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Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

I

In deel 1 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht wordt
«ARTIKEL 1» vervangen door: ENIG ARTIKEL.

II

In deel 2 Wijziging van de Wet voltooiing eerste fase herziening
rechterlijke organisatie worden de volgende wijzigmgen aangebracht:

1. In ARTIKEL 0 Wijziging deel 1 (Rechterlijke organisatie)
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Na onderdeel A wordt een onderdeel Aa ingevoegd, luidende:

Aa

In ARTIKEL IA wordt «In de Wet op de bezoldiging van rechterlijke
ambtenaren wordt na artikel 9 een artikel 9a ingevoegd, luidende:»
vervangen door:

De Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren wordt als
volgt gewijzigd:

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het gestelde onder I wordt als volgt gewijzigd:
- Na «Wageningen,» wordt ingevoegd: Tiel.
- Na «Zwolle,» vervalt: Harderwijk,.
- Na «Enschede,» wordt ingevoegd: Lelystad.
- Na «Leiden,» wordt ingevoegd: Gouda.
- Na «Dordrecht,» wordt ingevoegd: Middelburg.
- Na «Haarlem,» wordt ingevoegd: Zaandam.
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2. Het gestelde onder K komt te luiden:
kantonrechter te Helmond, Sittard, Bergen op Zoom, Harderwijk,

Alphen aan den Rijn, Schiedam, Brielle, Assen en Hoorn.
3. Het gestelde onder M komt te luiden:
kantonrechter te Zevenbergen, Terborg, Zutphen, Groenlo, Deventer,

Winschoten, Emmen, Meppel, Boxmeer, Oud-Beijerland en Gorinchem.
4. Het gestelde onder N komt te luiden:
kantonrechter te Sommelsdijk, Zierikzee en Zuidbroek.

B

Na artikel 9 wordt een artikel 9a ingevoegd, luidende:.
2. In ARTIKEL IC wordt na onderdeel A een onderdeel Aa ingevoegd,

luidende:

Aa

Voor ARTIKEL V wordt een ARTIKEL IVA ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IVA

1. Op de kantonrechters te Harderwijk, Gorinchem en Zuidbroek die
op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet als zodanig zijn
benoemd, blijft artikel 1, onder I, onderscheidenlijk onder K, onderschei–
denlijk onder M, van de Wet op de bezoldiging van de rechterlijke
ambtenaren van toepassing.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 25 juni 1993 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de bezoldiging van de
rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten (wijziging bezoldigings–
structuur) (23 223), nadat het tot wet is verheven, in werking is getreden,
is artikel 1, eerste lid, categorie 8b, onderscheidenlijk categorie 8c, van
de Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren zoals die wet
dan luidt, van toepassing op de in het eerste lid bedoelde kantonrechters
te Harderwijk, onderscheidenlijk te Gorinchem en Zuidbroek

2. In ARTIKEL 1 Wijziging deel 2 (Algemene wet bestuurs–
recht) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In de aanhef van onderdeel A wordt «In onderdeel B» vervangen
door: In ARTIKEL I, onderdeel B,.

2. Onderdeel B wordt gewijzigd als volgt:
- In de aanhef wordt «Onderdeel N» vervangen door: ARTIKEL I,

onderdeel N,.
- Na onderdeel 1 wordt een onderdeel 1a ingevoegd, luidende:
1a. In artikel 8.1.1.5, onderdeel h, wordt na «vertegenwoordigende

organen» ingevoegd: , alsmede de benoemdverklaring in opengevallen
plaatsen.

3. Onderdeel C wordt gewijzigd als volgt:
- In de aanhef wordt «In onderdeel S» vervangen door: In ARTIKEL I,

onderdeel S,.
- Na de aanhef wordt een onderdeel 0 ingevoegd, luidende:
0. In onderdeel B komt onderdeel 1 te luiden:
1. De artikelen 12, eerste lid, derde lid, onderdeel d, en vierde lid, en

13 van de Financiële-Verhoudingswet 1984.
4. Onderdeel D wordt gewijzigd als volgt:
- De aanhef komt te luiden: Na ARTIKEL I, onderdeel T, worden de

onderdelen U tot en met W toegevoegd, luidende:.
- Na onderdeel V wordt een onderdeel W toegevoegd, luidende:
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w

Indien het bij koninklijke boodschap van 18 mei 1990 ingediende
voorstel van wet tot uitbreiding van de Wet bodembescherming met een
regeling inzake de sanering van de bodem (21 556) tot wet wordt
verheven, wordt aan de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht,
onderdeel C, een onderdeel 4 toegevoegd, luidende:

4. Artikel 27d van de Wet bodembescherming, voor zover inhoudende
de afwijzing van een verzoek.

3. In ARTIKEL 2 Wijziging deel 3 (Wijziging van rechtstreeks
betrokken institutionele en processuele wetten) worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1. Onderdeel A (Wet op de Raad van State) wordt gewijzigd als
volgt:

- Voor onderdeel 1 wordt een onderdeel 0 ingevoegd, luidende:
0. In artikel 29, tweede lid, worden de eerste twee volzinnen

vervangen door een nieuwe volzin, luidende:
De voorzitter van de Afdeling, degene die hem vervangt, degene die

zitting heeft in een enkelvoudige kamer en de meerderheid van de leden
van een meervoudige kamer dienen aan een universiteit dan wel de Open
Universiteit waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek betrekking heeft het recht om de titel meester te voeren
hebben verkregen op grond van een examen dat ten minste drie van de
vijf volgende vakken moet hebben omvat: het Nederlands privaatrecht,
staatsrecht, strafrecht, administratief recht en belastingrecht.

- In onderdeel 1 wordt in artikel 36, eerste lid, na «8.1.1.7,»
ingevoegd: 8.1.1.7a,.

- Onderdeel 4 wordt als volgt gewijzigd
a. In artikel 40, eerste lid, wordt «hetzelfde besluit» vervangen - door:

dezelfde uitspraak.
b. Na onderdeel c wordt een onderdeel d toegevoegd, luidende:
d. Een zevende lid wordt toegevoegd, luidende:
7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een verzoek om

herziening.
- Na onderdeel 4 wordt een onderdeel 5 toegevoegd, luidende:
5. Aan artikel 41 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:
5. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een verzoek om

voorlopige voorziening dat wordt gedaan nadat een verzoek om
herzienmg is gedaan.

2. Onderdeel B (Beroepswet) wordt gewijzigd als volgt
- In onderdeel 1 wordt in artikel 17, eerste lid, na «8.1.1.7,»

ingevoegd: 8.1.1.7a,.
- Onderdeel 5 wordt gewijzigd als volgt:
a. In artikel 22, eerste lid, wordt «hetzelfde besluit» vervangen door:

dezelfde uitspraak.
b. Na onderdeel c wordt een onderdeel d toegevoegd, luidende:
d. Een zevende lid wordt toegevoegd, luidende:
7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een verzoek om

herziening.
- Na onderdeel 5 wordt een onderdeel 5a ingevoegd, luidende:
5a. Aan artikel 23 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:
5. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een verzoek om

voorlopige voorziening dat wordt gedaan nadat een verzoek om
herziening is gedaan.

- In onderdeel 6 vervalt in de BIJLAGE BIJ DE BEROEPSWET, onder
C, onderdeel 26 en worden de onderdelen 27 tot en met 33 vernummerd
tot 26 tot en met 32.

3. In onderdeel C (Wet op de studiefinanciering) wordt voor onderdeel
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1 een onderdeel 0 ingevoegd, luidende:
0. In onderdeel A wordt een onderdeel 5a ingevoegd, luidende:
5a. «Artikel 118 Beroep tegen een beschikking op een verzoek tot

herziening» wordt vervangen door: Artikel 118 Beroep tegen een besluit.

4. In ARTIKEL 3 Wijziging deel 4 (Wijziging van bijzondere
wetten in verband met de te treffen definitieve voorzieningen in
kroongeschillen) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In onderdeel AO wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd,
luidende:

- In onderdeel 5 (Wet gemeenschappelijke regelingen) worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

a. Onderdeel D komt te luiden:

Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt «beslissing» vervangen door: besluit.
2. Het vierde lid vervalt.
3. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid en komt te luiden:
4. Tot onthouding van de goedkeuring wordt niet overgegaan dan

nadat de gemeentebesturen gelegenheid tot overleg is geboden.
b. Na onderdeel D wordt een onderdeel Da ingevoegd, luidende:

Da

Artikel 69 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt «beslissing» vervangen door: besluit.
2. Het vierde lid vervalt.
3. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid en komt te luiden:
4. Tot onthouding van de goedkeuring wordt niet overgegaan dan

nadat de besturen van gemeenten en waterschappen gelegenheid tot
overleg is geboden.

c. Onderdeel J komt te luiden:

Artikel 120, vijfde lid, vervalt, onder vernummering van het zesde lid
tot vijfde lid.

2. In onderdeel A, komt het derde streepje te luiden:
- In onderdeel 21 (Wet op de Nederlandse organisatie voor

wetenschappelijk onderzoek) komt onderdeel D te luiden:

Artikel 29 komt te luiden:

Artikel 29

Een belanghebbende kan tegen een besluit van een gebiedsbestuur
administratief beroep instellen bij het algemeen bestuur.

3. Onderdeel B wordt gewijzigd als volgt:
- Na de aanhef wordt een streepje ingevoegd, luidende:
- Onderdeel 1 (Waterleidingwet) wordt gewijzigd als volgt:
a. Onderdeel A komt te luiden als volgt:
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Artikel 19 komt te luiden:

Artikel 19

Van een besluit inzake goedkeurmg wordt mededeling gedaan in de
Staatscourant.

b. In onderdeel B wordt in artikel 20, vierde lid, «zijn de artikelen 17,
18 en 19 niet van toepassing» vervangen door: is artikel 17 niet van
toepassing.

- Na het streepje inzake de wijziging van onderdeel 7 (Wet op de
Ruimtelijke Ordening) wordt een nieuw streepje ingevoegd, luidende:

- In de aanhef van onderdeel 9 (Wet bodembescherming) vervalt:
zoals deze wet komt te luiden indien het bij koninklijke boodschap van

18 mei 1990 ingediende voorstel van wet tot uitbreiding van de Wet
bodembescherming met een regeling inzake de sanering van de bodem
(21 556} tot wet worden verheven en in werking treedt,.

- In de tekst na het streepje inzake de wijziging van onderdeel 10
(Wet Milieubeheer) wordt onder verlettenng van de onderdelen a en b
tot b en c een nieuw onderdeel a ingevoegd, luidende:

a. In artikel 20.1, derde lid, wordt na «de Wet verontreiniging
zeewater,» ingevoegd:

de Interimwet bodemsanering,.
4. In onderdeel C worden de volgende wijzigingen aangebracht:
- De aanhef komt te luiden:
Onderdeel J (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

wordt gewijzigd als volgt:
- In onderdeel 15 (Tijdelijke verstrekkingenwet maatschappe–

lijke dienstverlening) worden de volgende wijzigingen aangebracht:
- Na het eerste streepje wordt een nieuw streepje ingevoegd,

luidende:
- In onderdeel 18 (Wet voorzieningen gezondheidszorg) komt

onderdeel C te luiden:

Artikel 87 vervalt.

5. ARTIKEL 5 Wijziging deel 5.2 (Wijziging van sociale-zeker–
heidswetten en (andere) wetten van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en van het Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, mede ter aanpassing aan de eerste
tranche van de Algemene wet bestuursrecht) wordt gewijzigd als
volgt:

1. Voor onderdeel A worden de nieuwe onderdelen aA tot en met gA
ingevoegd, luidende:

aA

ARTIKEL I (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)
wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel A wordt gewijzigd als volgt:
- Artikel 2a komt te luiden:

Artikel 2a

Bij een besluit ingevolge deze wet dat betrekking heeft op het al dan
niet bestaan of voortbestaan dan wel de mate van arbeidsongeschiktheid
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is belanghebbende degene op wiens aanspraken het besluit betrekking
heeft.

- In artikel 2b wordt «lid» vervangen door: artikel.
2. Onderdeel F komt te luiden:

Artikel 34, vierde lid, komt te luiden:
4. Indien niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn een

beslissing is genomen op een tijdig ingediende aanvraag tot voortzetting
van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt de uitkering voortgezet tot
het tijdstip waarop de beschikking op de aanvraag is bekendgemaakt.

bA

ARTIKEL II (Ziektewet) wordt gewijzigd als volgt:
1. Onderdeel A wordt gewijzigd als volgt:
- Artikel 2a komt te luiden:

Artikel 2a

Bij een besluit ingevolge deze wet dat betrekking heeft op het al dan
niet bestaan of voortbestaan van de ongeschiktheid tot werken is belang–
hebbende degene op wiens aanspraken het besluit betrekking heeft.

- In artikel 2b wordt tussen «aanvraag» en «ingevolge» het woord
«en» ingevoegd en wordt «lid» vervangen door «artikei».

2. Na onderdeel B wordt een onderdeel Ba ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 28, derde lid, worden «bezwaar» en «bezwaren» telkens
vervangen door: bedenkingen.

