijkheid van het vragen van een voorlopige
voorziening in een reeds aanhangige procedure (bij voorbeeld schorsing
van een beslissing ten gevolge waarvan de uitkering is vervallen of is
verminderd of een voorlopige voorziening, strekkende tot een voorlopige
toekenning van een uitkering of verstrekking). Wij achten het niet verant–
woord om de rechtbanken, gelet op de grote inspanningen die zij reeds
moeten leveren ten behoeve van een goede implementatie, in dezen nog
extra te belasten.

Ingevolge het zesde lid zullen de op het tijdstip van inwerkingtreding
bij de rechtbank aanhangige zaken waarin partijen reeds op de voet van
artikel 8.2.5.1 onderscheidenlijk artikel 8.2.5.4 zijn uitgenodigd onder–
scheidenlijk opgeroepen om op de zitting van de rechtbank te
verschijnen, overeenkomstig het oude procesrecht worden afgedaan.
Voor de vaststelling van dit omslagpunt geldt de datum van verzending
van de uitnodiging of de oproep.

Tekstplaa tsingen

Wij zullen de suggestie overnemen om ook de integrale teksten van de
Wet administratieve rechtspraak belastingzaken en de Tariefcommis–
siewet opnieuw in het Staatsblad te publiceren. Plaatsing van de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften zal in ander
verband geschieden. Binnenkort zal worden ingediend een voorstel van
wet tot wijziging van deze wet, dat mede voorziet in een nieuwe integrale
publikatie.

Een integrale tekstplaatsing van de Wet milieubeheer is reeds voorge–
schreven in artikel XIII, tweede lid, van de wet waarbij afdeling 3.4A (in
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de definitieve nummering: afdeling 3.5) in de Awb is ingevoegd
(wetsvoorstel 22 601, Stb. 581). De wijzigingen van de Wet op de
ruimtelijke ordening en de Kadasterwet zijn naar ons oordeel niet zo
omvangrijk dat een tekstplaatsing noodzakelijk is.

IV

Wijziging deel 4 (Aanpassingswetten eerste tranche Awb)

In de Aanpassingswet Awb I is er reeds voor gekozen om de term
uitspraak te handhaven voor de beslissing van de inspecteur op het
bezwaar (kamerstukken II, 1990/91, 22061, nr. 3, blz. 78) . De in dit
wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen gaan uit van deze terminologie.
Wij zien geen aanleiding deze terminologie thans te wijzigen.

Wijziging deel 5 (Aanpassing van bijzondere wetten aan de Awb)

Politiewet

Anders dan de leden van de CDA–, de PvdA– en de VVD-fractie veron–
derstellen, is in de artikelen 32, 34 en 35 van de Politiewet geen sprake
van een afwijking van artikel 7:16 of 7:17 van de Awb. Deze artikelen
bepalen dat bij de behandeling van een administratief beroep belangheb–
benden en het verwerend bestuursorgaan eenmaal in de gelegenheid
worden gesteld te worden gehoord, tenzij zich na het horen nieuwe
feiten of omstandigheden voordoen die voor de beslissing op het beroep
van belang zijn; alleen in dit laatste geval dient opnieuw gehoord te
worden. De regels gelden ook voor de beroepsgang op grond van de
artikelen 32, 34 en 35 Politiewet onverkort. In de toelichting is slechts,
ter vermijding van misverstand, opgemerkt dat de bijzonderheid dat
gedurende de procedure een ander beroepsorgaan kan optreden in deze
regels geen verandering brengt. Deze bijzonderheid is overigens
specifiek voor de Politiewet; zij komt in andere wetten niet voor.

Op praktische gronden is er bij de totstandkoming van de Politiewet
voor gekozen een beroepschrift op grond van de artikelen 34 of 35 van
de Politiewet door tussenkomst van de korpsbeheerder te doen indienen,
zodat ook deze terstond van de bezwaren op de hoogte is. Gelet op het
karakter van de aanpassingswetgeving was er geen aanleiding om op
deze keuze terug te komen.

Kadasterwet

Naar ons oordeel is bij de aanpassing van de Kadasterwet geenszins
uitgegaan van een extensieve interpretatie van de Awb. Opgemerkt is
slechts, dat de in artikel 7:3 van de Awb opgenomen uitzonderingen op
de hoorplicht in de bezwaarfase in de praktijk van het Kadaster
veelvuldig van toepassing zullen zijn.

De afwijkingen van de Awb betreffen in hoofdzaak de hoorplicht bij de
voorbereiding van beschikkingen (artikelen 4:7 en 4:8). Daarbij gaat het
onder andere om bij houdingen die geschieden op grond van een meting
waarbij belanghebbenden aanwezig zijn en waarbij zij ter plekke inlich–
tingen verschaffen, dan wel op grond van stukken die door toedoen van
belanghebbenden zelf in de openbare registers zijn ingeschreven. De
afwijking van de hoorplicht in de primaire fase vormt hier dus geen
wezenlijke inbreuk op de beginselen van de Awb, omdat belangheb–
benden reeds uit andere hoofde bij de voorbereiding van de beschikking
zijn betrokken.
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In antwoord op de vragen van de leden van de D66-fractie merken wij
op dat de keuze voor de burgerlijke rechter inderdaad summier is toege–
licht Zij gaat terug op de keuze die reeds bij de totstandkoming van de
Kadasterwet is gemaakt, waar de vraag moest worden beantwoord of
beroep bij de rechtbank of bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van
State rnoest worden opengesteld. Dezelfde argumenten die toen tot een
keuze voor de rechtbank hebben geleid, hebben thans geleid tot een
keuze voor de burgerlijke rechter. De bijwerking van de kadastrale
registratie vloeit in hoofdzaak voort uit in de openbare registers
ingeschreven privaatrechtelijke rechtsfeiten. Geschillen naar aanleiding
daarvan betreffen derhalve in de praktijk in de regel vragen van privaat–
rechtelijke aard, die vaak zullen samenhangen met geschillen over de
privaatrechtelijke verhoudingen zelf waarover de burgerlijke rechter
wegens de aard van de materie heeft te oordelen. Het is niet wenselijk
verschillende rechters te laten oordelen over wat in wezen teruggaat op
hetzelfde privaatrechtelijke geschil.

Wat de keuze tussen de rechtbank en de Afdeling rechtspraak van de
Raad van State betreft is een betoog van deze strekking te vinden in de
memorie van toelichting op het wetsvoorstel dat tot de Kadasterwet
heeft geleid bij wat in dat wetsvoorstel artikel 62 was (kamerstukken II
1981/82, 17 496, nr. 5, blz. 105/6). De kwestie is in zoverre anders
komen te liggen dat het thans gaat om de keuze tussen verschillende
kamers van één rechtbank, waarbij inderdaad het in beginsel mogelijk is
tot een gemengde samenstelling van de kamer die over de zaak oordeelt,
te komen door aan de bestuursrechtelijke kamer een civilist toe te
voegen. Zoals uit het voorgaande volgt, zal dit evenwel bij de meeste
geschillen die uit deze wet voortvloeien niet voldoende zijn. Uiteraard is
niet uitgesloten dat, wanneer in een enkel geval het geschil tevens een
bestuursrechtelijk aspect vertoont, in de burgerlijke kamer een bestuurs–
jurist wordt opgenomen.

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

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,
E. M. H. Hirsch Ballin
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