3. Onderdeel C komt te luiden:

In artikel 60, derde lid, vervalt de laatste volzin.
4. Onderdeel K wordt gewijzigd als volgt:
- Voor de tekst wordt het cijfer «1» geplaatst.
- Aan het artikel wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het instellen van hoger

beroep.

cA

ARTIKEL III (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet) wordt
gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel B wordt gewijzigd als volgt:
- Artikel 4a komt te luiden:

Artikel 4a

Bij een besluit ingevolge deze wet dat betrekking heeft op het al dan
niet bestaan of voortbestaan dan wel de mate van arbeidsongeschiktheid
is belanghebbende degene op wiens aanspraken het besluit betrekking
heeft.

- In artikel 4b wordt «lid» vervangen door: artikel.
2. Onderdeel E komt te luiden:
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Artikel 24, vierde lid, komt te luiden:
4. Indien niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn een

beslissing is genomen op een tijdig ingediende aanvraag tot voortzetting
van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt de uitkering voortgezet tot
het tijdstip waarop de beschikking op de aanvraag is bekendgemaakt.

3. Onderdeel L komt te luiden:

Artikel 59e komt te luiden:

Artikel 59e

1. Op een daartoe strekkende aanvraag van de werkgever wordt
vastgesteld of recht op een bonusuitkering bestaat.

2. Bevoegd om te beslissen over het recht op een bonusuitkering is de
bedrijfsvereniging waarbij de werkgever voor de uitvoering van de
sociale verzekeringswetten op grond van het bepaalde bij of krachtens
de artikelen 3 en 7 tot en met 9 van de Organisatiewet Sociale Verze–
kering is aangesloten.

3. Indien de werkgever bij meer dan een bedrijfsvereniging is aange–
sloten, is de bedrijfsvereniging welke haar werking uitstrekt over het
onderdeel van het bedrijfs– en beroepsleven, waartoe de werkzaamheden
die worden verricht door de in dienst genomen persoon, uitsluitend of in
hoofdzaak behoren, bevoegd te beslissen over het recht op een bonus–
uitkering.

4. Over het recht op een bonusuitkering voor het aangaan van een
dienstbetrekking als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, van de Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is bevoegd te beslissen het
Algemeen burgerlijk pensioenfonds of het Spoorwegpensioenfonds.

4. Na onderdeel L wordt een nieuw onderdeel La ingevoegd, luidende:

La

Artikel 59f komt als volgt te luiden:

Artikel 59f

Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen, indien deze is
ingediend na afloop van acht weken na aanvang van de dienstbetrekking.

5. Na onderdeel N wordt een nieuw onderdeel Na ingevoegd,
luidende:

Na

Artikel 79a vervalt.

dA

ARTIKEL V (Algemene kinderbijslagwet) wordt gewijzigd als volgt:
1. In onderdeel A wordt in artikel 5b «lid» vervangen door: artikel.
2. Na onderdeel A wordt een nieuw onderdeel Aa ingevoegd,

luidende:
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Aa

In artikel 7, eerste lid, onder d, wordt «ten gevolge van» vervangen
door: als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van.

eA

In ARTIKEL VI (Algemene Ouderdomswet), onderdeel A, wordt in
artikel 5 «lid» vervangen door: artikel.

fA

ARTIKEL VII (Algemene Weduwen– en Wezenwet) wordt
gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel A wordt in artikel 6 «lid» vervangen door: artikel.
2. Na onderdeel A worden twee nieuwe onderdelen Aa en Ab

ingevoegd, luidende:

Aa

Na artikel 6 wordt een artikel 6a ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

Bij een besluit ingevolge artikel 31 is mede belanghebbende de raad
voor de kinderbescherming.

Ab

Artikel 12 komt te luiden:

Artikel 12

1 . Een weduwe is arbeidsongeschikt, indien zij als rechtstreeks en
objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken geheel of
gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid 55% te verdienen van hetgeen
gezonde personen, met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse
waar zij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving
daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen.

2.ln het eerste lid wordt onder de eerstgenoemde arbeid verstaan alle
algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de weduwe met haar krachten
en bekwaamheden in staat is.

ARTIKEL VIII (Toeslagenwet), onderdeel A, wordt gewijzigd als volgt:
- Artikel 1a vervalt, onder vernummering van artikel 1b tot artikel 1a.
- In artikel 1a (nieuw) wordt «lid» vervangen door: artikel.
2. Na onderdeel A worden de nieuwe onderdelen Aa tot en met Ae

ingevoegd, luidende:

Aa

ARTIKEL X (Wet arbeid gehandicapte werknemers), onderdeel A,
komt te luiden:
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Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid, tweede volzin, wordt «Artikel 36, tweede tot en

met achtste lid» vervangen door: Artikel 36, tweede tot en met zevende
lid.

2. In het derde lid vervalt «, eerste lid, eerste en derde tot en met
zevende volzin, tweede en derde lid,».

3. Het vierde lid komt te luiden:
4. Tegen een eis als bedoeld in het tweede lid alsmede tegen een

afwijzing van een verzoek als bedoeld in het derde lid kan een belang–
hebbende beroep instellen bij Onze Minister. Artikel 42, vijfde en zesde
lid, van de Arbeidsomstandighedenwet is daarbij van overeenkomstige
toepassing.

Ab

Artikel XI (Pensioen– en spaarfondsenwet) wordt gewijzigd als
volgt:

1: Onderdeel A, tweede lid, komt te luiden:
2. Het derde lid vervalt
2. Na onderdeel E wordt een onderdeel F ingevoegd, luidende:

Na artikel 33 wordt een artikel 33a ingevoegd, luidende:

Artikel 33a

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

Ac

ARTIKEL XVI (Coördinatiewet Sociale Verzekering) wordt
gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel A wordt in artikel 3c «lid» vervangen door: artikel.
2. In onderdeel Aa wordt in artikel 10, tweede lid, «onderdeel a»

vervangen door: onderdeel b.

Ad

In ARTIKEL XVII (Organisatiewet Sociale Verzekering) wordt voor
onderdeel A een onderdeel aA ingevoegd, luidende:

aA

Na artikel 2 wordt een artikel 2a ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met
betrekking tot de termijn waarbinnen een beschikking op aanvraag
ingevolge deze wet wordt gegeven. Deze algemene maatregel van
bestuur vervalt vijf jaren na de dag van inwerkingtreding van de wet
waarbij dit artikel werd ingevoegd.
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Ae

ARTIKEL XIX (Wet betreffende verplichte deelneming in een
beroepspensioenregeling) wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel D, derde lid, komt te luiden:
3. Het derde lid komt te luiden:
3. Tegen een beschikking van de Verzekeringskamer als bedoeld in het

tweede lid kan een belanghebbende beroep instellen bij het College van
Beroep voor het bedrijfsleven.

2. Onderdeel E wordt gewijzigd als volgt:
- Het tweede lid komt te luiden:
2. Het derde lid komt te luiden:
3. Tegen een beschikking van de Verzekeringskamer als bedoeld in het

tweede lid kan een belanghebbende beroep instellen bij het College van
Beroep voor het bedrijfsleven.

- Een derde lid wordt toegevoegd, luidende:
3. Het vierde lid vervalt.
3. Na onderdeel G wordt een nieuw onderdeel Ga ingevoegd,

luidende:

Ga

ARTIKEL XXVI (Invoeringswet stelselherziening sociale
zekerheid) wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «(Stb. 1986, 567)» vervangen door: Stb.
1987, 94.

2. In onderdeel A wordt in artikel 1a «lid» vervangen door: artikel.
4. Na onderdeel H wordt een nieuw onderdeel I ingevoegd, luidende:
Na ARTIKEL XXXIV worden de ARTIKELEN XXXV tot en met XXXIX

toegevoegd, luidende:

ARTIKEL XXXV

De Wet van 7 juli 1993 tot wijziging van de Wet op de arbeidsonge–
schiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de
overheidspensioenwetten en enkele andere wetten tot herziening van het
arbeidsongeschiktheidscriterium, het binden van het uitkeringsrecht aan
een termijn, aanpassing van de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de
leeftijd alsmede invoering van een stimuleringsmaatregel voor herin–
treding van arbeidsongeschikten (Wet terugdringing beroep op de
arbeidsongeschiktheidsregelingen) wordt gewijzigd als volgt:

ARTIKEL XI wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Op aanvraag wordt vastgesteld of recht op een stimuleringsuit–

kermg bestaat
2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde tot en

met het vijfde lid tot het tweede tot en met het vierde lid.
3. In het derde lid (nieuw) vervalt «schriftelijk».
4. In het vierde lid (nieuw) vervalt «schriftelijk».
5. Een vijfde lid wordt toegevoegd, luidende:
5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld

met betrekking tot de termijn waarbinnen een beschikking op aanvraag
ingevolge dit hoofdstuk dient te worden gegeven. Deze algemene
maatregel van bestuur vervalt vijf jaren na de dag van inwerkingtreding
van de wet waarbij dit lid werd ingevoegd.
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B

In ARTIKEL XIV, eerste lid, wordt na «artikelen» en voor «50»
ingevoegd «2a,», vervalt de aanduiding «87» en wordt na «artikelen» en
voor «41» ingevoegd «4a,».

ARTIKEL XXXVI

Indien het bij koninklijke boodschap van 5 november 1992 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Ziektewet, het Burgerlijk Wetboek
en enkele andere wetten, alsmede het treffen van een regeling voor het
overheidspersoneel, in verband met terugdringing van het ziekteverzuim
(Wet terugdringing ziekteverzuim) (22 899) tot wet wordt verheven en in
werking treedt, wordt de Ziektewet gewijzigd als volgt:

Artikel 2b komt te luiden:

Artikel 2b

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met
betrekking tot de termijn waarbinnen een beschikking op aanvraag en
ingevolge een ziekmelding van een verzekerde aan de bedrijfsvereniging
als bedoeld in de artikelen 29a, vierde lid, en 38, eerste lid, wordt
gegeven.

Deze algemene maatregel van bestuur vervalt vijf jaren na de dag van
inwerkingtreding van de wet waarbij dit artikel werd ingevoegd.

B

Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het twaalfde lid komt te luiden:
12. De bedrijfsvereniging beslist of een werkgever al dan niet een

werkgever is als bedoeld in het vijfde lid:
a. op aanvraag van de werkgever,
b. bij de eerste gelegenheid dat zij beslist om het ziekengeld van

werknemers die tot hem in dienstbetrekking staan, in een kalenderjaar uit
te keren na het verstrijken van het in het tweede lid genoemde tijdvak, en

c. bij elke herziening van de onder a en b bedoelde beslissing.
2. In het dertiende lid wordt «kennisgeving» vervangen door:

beschikking.

Artikel 39a wordt gewijzigd als volgt:
1. Na het eerste lid worden onder vernummering van het tweede tot

en met het vierde lid tot het vierde tot en met het zesde lid twee nieuwe
leden ingevoegd, luidende:

2. De bedrijfsvereniging tekent onverwijld de datum van ontvangst aan
op het afschrift als bedoeld in het eerste lid.

3. De bedrijfsvereniging zendt de werkgever onverwijld een bewijs van
ontvangst, waarin die datum is vermeld.

2. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden:
4. Zodra de bedrijfsvereniging constateert dat zij van een bij haar

aangesloten werkgever geen afschrift als bedoeld in het eerste lid heeft
ontvangen, doet zij hiervan onverwijld mededeling aan het bevoegde
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districtshoofd als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Arbeidsomstan–
dighedenwet. De bedrijfsvereniging kan dan met betrekking tot de
werknemers als bedoeld in het eerste lid, taken verrichten als bedoeld in
artikel 39, eerste lid.

Artikel 73b vervalt.

ARTIKEL XXXVII

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 maart 1991 ingediende
voorstel van wet houdende regels betreffende een algemene nabestaan–
denverzekering (Algemene nabestaandenwet) (22 013) tot wet wordt
verheven en in werking treedt, wordt deze wet gewijzigd als volgt:

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

1. Arbeidsongeschikt is degene die als rechtstreeks en objectief
medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken geheel of gedeel–
telijk niet in staat is om met arbeid 55% te verdienen van hetgeen
gezonde personen, met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse
waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving
daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen.

2. In het eerste lid wordt onder eerstgenoemde arbeid verstaan alle
algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de betrokkene met zijn krachten
en bekwaamheden in staat is.

B

Na artikel 10 worden twee nieuwe artikelen 10a en 10b ingevoegd,
luidende:

Artikel lOa

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met
betrekking tot de termijn waarbinnen een beschikking op aanvraag
ingevolge deze wet dient te worden gegeven. Deze algemene maatregel
van bestuur vervalt vijf jaren na de dag van inwerkingtreding van de wet
waarbij dit artikel werd ingevoegd.

Artikel 10b

Bij een besluit ingevolge artikel 45 is mede belanghebbende de raad
voor de kinderbescherming.

C

Na artikel 25 wordt een nieuw artikel 25a ingevoegd, luidende:

Artikel 25a

Op de toekenning van de vakantie-uitkering zijn de artikelen 3:41 en
3:45 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.
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Artikel 32 komt te luiden:

Artikel 32

Op een beschikking als gevolg van een herziening van de bedragen,
genoemd in de artikelen 15, 19, 22, 24 en 27 zijn de artikelen 3:41 en
3:45 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Artikel 35, tweede lid, vervalt.

Artikel 37, eerste lid, komt te luiden:
1. De Bank stelt op aanvraag vast of recht op uitkering bestaat.

Artikel 42, vierde lid, vervalt.

H

In artikel 48, eerste en tweede lid, wordt «drie maanden» vervangen
door: dertien weken.

I

Artikel 49, derde lid, vervalt.

J

Artikel 50, derde lid, vervalt.

K

Artikel 51, tweede lid, vervalt.

L

Artikel 53 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid vervalt «ten hoogste».
2. Aan het artikel wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
4. Op de herziening van de beschikking op grond van het tweede lid

als gevolg van een wijziging van de verschuldigde bijdrage zijn de
artikelen 3:41 en 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht niet van
toepassing.

M

Het opschrift van hoofdstuk VII komt te luiden:
Beroep in cassatie.
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N

Artikel 60 komt te luiden:

Artikel 60

In afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuurs–
recht beslist de Sociale Verzekeringsbank binnen dertien weken na
ontvangst van het bezwaarschrift.

Artikel 61 komt te luiden:

Artikel 61

1. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan ieder der
partijen beroep in cassatie instellen ter zake van schending of verkeerde
toepassing van het bepaalde bij of krachtens een van de artikelen 3, 5, 6
en 11.

2. Op dit beroep zijn de voorschriften betreffende het beroep in
cassatie tegen uitspraken van de gerechtshoven inzake beroepen in
belastingzaken van overeenkomstige toepassing, waarbij de Centrale
Raad van Beroep de plaats inneemt van een gerechtshof.

Artikel 62 vervalt.

ARTIKEL XXXVIII

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 maart 1991 ingediende
voorstel van wet houdende regels betreffende een algemene nabestaan–
denverzekering (Algemene nabestaandenwet) (22 013) tot wet wordt
verheven en in werking treedt, wordt de Beroepswet gewijzigd als volgt:

In de BIJLAGE BIJ DE BEROEPSWET, onder C, wordt na onderdeel 8
een onderdeel 8a ingevoegd, luidende:

8a. Algemene nabestaandenwet.

ARTIKEL XXXIX

Indien het bij koninklijke boodschap van 2 september 1991 ingediende
voorstel van wet tot intrekking van de Algemene Weduwen– en
Wezenwet, invoering van de Algemene nabestaandenwet, alsmede de in
het kader van die intrekking en invoering te treffen overgangsregelingen
en de daarmee verband houdende wijzigingen van een aantal wetten en
regelingen (Invoeringswet Anw) (22 226) tot wet wordt verheven en in
werking treedt, wordt deze wet gewijzigd als volgt:

Artikel 18 komt te luiden:
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Artikel 18

Op een beschikking als gevolg van een herziening van de bedragen,
genoemd in de artikelen 9, 10 en 15, zijn de artikelen 3:41 en 3:45 van
de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

B

Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onderdeel K komt te luiden:

K

Artikel 12 komt te luiden:
Op een beschikking als gevolg van een herziening van de bedragen

genoemd in de artikelen 9a en 9c zijn de artikelen 3:41 en 3:45 van de
Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

2. Onderdeel 0, derde en vierde lid, vervalt.
3. In onderdeel T vervalt in artikel 24 het derde lid.
4. In onderdeel U vervalt in artikel 25 het derde lid.
5. Onderdeel W komt te luiden:

W

Artikel 30 vervalt.
6. Onderdeel DD vervalt.
7. Onderdeel EE komt te luiden:

EE

Artikel 53 komt te luiden:

Artikel 53

1. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan ieder der
partijen beroep in cassatie instellen ter zake van schending of verkeerde
toepassing van het bepaalde bij of krachtens een der artikelen 1b, 2, 3
en 6.

2. Op dit beroep zijn de voorschriften betreffende het beroep in
cassatie tegen uitspraken van de gerechtshoven inzake beroepen in
belastingzaken van overeenkomstige toepassing, waarbij de Centrale
Raad van Beroep de plaats inneemt van een gerechtshof.

8. In onderdeel HH vervalt artikel 72, derde lid.

Artikel 21 vervalt.

In artikel 23, onderdeel F, vervalt artikel 49a, tweede lid.
6. In ARTIKEL 6 Wijziging deel 5.3 (Wijziging van wetten

waarin beroep is opengesteld op de (militaire) ambtenaren–
rechter) wordt na onderdeel AO een onderdeel Al ingevoegd, luidende:

Al

Na ARTIKEL IA wordt een ARTIKEL IB ingevoegd, luidende:
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ARTIKEL IB

Hoofdstuk S van de Spoorwegpensioenwet komt te luiden:

HOOFDSTUK S

Bezwaar, beroep en herziening

Algemene bepaling

Artikel S 1

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en van hoofdstuk 8 van de
Algemene wet bestuursrecht wordt N.S. gelijkgesteld met een belang–
hebbende als bedoeld in artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht.

2. Voor de toepassing van artikel S 3, eerste lid, worden een
beslissmg van de directie of de Raad van toezicht en een koninklijk
besluit krachtens hoofdstuk I gelijkgesteld met een besluit.

Bezwaar en administratief beroep

Artikel S 2

1. Een belanghebbende bij een beslissing van de directie ter uitvoermg
van deze wet, kan tegen die beslissing bij de Raad van toezicht admini–
stratief beroep instellen. Geen beroep kan worden ingesteld tegen een
beslissing van de directie ingevolge artikel R 2, tweede lid, en tegen een
beslissing van de directie die is genomen met wettelijk voorgeschreven
goedkeuring van de Raad. Tegen een beslissing van N.S. ter uitvoering
van de artikelen B 5 en C 2 kan bij de Raad van toezicht beroep worden
ingesteld, alsof die beslissing door de directie was genomen.

2. De directie dient de raad schriftelijk van advies. Indien de
beslissing een invaliditeitspensioen of aanvulling van een invaliditeitspen–
sioen betreft, kan de directie voor het uitbrengen van haar advies
betrokkene andermaal aan een geneeskundig onderzoek als bedoeld in
artikel P 1 doen onderwerpen en beschikken over de bevoegdheden die
haar op grond van de artikelen P 2 en P 3 verder ten dienste staan.

3. De beslissing van de Raad van toezicht is gedagtekend. Zij behelst
mede de dag van de inwerkingtreding.

4. De vermelding ingevolge artikel 4:17, eerste en tweede lid, van de
Algemene wet bestuursrecht kan worden beperkt tot een verwijzing naar
de directiebeslissing indien deze in afschrift is bijgevoegd.

5. Indien krachtens een beslissing van de Raad van toezicht het recht
op pensioen wordt ontzegd of een lager pensioen wordt toegekend, vindt
geen terugvordering of verrekening plaats van ter zake reeds betaalde of
teveel betaalde bedragen.

Beroep

Artikel S 3

1. Een belanghebbende kan tegen een besluit op grond van deze wet
beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.

2. Indien bij een beslissing ter uitvoering van een uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep het recht op pensioen wordt ontzegd of een
lager pensioen wordt toegekend, vindt geen terugvordering of verre–
kening plaats van ter zake reeds betaalde of teveel betaalde bedragen.
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Herziening, wijziging en herstel

Artikel S 4

1. De directie dan wel de Raad van toezicht herziet een genomen
beslissing, indien:

a. aan die beslissing een feitelijke onjuistheid ten grondslag ligt, of
b. na die beslissing blijkt dat aan die beslissing andere feiten ten

grondslag dienen te worden gelegd.
2. Indien na een beslissing van de directie of van de Raad van

toezicht de feiten waarmee in die beslissing rekening is gehouden
zodanig zijn gewijzigd, dat deze beslissing anders zou luiden als zij nog
genomen zou moeten worden, wijzigt de directie de beslissing rekening
houdend met de gewijzigde feiten.

3. De directie dan wel de Raad van toezicht herstelt een genomen
beslissing omtrent toekenning - inbegrepen aanpassing overeenkomstig
artikel A 8 –, herziening, wijziging of betaalbaarstelling van een pensioen,
indien daarin een onjuistheid, anders dan bedoeld in het eerste en
tweede lid, voorkomt.

4. Indien vijf jaren zijn verstreken na de dagtekening van een overeen–
komstig het eerste tot en met derde lid voor herziening, wijziging of
herstel vatbare beslissing, kunnen de directie na goedkeuring van de
Raad van toezicht, onderscheidenlijk de Raad van toezicht, die leden
buiten toepassing laten.

Artikel S 5

1. Een herzieningsbeslissing, een wijzigingsbeslissing en een herstel–
beslissing vermelden de dag van de inwerkingtreding. Bij een herzie–
ningsbeslissing is deze dag dezelfde als die waarop de herziene
beslissing in werking is getreden, tenzij een latere dag wordt bepaald.

2. Een herzieningsbeslissing leidt niet tot terugvordering of verre–
kening van reeds betaalde bedragen, tenzij de betrokkene redelijkerwijs
had moeten begrijpen dat hem teveel werd uitbetaald.

3. Een wijzigingsbeslissing leidt slechts tot terugvordering of verre–
kening van reeds betaalde bedragen indien de betrokkene, hoewel enige
bepaling van deze wet hem daartoe verplicht of dit redelijkerwijs van
hem mocht worden verwacht, heeft nagelaten aan de directie
mededeling te doen van een wijziging in de feiten.

4. Onverminderd het tweede en derde lid en artikel Q 7 is de directie
bevoegd tot terugvordering of verrekening van teveel betaalde bedragen,
indien de herzieningsbeslissing, onderscheidenlijk de wijzigingsbe–
slissing, Js genomen binnen vier maanden na de dagtekening van de
herziene beslissing, onderscheidenlijk binnen vier maanden nadat de
directie bericht heeft ontvangen van wijziging in de feiten.

5. Herstel van een beslissing als bedoeld in artikel S 4, derde lid,
binnen vier maanden na de dagtekening van de herstelde beslissing, leidt
tot terugvordering of verrekening van teveel betaalde pensioenbedragen.

Herstel van een beslissing als bedoeld in de vorige volzin na de daar
genoemde termijn, leidt slechts tot terugvordering of verrekening van
teveel betaalde pensioenbedragen, indien de betrokkene redelijkerwijs
had moeten begrijpen dat hem teveel werd uitbetaald.

Artikel S 6

Ten aanzien van de krachtens de artikelen S 4 en S 5 genomen beslis–
singen is artikel S 2 van overeenkomstige toepassing.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 258, nr. 8 17



7. ARTIKEL 6A Wijziging deel 5.4 (Wijziging van wetten
waarin beroep is opengesteld bij het College van Beroep voor
het bedrijfsleven) komt te luiden als volgt:

ARTIKEL 6A Wijziging deel 5.4 (Wijziging van wetten waarin
beroep is opengesteld bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven)

Onderdeel F (Ministerie van Economische Zaken) wordt gewijzigd als
volgt:

- In onderdeel 10 (Winkelsluitingswet 1976) vervalt «het bij konink–
lijke boodschap van 17 december 1990 ingediende voorstel van wet tot
wijziging van de Winkelsluitingswet 1976 (21 963) tot wet is verheven en
in werking is getreden en.

- In onderdeel 19 (Wet op het consumentenkrediet) vervalt onderdeel
A.

B

Na onderdeel A wordt een nieuw onderdeel B toegevoegd, luidende:

B

In onderdeel C (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)
komt onderdeel 7 te luiden:

7
De Gezondheids– en welzijnswet voor dieren zoals deze komt te luiden

nadat de Wet van 4 juni 1992, houdende aanpassing van een aantal
wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Stb.
1992, 422) in werking is getreden, wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 74, tweede lid, komt te luiden:
2. De burgemeester legt een maatregel als bedoeld in het eerste lid,

voor zover het betreft het doden van het dier, niet ten uitvoer indien
binnen zes weken, nadat de desbetreffende beschikking aan de houder
van het dier is bekendgemaakt, de houder een verzoek als bedoeld in
artikel 8.3.1 van de Algemene wet bestuursrecht heeft ingediend en op
dat verzoek niet afwijzend is beslist.

B

Artikel 109 komt te luiden:

Artikel 109

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

8. In ARTIKEL 7 Wijziging deel 5.5 (Overige wijzigingen) wordt
in onderdeel E Artikel XI ( Tijdelijke wet stimulering sociale
vernieuwing) als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden:
Indien het bij koninklijke boodschap van 16 maart 1993 ingediende
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voorstel van wet houdende tijdelijke bepalingen ter stimulering en bekos–
tiging van sociale vernieuwing (Tijdelijke wet stimulering sociale
vernieuwing) (23 052) tot wet wordt verheven en in werking treedt,
wordt deze als volgt gewijzigd:.

2. Onderdeel A vervalt.
3. In onderdeel B wordt in de aanhef «Artikel 9» vervangen door

«Artikel 10» en wordt in onderdeel 1 «artikel 8» telkens vervangen door:
artikel 9.

4. In onderdeel C wordt in de aanhef «artikel 10» vervangen door:
artikel 11.

5. In onderdeel D wordt in de aanhef «Artikel 11» vervangen door
«Artikel 12» en wordt in onderdeel 1 na «bekend» ingevoegd: vervangen.

9. ARTIKEL 8 Wijziging deel 6 (Overgangs– en slotbepalingen)
wordt gewijzigd als volgt:

1. Na onderdeel B wordt een onderdeel Ba ingevoegd, luidende:

Ba

Na ARTIKEL 1B wordt een nieuw ARTIKEL 1C ingevoegd, luidende:

ARTIKEL1C

Ten aanzien van een beschikking op grond van Hoofdstuk II van de
Wet gewetensbezwaren militaire dienst die is aangevraagd voor de
datum van inwerkingtreding van deze wet en is bekendgemaakt op of na
dat tijdstip, is artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht niet van
toepassing.

2. Onderdeel D komt te luiden als volgt:

Artikel VI wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de bestaande tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. In het

eerste lid (nieuw) wordt na «van deze wet» ingevoegd: en de overige
wetten die op hetzelfde tijdstip in werking treden en waarin een of meer
van deze wetten worden gewijzigd.

2. Toegevoegd wordt een tweede lid, luidende:
2. Indien voor de bekendmaking van deze wet door Onze Minister van

Binnenlandse Zaken een nieuwe nummering is vastgesteld van onder–
scheidenlijk de Provinciewet en de Gemeentewet, brengt Onze Minister
van Justitie voor de bekendmaking van deze wet de in deze wet voorko–
mende aanhalingen van artikelen van onderscheidenlijk de Provinciewet
en de Gemeentewet in overeenstemming met de opnieuw vastgestelde
nummering daarvan.

In deel 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–
koming van besluiten en aanpassing van de Wet milieubeheer en
enkele andere wetten aan de eerste tranche van de Algemene
wet bestuursrecht worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. De aanhef komt te luiden als volgt:
De Wet van 14 oktober 1993, houdende wijziging van de Algemene

wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de regeling
van een procedure voor de voorbereiding en totstandkoming van
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besluiten en aanpassing van de Wet milieubeheer en enkele andere
wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Stb.
581) wordt gewijzigd als volgt:.

2. Artikel I komt te luiden als volgt:

Artikel I

In artikel I (Algemene wet bestuursrecht) worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

In onderdeel D komt artikel 3:30, tweede lid, te luiden als volgt:
2. Tenzij bij het wettelijk voorschrift of besluit, bedoeld in artikel 3:14,

anders is bepaald, geeft het bestuursorgaan, alvorens toepassing te
geven aan het eerste lid, schriftelijk kennis van het voornemen aan de
betrokken andere bestuursorganen en, indien het betreft een besluit tot
wijziging of intrekking, aan degene tot wie het te wijzigen of in te trekken
besluit was gericht. Het stelt hen daarbij in de gelegenheid binnen een
door hem te bepalen termijn advies uit te brengen onderscheidenlijk hun
zienswijze over het voornemen naar voren te brengen.

B

In onderdeel E wordt in artikel 3:44, zesde lid, eerste volzin, «vier
weken» vervangen door: zes weken.

3. Een nieuw artikel wordt toegevoegd, luidende:

Artikel V

In artikel X (Wet verontreiniging zeewater) , onderdeel 6, onder 2,
wordt «Wet milieuebeheer» vervangen door: Wet milieubeheer.

IV

In deel 4 Wijziging aanpassingswetten eerste tranche
Algemene wet bestuursrecht worden de volgende wijzigingen aange–
bracht:

1. Onderdeel B Aanpassingswet Awb I wordt gewijzigd als volgt:

1. Artikel IV MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN wordt
gewijzigd als volgt:

- Na onderdeel la worden twee nieuwe onderdelen ingevoegd,
luidende:

1 b. In artikel 5 (Spoorwegpensioenwet) vervallen de onderdelen F,
Gen H.

1c. In artikel 9 (Wet gemeenschappelijke regelingen) vervallen de
onderdelen C en D.

- In onderdeel 2 (Gemeentewet) wordt na de aanhef een nieuw
streepje ingevoegd, luidende:

- Na onderdeel C wordt een nieuw onderdeel Ca ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 168, tweede lid, laatste volzin, vervalt.

2. Artikel VI MINISTERIE VAN FINANCIEN wordt gewijzigd als
volgt:
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- Na onderdeel 1 wordt een nieuw onderdeel 1a ingevoegd, luidende:
1a. Na artikel 2 worden twee nieuwe artikelen 2a en 2b ingevoegd,

luidende:

Artikel 2a

Indien het bij koninklijke boodschap van 8 september 1989 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelas–
tingen tot aanpassing van de administratieve verplichtingen ten dienste
van de belastingheffing en in verband daarmee wijziging van enige
andere wetten (aanpassing van administratieve verplichtingen)
(21 287) tot wet wordt verheven en in werking treedt op of na het tijdstip
van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel, wordt artikel I van die wet als
volgt gewijzigd:

In onderdeel A wordt «artikel 25, derde lid» vervangen door: artikel 25,
zesde lid.

B

In onderdeel C wordt aan artikel 53 een derde lid toegevoegd,
luidende:

3. Op het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onderdeel b, is artikel
4:3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing

Artikel 2b

Indien het bij koninklijke boodschap van 8 september 1989 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelas–
tingen tot aanpassing van de administratieve verplichtingen ten dienste
van de belastingheffing en in verband daarmee wijziging van enige
andere wetten (aanpassing van administratieve verplichtingen)
(21 287) tot wet wordt verheven en eerder in werking treedt dan dit
wetsvoorstel, wordt Hoofdstuk VI (Ministerie van Financiën), artikel 2
(Algemene wet inzake rijksbelastingen) van dit wetsvoorstel gewijzigd als
volgt:

Onderdeel FFa vervalt.

B

Na het vervallen onderdeel FFa wordt een nieuw onderdeel GG
ingevoegd, luidende:

GG

Aan artikel 53 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. Op het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onderdeel b, is artikel

4:3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassmg
- In onderdeel 2 (Algemene wet inzake de douane en de

accijnzen) wordt na het veertiende streepje (nieuw) een streepje
mgevoegd, luidende:

- Onderdeel Z vervalt.
- Na onderdeel 2 wordt een nieuw onderdeel 2a ingevoegd, luidende:
2a. Na artikel 3 worden de artikelen 3a en 3b ingevoegd, luidende:
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Artikel 3a

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 oktober 1989 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Wet inzake de douane tot nadere
vaststelling en aanpassing van administratieve verplichtingen
(aanpassing van administratieve verplichtingen) (21 339) tot wet
wordt verheven en in werking treedt op of na het tijdstip van inwerking–
treding van dit wetsvoorstel, wordt artikel I van die wet als volgt
gewijzigd:

Onderdeel D bis vervalt.

B

In onderdeel G vervalt in artikel 217, tweede lid, «schriftelijk».

Artikel 2b

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 oktober 1989 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Wet inzake de douane tot nadere
vaststelling en aanpassing van administratieve verplichtingen
(aanpassing van administratieve verplichtingen) (21 339) tot wet
wordt verheven en eerder in werking dan dit wetsvoorstel, wordt in
Hoofdstuk VI (Ministerie van Financiën), artikel 3 (Algemene wet inzake
de douane en de accijnzen), een onderdeel Z ingevoegd, luidende:

In artikel 217, tweede lid, vervalt «schriftelijk.»
- Na onderdeel 4 wordt een onderdeel 4a ingevoegd, luidende:
4a. Artikel 15 (Financiële-Verhoudingswet 1984) wordt als volgt

gewijzigd:
a. Onderdeel aA vervalt.
b. Onderdeel B komt te luiden:

B

Artikel 12 komt te luiden:

Artikel 12

1. Indien blijkt dat voor een gemeente, die haar eigen inkomsten
tenminste tot een redelijk peil heeft opgevoerd, de algemene middelen
aanmerkelijk tekort zullen schieten om in de noodzakelijke behoeften te
voorzien, kunnen Onze Ministers, op verzoek van de gemeenteraad,
gedeputeerde staten en de Raad gehoord, aan die gemeente, gedurende
ten hoogste drie jaren, jaarlijks een aanvullende bijdrage verlenen.

2. In het geval van een verzoek als bedoeld in het eerste lid brengen
gedeputeerde staten aan Onze Ministers verslag uit over de financiële
positie van de desbetreffende gemeente.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden
gegeven met betrekking tot:

a. de indiening van het in het eerste lid bedoelde verzoek en de daarbij
over te leggen stukken;

b. het verslag, bedoeld in het tweede lid;
c. de bij de behandeling van een verzoek om een aanvullende bijdrage

te volgen procedure;
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d. het door de desbetreffende gemeente te voeren financiële beleid.
De onder d genoemde voorschriften zijn van toepassing met ingang

van het begrotingsjaar waarvoor een aanvullende bijdrage wordt
verzocht.

4. Onze Ministers kunnen een gemeente die om een aanvullende
bijdrage heeft verzocht, of waaraan een aanvullende bijdrage is verleend,
bijzondere voorschriften opleggen. Onze Ministers doen daarvan tevens
mededeling aan gedeputeerde staten en aan de Raad.

5. Indien een gemeente handelt in strijd met de voorschriften,
bedoeld in het derde lid, onder d, of in strijd met een bijzonder
voorschrift, bedoeld in het vierde lid, kunnen Onze Ministers, gedepu–
teerde staten en de Raad gehoord, een aanvullende bijdrage weigeren of
een korting aanbrengen bij het verlenen van een aanvullende bijdrage of
een verleende aanvullende bijdrage verminderen of intrekken.

6. Indien aan een gemeente gedurende drie achtereenvolgende jaren
een aanvullende bijdrage is verleend, kunnen Onze Ministers, gedepu–
teerde staten en de Raad gehoord, voor een of meer achtereenvolgende
jaren een aanvullende uitkering verlenen, waarvan het bedrag voor elk
van die jaren verschillend kan zijn. Zij bepalen of en in hoeverre op de
aanvullende uitkering het uitkeringspercentage van toepassing is.

7. Onze Ministers kunnen, gedeputeerde staten en de Raad gehoord,
de aanvullende uitkering voor een gemeente verminderen wanneer de
budgettaire positie van die gemeente aanmerkelijk verbetert als gevolg
van:

a. een verhoging van een bedrag per eenheid van de algemene
verdeelmaatstaven en de verfijningen;

b. de invoering of wijziging van een verfijning;
c. het in aanmerking komen voor een verfijning;
d. de invoering of wijziging van een uitkering ten laste van de collec–

tieve middelen.
8. Onze Ministers kunnen, gedeputeerde staten en de Raad gehoord,

de aanvullende uitkering verleend aan een gemeente, waarvoor een
wijziging van de gemeentelijke indeling of een grenscorrectie van kracht
is geworden, verminderen. De vermindering geschiedt met ingang van
het eerste volle uitkeringsjaar dat begint op of na de datum van herin–
deling voor de alsdan resterende jaren.

c. De onderdelen D, J en K vervallen.
- Na onderdeel 4a wordt een onderdeel 4b ingevoegd, luidende:
4b. Artikel 12, achtste lid, van de Financiële-Verhoudingswet 1984

werkt terug tot en met 1 januari 1993.
- Onderdeel 6 (Invorderingswet 1990) , zevende streepje

(onderdeel I), wordt gewijzigd als volgt:
a. Na het tweede onderdeel wordt een nieuw onderdeel 2a ingevoegd,

luidende:
2a. Het vijfde lid komt te luiden:
5. De inspecteur doet uitspraak op het bezwaarschrift binnen zes

weken nadat het vonnis in de procedure, bedoeld in artikel 49, vierde lid,
kracht van gewijsde heeft verkregen.

3. ARTIKEL IX MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
wordt gewijzigd als volgt:

- Na onderdeel 7 wordt een nieuw onderdeel 7a ingevoegd, luidende:
7a. In artikel 30 (Wet vervoer over zee) komt onderdeel D te luiden:

In artikel 23 vervallen de aanduiding «1.» voor het eerste lid alsmede
het tweede lid.
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- onderdeel 10 (Waterschapswet) wordt gewijzigd als volgt:
a. Na het tweede streepje (onderdeel B) wordt een nieuw streepje

ingevoegd, luidende:
- Na onderdeel B worden twee onderdelen Ba en Bb ingevoegd,

luidende:

Ba

In artikel 30, tweede lid, wordt «De artikelen D5, D6, D7 en D9»
vervangen door: De artikelen D5, D6 en D7.

Bb

Na artikel 30 wordt een nieuw artikel 30a ingevoegd, luidende:

Artikel 30a

1. Artikel D9 van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing op de
behandeling van beroepschriften tegen bij provinciale verordening
aangewezen besluiten, die met toepassing van die verordening worden
genomen met het oog op de verkiezing van de leden van het algemeen
bestuur en die naar hun aard noodzaken tot een spoedige behandeling
van de daartegen ingestelde beroepen.

2. Bij provinciale verordening kan in afwijking van artikel 6:7 van de
Algemene wet bestuursrecht de termijn voor het indienen van de in het
eerste lid bedoelde beroepschriften worden bekort.

b. Het zestiende streepje (nieuw) (onderdeel 0) komt te luiden:
- Onderdeel 0 komt te luiden:

Artikel 132 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid worden de woorden «twee maanden» telkens

vervangen door «acht weken» en wordt «verzoekschrift» vervangen door:
verzoek.

2. In het tweede lid wordt «uitspraak» vervangen door «voor bezwaar
vatbare beschikking» en vervalt de tweede volzin.

- Onderdeel 12 (Wet rijonderricht motorrijtuigen) komt te luiden als
volgt:

12. Artikel 45 (Wet rijonderricht motorrijtuigen) komt te luiden:

Artikel 45

De Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Tegen een besluit van het instituut kan een belanghebbende

administratief beroep instellen bij de in het tweede lid bedoelde
commissie.

2. Het tweede lid vervalt.
3. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.
4. Het vierde tot en met zevende lid worden vervangen door:
3. In afwijking van artikel 7:28 van de Algemene wet bestuursrecht is

voor de behandeling van het beroep een bedrag verschuldigd, indien het
beroep is gericht tegen een besluit ter zake van:

a. de toelating tot het examen rijinstructeur of het examen bijscho–
lingsdocent, of
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b. de uitslag van het examen rijinstructeur, het examen bijscholings–
docent of de toets.

4. De hoogte van het bedrag en de wijze van betaling worden vastge–
steld bij mmistenele regeling

5. Indien de commissie het beroep gegrond acht, wordt het bedrag
aan de mdiener van het beroepschrift terugbetaald.

5. Het achtste en negende lid worden vernummerd tot zesde en
zevende lid.

B

Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde en vierde

lid tot tweede en derde lid.
2. In het tweede lid (nieuw) wordt «na die van dagtekening van de

mededeling» vervangen door: na de dag waarop de beschikking tot
ongeldigverklaring is bekendgemaakt.

Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid wordt «veertien dagen» vervangen door: twee

weken.
2. In het vijfde lid vervallen de zinsneden «schriftelijk en met redenen

omkleed» en «aan betrokkene, alsmede».

Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het derde lid vervallen de zinsneden «schriftelijk en met redenen

omkleed» en «aan betrokkene, alsmede».
2. In het vierde lid wordt «na die van dagtekening van de mededeling»

vervangen door: na de dag waarop de beschikking tot ongeldigverklaring
is bekendgemaakt

Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «30 dagen na de datum van verzending»

vervangen door: vier weken na de datum van bekendmaking.
2. In het tweede en derde lid wordt «14 dagen» telkens vervangen

door: twee weken.

In artikel 25, eerste lid, wordt «15, vierde lid» vervangen door: 15,
derde lid.

4. ARTIKEL XII MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID wordt gewijzigd als volgt:

- Na onderdeel 2 wordt een nieuw onderdeel 2a ingevoegd, luidende:
2a. In artikel 3 (Wet op de gevaarlijke werktuigen), onderdeel A,

vervalt in artikel 13, eerste lid, onder b, «, waarbij een ontheffing wordt
verleend».

- onderdeel 4 (Arbeidsomstandighedenwet), vierde streepje, komt
te luiden:

- Onderdeel 0 komt te luiden:
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Artikel 42 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste tot en met het vierde lid wordt «kan binnen 30 dagen

na dagtekening daarvan een bezwaarschrift worden ingediend» telkens
vervangen door: kan een beroepschrift worden ingediend.

2. In het vierde lid wordt «beslissing» vervangen door: beschikking.
3. Het vijfde lid vervalt onder vernummering van het zesde en zevende

lid tot het vijfde en zesde lid.
4. Het vijfde lid (nieuw) komt te luiden:
5. In afwijking van artikel 6:4, tweede lid, van de Algemene wet

bestuursrecht wordt een beroepschrift tegen een beschikking van het
districtshoofd door diens tussenkomst ingediend.

6. Het zesde lid (nieuw) wordt gewijzigd als volgt:
- De eerste volzin vervalt.
- In de tweede en derde volzin wordt «bezwaarschrift» telkens

vervangen door «beroepschrift».
- In de derde volzin vervallen de zinsneden «tegen een beslissing van

Onze Minister met betrekking tot de afgifte en de intrekking van een
certificaat, bedoeld in artikel 31 a en» en «beslissing of».

7. Het achtste lid vervalt onder vernummering van het negende lid tot
het zevende lid.

8. Het zevende lid (nieuw) komt te luiden:
7. Omtrent een beroepschrift, ingediend overeenkomstig dit artikel,

wint Onze Minister het advies in van de Raad.
9. Het tiende lid vervalt onder vernummering van het elfde lid tot het

achtste lid.
10. In het achtste lid (nieuw) wordt «artikel 36, achtste lid» vervangen

door: artikel 36, zevende lid.

5. ARTIKEL XIII MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGE–
ZONDHEID EN CULTUUR wordt gewijzigd als volgt:

- Na onderdeel 2 wordt een nieuw onderdeel 2a ingevoegd, luidende:
2a. Artikel 14 (Wet op de bejaardenoorden), onderdeel I, komt te

luiden:

I

Artikel 6k wordt gewijzigd als volgt:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. De bejaarde kan tegen een beschikking, inhoudende een advies als

bedoeld in artikel 6h dat niet tot zijn opneming strekt, beroep instellen bij
burgemeester en wethouders.

2. Het derde lid vervalt.
2. In onderdeel C Aanpassingswet Awb II wordt aan Artikel II

MINISTERIE VAN FINANCIËN een nieuw onderdeel 2 toegevoegd,
luidende:

2. Artikel 5 (Wet toezicht effectenverkeer) , onderdeel D, vervalt.

In deel 5 Aanpassing van bijzondere wetten aan de Algemene
wet bestuursrecht worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Onderdeel A MINISTERIE VAN JUSTITIE wordt gewijzigd als
volgt:

- Na artikel 1 worden de artikelen 1a tot en met 1c ingevoegd,
luidende:
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ARTIKEL 1a

Indien het bij koninklijke boodschap van 28 augustus 1992 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en van het
Wetboek van Strafrecht (22 735), nadat het tot wet is verheven, in
werking treedt, wordt in artikel V, vierde lid, «vierde» vervangen door:
vijfde.

ARTIKELIb

Indien het bij koninklijke boodschap van 28 augustus 1992 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en van
het Wetboek van Straf recht (22 735), nadat het tot wet is verheven,
in werking treedt, wordt die wet gewijzigd als volgt:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel E komt artikel 7a, zesde en zevende lid, te luiden:
6. Indien een vreemdeling vier weken in een beveiligde ruimte of

plaats als bedoeld in het tweede en derde lid heeft doorgebracht zonder
een verzoek als bedoeld in artikel 40, eerste lid, te hebben gedaan, geeft
Onze Minister aan de rechtbank die bevoegd zou zijn een verzoek op
grond van artikel 40, eerste lid, te behandelen, onverwijld kennis van het
voortduren van de vrijheidsbeneming.

7. Een kennisgeving als bedoeld in het zesde lid wordt gelijkgesteld
met een eerste verzoek als bedoeld in artikel 40, eerste lid.

2. In onderdeel R komt artikel 18b, derde en vierde lid, te luiden:
3. Indien een vreemdeling vier weken in een ruimte of plaats als

bedoeld in het eerste lid heeft doorgebracht zonder een verzoek als
bedoeld in artikel 40, eerste lid, te hebben gedaan, geeft Onze Minister
aan de rechtbank die bevoegd zou zijn een verzoek op grond van artikel
40, eerste lid, te behandelen, onverwijld kennis van het voortduren van
de vrijheidsbeneming.

4. Een kennisgeving als bedoeld in het derde lid wordt gelijkgesteld
met een eerste verzoek als bedoeld in artikel 40, eerste lid.

3. Onderdeel AA, onder 2, wordt als volgt gewijzigd:
a. In de aanhef wordt «zeven» vervangen door: vijf.
b. De artikelen 33a en 33b komen te luiden:

Artikel 33a

1. Voor beroepen tegen beschikkingen, gegeven op grond van deze
wet, is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd.

2. Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 33b

Geen beroep kan worden mgesteld tegen een afzonderlijke
beschikking, houdende de weigering hangende de afdoening van het
bezwaar of het administratief beroep uitzetting achterwege te laten.

c. Artikel 33e vervalt.
d. Artikel 33f komt te luiden:

Artikel 33f

Indien beroep wordt ingesteld tegen een beschikking waarbij een
aanvraag om toelating als bedoeld in artikel 15, eerste lid, is afgewezen,
bedraagt het griffierecht f 50,00.
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e. Artikel 33g vervalt.
4. Onderdeel BB, onder 2, vervalt.
5. In onderdeel CC komt artikel 35 te luiden:

Artikel 35

1. In gevallen waarin de vreemdeling zijn vrijheid is ontnomen, kan ook
beroep worden ingesteld door middel van de schriftelijke verklaring,
bedoeld in artikel 451a van het Wetboek van Strafvordering, welk artikel
overigens van overeenkomstige toepassing is.

2. Het instellen van beroep geschiedt door de vreemdeling in persoon,
zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bijzondere gemachtigde of een
advocaat, indien deze verklaart daartoe bepaaldelijk te zijn gevol–
machtigd.

6. Onderdeel DD komt te luiden:

DD

Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «rechtspraak» vervangen door: bestuurs–

rechtspraak.
2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «verzoek om herziening»

vervangen door: bezwaar of het administratief beroep.
7. Na onderdeel DD wordt een onderdeel DDa ingevoegd, luidende:

DDa

Artikel 40, eerste lid, komt te luiden:
1. De vreemdeling ten aanzien van wie ingevolge deze wet een

maatregel strekkende tot vrijheidsbeperking of vrijheidsontneming is
genomen, kan een schriftelijk verzoek om opheffing van die maatregel
richten tot de rechtbank van het arrondissement waarin hij zich bevindt.

Artikel 1c

1. De overeenkomstig artikel Ib aangebrachte wijzigingen vervallen
met ingang van 1 maart 1994. Vanaf die datum geldt de tekst van het bij
koninklijke taoodschap van 28 augustus 1992 ingediende voorstel van
wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en van het Wetboek van
Strafrecht (22 735), nadat het tot wet is verheven en in werking is
getreden, zonder de aanvankelijk daarin overeenkomstig artikel Ib aange–
brachte wijzigingen.

2. Ten aanzien van de behandeling van beroepen als bedoeld in artikel
33a, eerste lid, van de Vreemdelingenwet of verzoeken als bedoeld in
artikel 40, eerste lid, van die wet en daarmee gelijkgestelde kennisge–
vingen als bedoeld in de artikelen 7a en 18b van die wet en artikel 86
van het Vreemdelingenbesluit die in de periode van 1 januari 1994 tot
aan 1 maart 1994 zijn ingesteld onderscheidenlijk gedaan, blijft het recht
zoals het gold voor 1 maart 1994 van toepassing.

- Na artikel 9 wordt een artikel 10 toegevoegd, luidende:

Artikel 10

Artikel 1, onderdeel 4, van de Wet op de economische delicten wordt
gewijzigd als volgt:

1. In de zinsnede met betrekking tot de Waarborgwet 1986 wordt
«, 58 en 61» vervangen door: en 58.

2. In de zinsnede met betrekking tot de Ukwet wordt «26c, eerste lid»
vervangen door: 26c.
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3. In de zinsnede met betrekking tot de Wet op de gevaarlijke
werktuigen vervalt: 13, zesde lid,.

4. De zinsnede met betrekking tot de Arbeidsomstandighedenwet
komt te luiden als volgt: de Arbeidsomstandighedenwet, de artikelen 2,
zevende lid, 4, derde, vijfde en zesde lid, 5, eerste, tweede, dertiende en
veertiende lid, 6,9, 10, 11, 12 onder a tot en met d, 15, negende lid,
voor zover daarin artikel 36, zesde lid, van de Wet op de ondernemings–
raden van overeenkomstige toepassing is verklaard, 18, tweede lid,
vierde zin, 19, tweede lid, vierde zin, 23, 26, eerste en tweede lid, 27,
28, 30, tweede en derde lid, 31, 33, 35, vierde lid, 36, vierde lid en
zevende lid, derde zin, 37, achtste en negende lid, 39, tweede lid, eerste
zin, 40, vijfde tot en met zevende zin, en 41, vijfde lid en zevende lid,
eerste en tweede zin.

5. In de zinsnede met betrekking tot de Wet voorzieningen gezond–
heidszorg wordt «55, zesde lid» vervangen door «55, vijfde lid».

6. In de zinsnede met betrekking tot de Wet vervoer over zee wordt
«23, eerste lid» vervangen door: 23.

7. In de zinsnede met betrekking tot de Wet toezicht verzekeringsbe–
drijf wordt «29g, vierde lid» vervangen door «29g, derde lid», wordt
«50o, vierde lid» vervangen door «50o, derde lid» en wordt «81 b, tweede
en elfde lid» vervangen door: 81 b, tweede en tiende lid.

8. In de zinsnede met betrekking tot de Wet arbeid gehandicapte
werknemers wordt «36, vierde lid, tweede zin, vijfde en achtste lid»
vervangen door «36, vierde en zevende lid», wordt «40, eerste lid, vijfde
tot en met zevende zin, en derde lid, tweede zin, en 42, negende lid,
vierde zin» vervangen door «en 40, vijfde tot en met zevende zin».

9. In de zinsnede met betrekking tot de Wet bodembescherming
wordt «43, eerste lid» vervangen door: 43.

2. Onderdeel B Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt
gewijzigd als volgt:

- Aan artikel 4 (Invoeringswet Gemeentewet) wordt na onderdeel
A een onderdeel B toegevoegd, luidende:

B

In hoofdstuk III, artikel 7 (Financiële-Verhoudingswet 1984) ,
vervallen de onderdelen A, B, C, E, onderdeel 1, en F.

- Na artikel 5 (Algemene wet gelijke behandeling) wordt de
aanduiding «Artikel 5» voor de Gemeentewet« vervangen door: Artikel
5a.

3. Onderdeel C Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
wordt gewijzigd als volgt:

- Artikel 1 (Leerplichtwet 1969) komt te luiden:

Artikel 1

De Leerplichtwet 1969, zoals deze komt te luiden nadat het bij
koninklijke boodschap van 5 november 1992 ingediende voorstel van wet
tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten
(22 900) tot wet wordt verheven en in werking treedt, wordt gewijzigd
als volgt:

In artikel 3a, vierde lid, vervalt de tweede volzin.
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B

In artikel 3b, vierde lid, vervalt de tweede volzin.
- In artikel 4 (Wet op het voortgezet onderwijs) wordt in

onderdeel R de aanduiding «75b» vervangen door: 76b.
4. Aan onderdeel F Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer worden vijf artikelen toegevoegd, luidende:

Artikel 10

De Waterleidingwet wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 13 vervalt het derde lid en wordt het vierde lid vernummerd
tot derde lid.

B

In artikel 16, eerste lid, vervalt de tweede volzin.

C

Artikel 18 komt te luiden:
Het plan wordt, indien het is vastgesteld door provinciale staten, door

gedeputeerde staten ter goedkeuring toegezonden aan Onze Minister.
Deze doet van het vastgestelde plan mededeling in de Staatscourant.

In artikel 24, eerste lid, onderdeel c, wordt «Ambtenarenwet 1929»
vervangen door: Ambtenarenwet.

E

In artikel 28 wordt «door Ons» vervangen door: door Onze Minister.

F

In artikel 62, eerste lid, wordt «7, eerste lid» vervangen door: 7.

Artikel 11

De Interimwet bodemsanering wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 11, vierde lid, komt te luiden:
4. Van een beschikking krachtens dit artikel wordt door toezending

van een afschrift mededeling gedaan aan het bestuur van de gemeente
waar de verontreiniging of de gevolgen daarvan zich voordoen en aan de
inspecteur.

B

In artikel 13, derde lid, onder 1, wordt «9, derde lid» vervangen door:
9, vierde lid.
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In artikel 14, eerste lid, tweede volzin, wordt «twee maanden»
vervangen door: acht weken.

In artikel 17 vervallen de aanduiding «1.» voor het eerste lid alsmede
het tweede lid.

E

Artikel 22 komt te luiden:

Artikel 22

Beroep op de administratieve rechter staat open overeenkomstig
hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer.

Artikel 31 vervalt.

In artikel 36 wordt «dat in de Nederlandse Staatscourant is bekendge–
maakt» vervangen door: waarvan in de Staatscourant mededeling wordt
gedaan.

H

In artikel 38 wordt «overheidsorganen» vervangen door: bestuursor–
ganen.

Artikel 12

Indien het bij koninklijke boodschap van 18 mei 1990 ingediende
voorstel van wet tot uitbreiding van de Wet bodembescherming met een
regeling inzake de sanering van de bodem (21 556) tot wet wordt
verheven en in werking treedt, vervalt in artikel 20.1, derde lid, van de
Wet milieubeheer: de Interimwet bodemsanering,.

Artikel 13

Indien het bij koninklijke boodschap van 18 mei 1990 ingediende
voorstel van wet tot uitbreiding van de Wet bodembescherming met een
regeling inzake de sanering van de bodem (21 556) tot wet wordt
verheven en in werking treedt, wordt de Wet bodembescherming
gewijzigd als volgt:

In artikel 22a, tweede lid, wordt «drie maanden» vervangen door:
dertien weken.

B

Artikel 27b, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:
1. In de tweede, derde en vijfde volzin wordt «drie maanden» telkens

vervangen door: dertien weken.
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2. In de derde volzin wordt «een maand» vervangen door «vier weken»
en vervalt: bij een met redenen omkleed besluit.

Artikel 27d-4 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid vervalt.
2. Het tweede lid wordt vernummerd tot eerste lid en komt te luiden:
1. Van een beschikking krachtens de artikelen 27d of 27d-1 wordt

mededeling gedaan aan burgemeester en wethouders van de betrokken
gemeente en aan de inspecteur.

3. In het derde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, wordt «een
exemplaar toegezonden» vervangen door: van de beschikking
mededeling gedaan.

In artikel 27f, vierde lid, wordt «eerste en tweede lid» vervangen door:
eerste lid.

In artikel 27g, derde lid, onderdeel a, wordt «9, derde lid» vervangen
door: 9, vierde lid.

In artikel 27h, eerste lid, tweede volzin, wordt «twee maanden»
vervangen door: acht weken.

Artikel 27n, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:
1. In de eerste volzin wordt «een maand» vervangen door: vier weken.
2. De tweede volzin vervalt.
3. De derde volzin komt te luiden: Van de beschikking wordt

mededeling gedaan aan de inspecteur.

H

In artikel 27v wordt «drie maanden» vervangen door: dertien weken.

I

In artikel 44a, eerste volzin, wordt «overheidsorganen» vervangen
door: bestuursorganen.

Artikel 14

Indien het bij koninklijke boodschap van 18 mei 1990 ingediende
voorstel van wet tot uitbreiding van de Wet bodembescherming
met een regeling inzake de sanering van de bodem (21 556) tot
wet wordt verheven, wordt die wet gewijzigd als volgt:

Artikel I (Wet bodembescherming) wordt gewijzigd als volgt:
1. Onderdeel L komt te luiden:
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Artikel 27, zoals dat komt te luiden indien de wet van 4 juni 1992,
houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van
de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 422) in werking treedt, wordt
gewijzigd als volgt:

1. Voor «gevolgen» wordt ingevoegd: directe.
2. De zinsnede «, aan de inspecteur en aan de provinciale bodembe–

schermingscommissie» wordt vervangen door: en de provinciale milieu–
commissie, bedoeld in artikel 2.25 van de Wet milieubeheer.

2. Onderdeel S vervalt.
3. In onderdeel W, wordt in artikel 71, vierde lid, «dertig dagen»

vervangen door: vier weken.

B

In artikel II (Wet op de economische delicten) , onderdeel 1, wordt
«43, eerste lid» vervangen door «43» en «67» door: 8.6.

Artikel IV (Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschik–
kingen) vervalt.

5. Onderdeel G MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
wordt gewijzigd als volgt:

- Artikel 10 (Tracéwet) komt te luiden:

Artikei 10

Aan artikel 15, vierde lid, van de Tracéwet wordt een volzin toege–
voegd, luidende

Afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van
toepassing.

- In artikel 12 (Wegenverkeerswet), onderdeel H, vervalt in artikel
9ja, eerste lid «door een erkende natuurlijke persoon of rechtspersoon».

6. Onderdeel H Ministerie van Economische Zaken wordt
gewijzigd als volgt:

- Artikel 1 (Wet op de Registeraccountants) wordt gewijzigd als
volgt:

a. In onderdeel J komt het derde lid te luiden:
3. In het vierde lid wordt «een afgekondigd besluit» vervangen door:

een bekendgemaakte beslissing.
b. Onderdeel R komt te luiden:

In artikel 65 wordt «Elke» vervangen door «Van elke», wordt «worden»
vervangen door «wordt» en wordt «bekend gemaakt» vervangen door
«mededeling gedaan».

c. Onderdeel S, zevende lid, vervalt.
- Artikel 2 (Wet op de Accountants-Administratieconsulenten)

wordt gewijzigd als volgt:
a. In onderdeel I wordt «, met redenen omkleed» vervangen door: met

redenen omkleed.
b. Onderdeel J, derde lid, komt te luiden:
3. In het vierde lid wordt «een afgekondigd besluit» vervangen door:

een bekendgemaakte beslissing.
c. In onderdeel N, eerste lid, wordt «schriftelijke» vervangen door:

schriftelijk
d. Onderdeel P komt te luiden:
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In artikel 50 wordt «Elke» vervangen door «Van elke», wordt «worden»
vervangen door «wordt» en wordt «bekend gemaakt» vervangen door
«mededeling gedaan».

e. Na onderdeel P worden twee nieuwe onderdelen Pa en Pb
ingevoegd, luidende:

Pa

In artikel 64, vijfde lid, wordt «besluiten» vervangen door: beslissen.

Pb

In artikel 90 wordt «twee maanden» vervangen door: acht weken.

7. In onderdeel J MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID wordt in artikel 2 (Arbeidswet 1919) ,
onderdeel A, «vervalt telkens «schriftelijk»» vervangen door: vervalt
telkens «en schriftelijk».

8. In onderdeel K MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGE–
ZONDHEID EN CULTUUR - wordt in artikel 11 (Wet bijzondere
opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) na onderdeel C een
nieuw onderdeel Ga ingevoegd, luidende:

Ga

Artikel 39, tweede lid, tweede volzin, komt te luiden:
Daarbij worden termijnen aangegeven, gsdurende welke ten hoogste

de onderscheidene middelen en maatregelen met betrekking tot een
bepaalde patiënt mogen worden toegepast.

VI

In deel 6 Slotbepalingen wordt in artikel 2 voor de bestaande tekst
de aanduiding «1.» geplaatst en worden twee leden toegevoegd,
luidende:

2. Indien voor de bekendmaking van deze wet door Onze Minister van
Binnenlandse Zaken een nieuwe nummering is vastgesteld van onder–
scheidenlijk de Provinciewet en de Gemeentewet, brengt Onze Minister
van Justitie voor de bekendmaking van deze wet de in deze wet voorko–
mende aanhalingen van artikelen van onderscheidenlijk de Provinciewet
en de Gemeentewet in overeenstemming met de opnieuw vastgestelde
nummering daarvan.

3. Indien het tweede lid toepassing vindt, plaatst Onze Minister van
Justitie tevens in het Staatsblad de teksten van onderscheidenlijk de
artikelen 16 en 17 van hoofdstuk IV van de wet van 4 juni 1992,
houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van
de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 422), zoals gewijzigd ingevolge
deze wet, waarin de aanhalingen van artikelen van onderscheidenlijk de
Provinciewet en de Gemeentewet in overeenstemming zijn gebracht met
de opnieuw vastgestelde nummering daarvan.
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TOELICHTING

Algemeen

Deze nota van wijziging bevat allereerst een aantal wijzigingen van het
wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet en het Wetboek van
Strafrecht (kamerstukken II 1991/92, 22 735, nrs. 1-3). Deze voorzien in
gefaseerde inwerkingtreding van de nieuwe Vreemdelingenwet. Een en
anderwerd reeds aangekondigd in de brief van 10 november 1993 van
de eerste ondergetekende, mede namens de Minister van Binnenlandse
Zaken, aan de Vaste Commissie voor Justitie inzake de voortgang van de
herziening van de rechterlijke organisatie.

Daarnaast bevat deze nota van wijziging de laatste voorzieningen die
nodig zijn om per 1 januari 1994 een goede aansluitmg tussen de
Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere wetgeving te bewerkstel–
ligen. Rekening is gehouden met de meest recente wetswijzigingen en
wetswijzigingen die waarschijnlijk nog voor of op 1 januari in werking
zullen treden. In andere gevallen maakte juist de omstandigheid dat
inmiddels duidelijk is geworden dat een wetsvoorstel niet meer voor 1
januari 1994 in werking zal treden, alsnog (nadere) aanpassing van de
bestaande wetgeving noodzakelijk.

In dit kader is er bij een aantal wetten voor gekozen niet te volstaan
met het wijzigen van reeds eerder aangebrachte aanpassingen, maar alle
aanpassingen opnieuw uit te schrijven. Daardoor neemt de omvang van
deze nota weliswaar toe, maar wordt niettemin de leesbaarheid en de
toegankelijkheid van de aanpassing vergroot.

Deze aanpassingen zijn alle technisch van aard, met een uitzondering.
Bij de aanpassing van een aantal sociale zekerheidswetten, die in

verband met de parlementaire behandeling niet eerder konden worden
aangepast, zijn wij tot de conclusie gekomen dat het afwijkende belang–
hebbende-begrip, waarvan de werking reeds bij het amendement van het
lid Jurgens op wetsvoorstel 22 495 was beperkt tot een viertal wetten,
ook binnen die wetten verder kon worden beperkt tot die besluiten
waaraan een medische of arbeidskundige beoordeling ten grondslag ligt.

De aanpassingen van de sociale zekerheidswetten omvatten voorts een
aantal afwijkingen van de Awb, die echter geheel overeenkomen met
afwijkingen die eerder in het kader van wetsvoorstel 22 495 zijn
opgenomen. Het gaat om het niet voorschrijven van een aparte bekend–
making voor bepaalde technische aanpassingen van uitkeringsbedragen.

Tenslotte is in deze nota van wijziging een bepaling opgenomen die
het mogelijk maakt bij de plaatsing in het Staatsblad de verwijzingen in
de aanpassingswetgeving naar de nieuwe Gemeentewet en de nieuwe
Provinciewet in overeenstemming te brengen met de defmitieve
nummering van die wetten.

Op enkele plaatsen bleek het nodig af te wijken van de Algemene wet
bestuursrecht of bepaalde artikelen van deze wet niet van toepassing te
verklaren. De nota naar aanleiding van het verslag bevat voor wat betreft
de Aanpassingswet Awb III een volledige opsomming van de plaatsen in
de bijzondere wetgeving waar dit is gebeurd. Hier wordt volstaan met de
in deze nota van wijziging opgenomen afwijkingen op te sommen.

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: in de artikelen 18 en 20 wordt bepaald dat de
artikelen 3:41 en 3:45 niet van toepassing zijn.
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Waterschapswet: 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 15, vierde lid, bepaalt dat afdeling 7.1 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.

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

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

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

TOELICHTING OP ONDERDELEN

I WIJZIGING VAN DEEL 1 (WIJZIGING VAN DE ALGEMENE WET
BESTUURSRECHT)

Verwezen zij naar het algemeen deel van de nota naar aanleiding van
het verslag (Indeling)

II WIJZIGINGEN VAN DEEL 2 (WIJZIGING VAN DE WET
VOLTOOIING EERSTE FASE HERZIEIMING RECHTERLIJKE
ORGANISATIE)

1. ARTIKEL 0 Wijziging deel 1 (Rechterlijke organisatie)

De in dit onderdeel opgenomen wijzigingen zijn noodzakelijk doordat
wetsvoorstel 22 095 - waarin de rechterlijke indeling wordt gewijzigd -
eveneens op 1 januari 1994 in werking treedt.

1. Als gevolg van de wijziging van de rechterlijke indeling neemt het
inwonertal van de kantons Tiel, Gouda, Middelburg en Zaandam zodanig
toe, dat de desbetreffende kantonrechters in een hogere bezoldigingsca–
tegorie moeten worden ingedeeld. Het inwonertal van de kantons
Harderwijk, Gorinchem en Zuidbroek neemt zodanig af, dat de desbetref–
fende kantonrechters in een lagere bezoldigingscategorie moeten
worden ingedeeld. Ten slotte wordt het nieuwe kanton Lelystad in de
bezoldigingssystematiek opgenomen.

2. De zittende kantonrechters te Harderwijk, Gorinchem en Zuidbroek
behouden vanzelfsprekend hun hogere bezoldiging. Bij de formulering
van deze overgangsbepaling is rekening gehouden met de wijziging van
de bezoldigingsstructuur die is opgenomen in wetsvoorstel 23 223.

2. ARTIKEL I Wijziging deel 2 (Algemene wet bestuursrecht)

1. De voorgestelde wijziging van artikel 8.1.1.5, onderdeel h, van de
Awb vloeit voort uit het feit dat het overeenkomstige artikel 5, onderdeel
p, van de Wet Arob is gewijzigd bij de Wet van 30 september 1993 tot
wijziging van de Kieswet (Stb. 544).
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3. Onderdeel 1 van het onderdeel Ministerie van Birinenlandse Zaken
op de bijlage bij de Awb is aangepast aan de in deze nota van wijziging
opgenomen nieuwe tekst van artikel 12 Financiële-Verhoudingswet
1984.

4. Deze wijziging strekt ertoe het thans bij de Eerste Kamer
aanhangige wetsvoorstel inzake bodemsanering (21 556) in overeen–
stemming te brengen met de Awb. Voorgesteld wordt een beschikking
voor zover inhoudende de afwijzing van een verzoek tot het geven van
een beschikking ex artikel 27d, te plaatsen op de bijlage bij de Awb. In
artikel IV van wetsvoorstel 21 556 is thans nog opgenomen dat een
dergelijke beschikking wordt geplaatst op de negatieve lijst bij de Wet
Arob. Elders in de nota van wijziging wordt voorzien in schrapping van
genoemd artikel IV. Bij de redactie van dit onderdeel van de bijlage is
rekening gehouden met de toezegging van de regering bij de schriftelijke
behandeling van wetsvoorstel 21 556 in de Eerste Kamer dat op dit punt
een betere formulering voor de aanduiding van de van beroep uitgezon–
derde beschikkingen zou worden gebezigd (kamerstukken I 1992/93,
21 556, nr. 226b, blz. 31)

3. ARTIKEL 3 Wijzigingen van deel 3 (Wijziging van rechtstreeks
betrokken institutionele en processuele wetten)

Wet op de Raad van State

- De tekst van artikel 29, tweede lid, dient in overeenstemming te
worden gebracht met de wijzigingen die in artikel 16.54, tweede lid, van
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Wet van
8 oktober 1992, Stb. 593, voor zover hier van belang in werking
getreden op 31 augustus 1993) zijn aangebracht in (thans nog) artikel
65, eerste lid, van de Wet op de Raad van State. Het gaat hier niet om
materiële wijzigingen maar om technische aanpassingen aan de termino–
logie van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

- Ten onrechte was artikel 8.l.l.7a niet vermeld. De Beroepswet wordt
overeenkomstig gewijzigd.

- (onder a) Dit betreft het herstel van een redactionele omissie in de
eerste nota van wijziging. De Beroepswet wordt overeenkomstig
gewijzigd.

- (onder b) Volledigheidshalve wordt nu uitdrukkelijk bepaald dat ook
griffierecht wordt geheven indien een verzoek om herziening wordt
gedaan en indien, nadat een verzoek om herziening is gedaan, een
verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan. De Beroepswet wordt
overeenkomstig gewijzigd.

Beroepswet

Verwezen zij naar de toelichting op de wijziging van de Wet op de
Raad van State en naar de toelichting op de in de Pensioen– en spaar–
fondsenwet aangebrachte wijzigingen.

Wet op de studiefinanciering

De wijziging van het opschrift van artikel 118 was ten onrechte niet in
de inhoudsopgave verwerkt.
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4. ARTIKEL 3 Wijzigingen van deel 4 (Wijziging van bijzondere
wetten in verband met de te treffen definitieve voorzieningen in
kroongeschillen)

1. Ministerie van Binnenlandse Zaken

Wet gemeenschappelijke regelingen

a en b. De in dit onderdeel voorgestelde aanpassingen zijn een
(wetgevings-)technische afstemming op de wijzigingen die met
betrekking tot dezelfde wetsbepalingen zijn voorzien in Aanpassingswet
Awb I. In concreto betekent dit, dat de in laatstgenoemde wet voorziene
wijzigingen van de artikelen 36 en 69 worden overgebracht naar het
wetsvoorstel Voltooiing.

c. De voorgestelde wijziging met betrekking tot artikel 120 WGR
betreft een vernummering van het zesde lid tot vijfde lid, waarin nog niet
was voorzien.

2. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek

De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen besluiten van het
algemeen bestuur volgt reeds uit de Awb en behoeft daarom niet
geregeld te worden in artikel 29 van de Wet op de Nederlandse organi–
satie voor wetenschappelijk onderzoek. Tegen alle besluiten van een
gebiedsbestuur staat beroep open op het algemeen bestuur. De
beperking tot besluiten inzake onderzoeksprojecten of –programma's is
vervallen om te voorkomen dat een tweedeling in de rechtsbescherming
zou ontstaan. Tegen de resterende besluiten zou dan immers bezwaar
gemaakt kunnen worden bij het gebiedsbestuur.

3. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer

Deze wijzigingen bevatten aanvuliingen van onderdeel 2, artikel 3,
onderdeel B van het wetsvoorstel (blz. 4), zoals gewijzigd in de eerste
nota van wijziging (blz. 11). Het gaat om nadere aanpassingen van de in
wetsvoorstel 22 495 aangebrachte wijzigingen in wetten van het Minis–
terie van VROM in verband met de te treffen definitieve voorzieningen in
kroongeschillen (kamerstukken I 1992/93, 22 495, nr. 310, blz. 91 e.v.).
Hieronder volgt een onderdeelsgewijze toelichting.

Waterleidingwet

De wijzigingen van onderdeel 1 (Waterleidingwet) vloeien voort uit de
elders in de nota van wijziging voorgestelde wijzigingen van artikel 18
Waterleidingwet.

Wet bodembescherming

De wijziging van de aanhef van onderdeel 9 maakt deel uit van de
voorzieningen die thans in de Aanpassingswet Awb III worden getroffen
om zowel de huidige tekst van de Wet bodembescherming als de tekst
zoals die komt te luiden indien wetsvoorstel 21 556 tot wet wordt
verheven en in werking treedt, af stemmen op de Awb.
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Wet milieubeheer

De wijziging van onderdeel 10 (Wet milieubeheer) vloeit voort uit
onderdeel E van de elders in deze nota van wijziging opgenomen wijzi–
gingen van de Interimwet bodemsanering. Er wordt in voorzien dat de
Interimwet bodemsanering wordt opgenomen in de lijst van wetten,
genoemd in artikel 20.1, derde lid, (nieuw) Wet milieubeheer.

4. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Wet voorzieningen gezondheidszorg

Voorgesteld wordt artikel 87 van de Wet voorzieningen gezond–
heidszorg te laten vervallen. Dit artikel is niet in werking getreden en zal
ook niet meer in werking treden. Bovendien waren de voorgestelde wijzi–
gingen in het wetsvoorstel voltooiing terzake in samenhang met de
eveneens in dat wetsvoorstel voorgestelde wijziging van de Wet
ambulancevervoer (in casu het laten vervallen van artikel 14 van die wet)
bij nadere beschouwing onjuist.

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

1

aA

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

1. In onze brief van 16 juni 1993 aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer hebben wij uiteengezet waarom wij in geschillen over
arbeids(on)geschiktheid een specifieke omschrijving van het belangheb–
bende-begrip noodzakelijk achten. Naar aanleiding hiervan is bij
amendement van het lid Jurgens in de Ziektewet, de Wet op de arbeids–
ongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en
de Toeslagenwet een nieuwe omschrijving van het beianghebbende–
begrip opgenomen. Op grond van deze bepaling geldt het specifieke
belanghebbende-begrip voor alle geschillen op grond van de betreffende
wetten met uitzondering van geschillen inzake de verschuldigde premie.

Bij nadere beschouwing zijn wij van mening dat dit specifieke belang–
hebbende-begrip een grotere reikwijdte heeft dan wij gezien het gestelde
in voornoemde brief noodzakelijk achten. Om die reden wordt voorge–
steld de werking van het specifieke belanghebbende-begrip verder te
beperken in de zin dat het nu uitsluitend nog geldt voor beslissingen die
betrekking hebben op het (voort) bestaan of de mate van ongeschiktheid.
De voorgestelde wijziging - en de hiermee samenhangende wijzigingen
in de ZW, AAW, en Toeslagenwet - strekt hiertoe.

Het specifieke belanghebbende-begrip geldt voor alle beslissingen
waaraan een medisch/arbeidskundige beoordeling ten grondslag ligt.
Derhalve is ook bij geschillen over bijvoorbeeld de datum waarop de
arbeidsongeschiktheid is ingetreden of over het buiten aanmerking laten
van arbeidsongeschiktheid op grond van het bepaalde in artikel 16 van
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, het beroepsrecht
voorbehouden aan degene op wiens aanspraken de beslissing betrekking
heeft.
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2. Artikel 34 is in de Wet terugdringing beroep op de arbeidsonge
schiktheidsregelingen gewijzigd, zodat de in het wetsvoorstel 22 495
opgenomen wijziging van artikel 34, tweede lid, kan komen te vervallen.
De thans opgenomen aanpassing van het vierde lid van het artikel betreft
een aanpassing aan de de Awb.

bA

Ziektewet

1. Verwezen zij naar de toelichting op onderdeel aA, onder 1 (artikeien
2a en 2b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering).

2. Aangezien de in artikel 28, derde lid, geregelde mogelijkheid om
het oordeel van de voorzitter van de Sociale Verzekeringsraad te vragen
geen bezwaarschriftprocedure in de zin van de Awb is, zijn de woorden
«bezwaar» en «bezwaren» vervangen door «bedenkingen».

3. De bekendmaking van de beslissing vloeit voort uit de Awb, zodat
het desbetreffende voorschrift in artikel 60, derde lid, kan vervallen. De
beslissing inzake de premievaststelling dient te worden aangemerkt als
een besluit dat betrekking heeft op de verschuldigde premie, zodat
ingevolge artikel IV, eerste lid, van deel 6 (overgangs– en slotbepalingen)
tegen dit besluit bezwaar kan worden gemaakt.

4. Uit overleg met de Centrale Raad van Beroep is gebleken dat het
om praktische redenen de voorkeur heeft voor het instellen van hoger
beroep ten aanzien van alle geschillen op grond van de Ziektewet de
algemene beroepstermijn van zes weken van toepassing te laten zijn.

cA

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet

1. Verwezen zij naar de toelichting op onderdeel aA, onder 1 (artikelen
2a en 2b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering).

2. Artikel 24 is in de Wet terugdringing beroep op de arbeidsonge–
schiktheidsregelingen gewijzigd, zodat de in wetsvoorstel 22 495
opgenomen wijziging van artikel 24, tweede lid, kan komen te vervallen.

De thans opgenomen aanpassing van het vierde lid van het artikel
betreft een aanpassing aan de de Awb.

3. In onderdeel L werd het tweede lid van artikel 59 gewijzigd. Deze
bepaling is na inwerkingtreding van de Wet terugdringing beroep op de
arbeidsongeschiktheidsregelingen komen te vervallen. De wijziging van
artikel 59e betreft een aanpassing aan de terminologie van de Awb.

4. Artikel 59f, eerste lid, komt te vervallen, omdat de termijn
waarbinnen een beschikking op aanvraag ingevolge artikel 59e dient te
worden gegeven, zal worden opgenomen in de algemene maatregel van
bestuur op grond van artikel 4b. De in het tweede lid, onder a,
opgenomen regeling voor het buiten behandeling laten van een onvol–
ledige aanvraag kan komen te vervallen nu artikel 4:5 van de Awb hierin
voorziet.

5. Wie belanghebbende bij een beschikking is, is reeds geregeld in
artikel 4a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel
1:2 van de Awb, zodat artikel 79a kan vervallen.

dA

Algemene Kinderbijslagwet

2. In de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen is bij vergissing nagelaten het arbeidsongeschiktheidsbegrip in
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artikel 7, eerste lid, onder d, aan te passen. Van de gelegenheid is
gebruik gemaakt deze vergissing te herstellen.

eA

Algemene Ouderdomswet

De verwijzing naar «lid» is vervangen door «artikel».

fA

Algemene Weduwen– en Wezenwet

2. De in onderdeel Aa voorgestelde bepaling was reeds voorgesteld in
de Algemene Kinderbijslagwet.

In de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen is bij vergissing nagelaten het arbeidsongeschiktheidsbegrip in
artikel 12 aan te passen. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt
deze vergissing te herstellen.

gA

Toeslagenwet

Het vervallen van artikel 1a vloeit voort uit de aanpassing van het
specifieke belanghebbende-begrip dat is opgenomen in de Ziektewet, de
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Algemene Arbeids–
ongeschiktheidswet.

Aa

Wet arbeid gehandicapte werknemers

Dit betreft een technische aanpassing, die voortvloeit uit de vernum–
mering van de leden van de artikelen van de Arbeidsomstandighedenwet,
waarnaar in artikel 6 van de Wet arbeid gehandicapte werknemers wordt
verwezen.

Ab

Pensioen - en spaarfondsenwet

Voorgesteld wordt voor de hele wet beroep voor belanghebbenden
open te stellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Deze
beroepsgang sluit aan bij die welke is opgenomen in een vergelijkbare
wet, namelijk de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (WTV).

Artikel 12, derde lid, vervalt. Met betrekking tot de aanwijzing
handhaving van een actuaris is in artikel 28 jo. 87 direct beroep openge–
steld bij het CBB. Om reden van aansluiting wordt daarom de
mogelijkheid van administratief beroep van een zelfde beslissing
ingevolge artikel 12 geschrapt.
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Ac

Coördinatiewet Sociale Verzekering

De verwijzing naar «lid» is vervangen door «artikel».

Ad

Organisatiewet Sociale Verzekering

De termijn waarbinnen een beschikking op aanvraag ingevolge deze
wet dient te worden gegeven, zal worden opgenomen in een algemene
maatregel van bestuur.

Ae

Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling

Voorgesteld wordt om tegen beschikkingen op grond van artikel 11,
tweede lid, en artikel 22, tweede lid, voor belanghebbenden beroep open
te stellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Deze
beroepsgang sluit aan bij die welke is opgenomen in vergelijkbare wetten
zoals de Wet toezicht verzekeringsbedrijf en de Pensioen– en spaarfond–
senwet.

3

Ga

Invoehngswet stelselherziening sociale zekerheid

De verwijzing naar «lid» is vervangen door een verwijzing naar
«artikel».

I

ARTIKEL XXXV Wet terugdringing beroep op arbeidsonge–
schiktheidsregelingen

Aangezien in de Awb reeds is bepaald, dat een aanvraag schriftelijk
wordt ingediend, kan dit voorschrift hier vervallen. De beslistermijnen
worden bij algemene maatregel van bestuur geregeld.

B

De wijziging van artikel XIV betreft een aanpassing aan het in
hoofdstuk 8 van de Awb geregelde bestuursprocesrecht.

ARTIKEL XXXVI Ziektewet

Omdat volgens de voorgestelde bepalingen in het wetsvoorstel Terug–
dringing ziekteverzuim in het merendeel van de gevallen de ziekmelding
niet meer rechtstreeks door de verzekerde wordt gedaan aan de bedrijfs–
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vereniging is het noodzakelijk de gelijkstelling van de ziekmelding met
een aanvraag te beperken tot de gevallen waarin dit nog wel gebeurt

Toekenning van ziekengeld na een ziekmelding door de werkgever
dient te worden aangemerkt als een ambtshalve beschikking van het
uitvoeringsorgaan.

B

Artikel 29, twaalfde lid, is aangepast aan de regeling van de bekend–
making en mededeling van besluiten in de Awb. De in artikel 29,
dertiende lid, genoemde kennisgeving is een beschikking in de zin van de
Awb.

Om discussie te voorkomen over de vraag of en zo ja wanneer een
werkgever een afschrift als bedoeld in het eerste lid aan de bedrijfsver–
eniging heeft gezonden, wordt thans in artikel 39a bepaald dat de
bedrijfsvereniging op het ontvangen afschrift de datum van ontvangst
aantekent en aan de werkgever een ontvangstbevestiging stuurt. Een
zelfde regeling is in artikel 3:17 van de Awb opgenomen voor een
aanvraag in het kader van een uitgebreide openbare voorbereidingspro–
cedure.

In het wetsvoorstel terugdringing ziekteverzuim is artikel 73a
vernummerd tot artikel 73b. Dit artikel vervalt nu het beroepsrecht is
geregeld in hoofdstuk 8 van de Awb

ARTIKEL XXXVII Algemene Nabestaandenwet

A

Verwezen zij naar de toelichting bij onderdeel fA (artikel 12 Algemene
Weduwen– en Wezenwet).

B

De positie van de Raad voor de Kinderbescherming was geregeld in
artikel 60, eerste lid, onder a. Aangezien dit artikel komt te vervallen,
wordt thans in een nieuw artikel 10b bepaald dat de Raad voor de
Kinderbescherming bij een besluit mgevolge artikel 45 mede belangheb–
bende is.

Een zelfde regeling was reeds opgenomen in artikel 37g van de
Algemene Weduwen– en Wezenwet (AWW).

Een zelfde regeling was reeds opgenomen in artikel 20, vierde lid,
Algemene Weduwen– en Wezenwet (AWW).

Artikel 35 is aangepast aan de regeling van de bekendmaking en
mededeling van besluiten in de Awb en aan de Bekendmakingswet.
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In artikel 37 wordt tot uitdrukking gebracht, dat de uitkering op
aanvraag wordt toegekend. De beslistermijnen worden ingevolge artikel
10a bij algemene maatregel van bestuur geregeld.

G

Artikel 42, vierde lid, vervalt in verband met afdeling 3:5 van de Awb.

H

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

I, Jen K

De artikelen 49, derde lid, 50, derde lid, en 51, tweede lid, vervallen in
verband met afdeling 3.5 van de Awb.

Een zelfde regeling was reeds opgenomen in artikel 32 van de
Algemene Weduwen– en Wezenwet.

M, N, Oen P

Het opschrift van hoofdstuk VII en artikel 61 zijn aangepast aan het
bestuursprocesrecht in hoofdstuk 8 van de Awb, terwijl in artikel 60 een
verlenging van de beslistermijn op het bezwaarschrift is opgenomen en
artikel 62 kan vervallen.

ARTIKEL XXXIX Invoeringswet Algemene Nabestaandenwet

A

Verwezen zij naar de toelichting bij onderdeel I, ARTIKEL XXXVII,
onderdeel D (artikel 32 Algemene Nabestaandenwet).

B

Dit onderdeel brengt enige wijzigingen aan in de Algemene Ouder–
domswet.

1. De wijziging is een aanpassing van de in artikel VI, onderdeel B,
voorgestelde wijziging van artikel 12.

2. De bekendmaking van besluiten wordt geregeld in afdeling 3.6 van
de Awb, zodat artikel 17, vijfde lid, kan vervallen.

3. De bekendmaking van besluiten wordt geregeld in afdeling 3.6 van
de Awb, zodat artikel 24, derde lid, kan vervallen.

4. De bekendmaking van besluiten wordt geregeld in afdeling 3.6 van
de Awb, zodat artikel 25, derde lid, kan vervallen.

5. Artikel 30 kan vervallen, omdat de bekendmaking al wordt geregeld
in de Bekendmakingswet.

6. De regeling van de voor beroep vatbare beslissing is vervallen in
verband met artikel 7:1 van de Awb.

7. Artikel 53 is aangepast aan het in hoofdstuk 8 van de Awb
geregelde bestuursprocesrecht.

8. Artikel 72, derde lid, kan vervallen, omdat de bekendmaking al
wordt geregeld in de Bekendmakingswet.
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Artikel 21 kan vervallen, omdat de bekendmaking al wordt geregeld in
de Bekendmakingswet.

De bekendmaking van besluiten wordt geregeld in afdeling 3.6 van de
Awb, zodat artikel 49a, derde lid, van de Algemene Arbeidsongeschikt–
heidswet kan vervallen.

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

Spoorwegpensioenfondswet

Bij de Tweede Kamer is thans aanhangig het voorstel van wet
houdende privatisering van het Spoorwegpensioenfonds (kamerstukken
II 1992/1993, 23 305, nrs. 1-2). Daarin is in artikel 35 voorzien in de
intrekking van de Spoorwegpensioenwet. Hoewel de parlementaire
behandeling van dit wetsvoorstel voortvarend verloopt, achten wij het
niettemin wenselijk om voor het geval dat dit wetsvoorstel pas tot wet
zal worden verheven en in werking zal treden op een tijdstip gelegen na
inwerkingtreding van het wetsvoorstel voltooiing eerste fase herziening
rechterlijke organisatie de bepalingen omtrent bezwaar, beroep en
herziening alsnog in overeenstemming te brengen met de Algemene wet
bestuursrecht. De eerder - in de Aanpassingswet Awb I - opgenomen
wijzigingen met betrekking tot de bepalingen van hoofdstuk S van de
Spoorwegpensioenwet komen, doordat thans een integrale tekst van
hoofdstuk S in deze nota van wijziging is opgenomen, te vervallen.

7. ARTIKEL 6A Wijziging deel 5.4 (Wijziging van wetten waarin
beroep is opengesteld bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven)

Winkelsluitingswet 1976

De in wetsvoorstel 22 495 aangebrachte wijziging van artikel 12
Winkelsluitingswet 1976 is afhankelijk gesteld van het tot wet verheffen
en in werking treden van wetsvoorstel 21 963. Laatstgenoemd
wetsvoorstel is inmiddels tot wet verheven (wet van 20 mei 1992, Stb.
294). Die wet is echter nog niet geheel in werking getreden; het gewij–
zigde artikel 12 is wel reeds in werking getreden (op 1 januari 1993). Om
misverstand te voorkomen over het tijdstip van inwerkingtreding van de
in wetsvoorstel 22 495 aangebrachte wijziging van artikel 12, wordt de
zinsnede met betrekking tot de inwerkingtreding van wetsvoorstel
21 963 geschrapt.

Wet op het consumentenkrediet

Dit onderdeel betreft een verbeterde redactie van de wijziging zoals
die reeds in de eerste nota van wijziging (blz. 25) was opgenomen.

Gezondheids– en welzijnwet voor dieren

In artikel 74, tweede lid, van de Gezondheids– en welzijnswet voor
dieren (Stb. 1992, 585) was nog een verwijzing opgenomen naar de
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voorlopige voorzieningprocedure in de Wet administratieve rechtspraak
bedrijfsorganisatie (artikel 65). Deze verwijzing dient gelet op de in het
wetsvoorstel voltooiing voorziene aanpassing van deze wet en het van
toepassing worden van de desbetreffende procedure in hoofdstuk 8 van
de Awb te worden geschrapt. Wel dient nog voorzien te worden in een
«wachttijd» van zes weken teneinde te garanderen dat een eventuele
voorziening van de Voorzitter van het College van Beroep voor het
bedrijfsleven nog effect kan sorteren.

8. ARTIKEL 7 Wijziging van deel 5.5 (Overige wijzigingen)

Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing

Artikel XI heeft betrekking op een wetsvoorstel zodat de aanhef dient
te worden gewijzigd. Daarnaast dient als gevolg van de amendering van
dit wetsvoorstel de nummering te worden aangepast en tenslotte is het
bij nader inzien gewenst de hoorplicht voorzien in artikel 7 te handhaven,
omdat een dergelijke hoorplicht niet uit de Awb voortvloeit.

9. ARTIKEL 8 Wijziging van deel 6 (Overgangs– en slot–
bepalingen)

1. Op dit moment wordt een beslissing op een verzoek om erkenning
van gewetensbezwaren in twee instanties genomen. In eerste instantie
wordt de minister geadviseerd over het verzoek door een enkelvoudig lid
van de Commissie gewetensbezwaren militaire dienst. Ingeval van een
negatief advies houdt de minister de beslissing aan en krijgt de aspirant–
gewetensbezwaarde de gelegenheid zijn standpunt uiteen te zetten voor
een meervoudige kamer van de Commissie. Naar aanleiding van dit
tweede advies neemt de minister zijn beslissing. In de Aanpassingswet
Awb III is deze procedure gewijzigd (deel 5, onderdeel E, artikel 2). De
wijziging leidt ertoe dat na advies door een enkelvoudig lid de minister
een beslissing neemt. Tegen die taeslissing kan bezwaar worden gemaakt
bij de minister, die zich daarover laat adviseren door een meervoudige
kamer van de Commissie. De advisering in tweede instantie is aldus
vervangen door een bezwaarschriftprocedure in de zin van de Awb.

Het overgangsrecht, zoals dat nu is neergelegd in artikel I, tweede lid,
zou er echter toe leiden dat gedurende enige tijd èn advisering in twee
instanties plaatsvindt èn een bezwaarschriftprocedure moet worden
doorlopen. Het nu ingevoegde artikel 1C voorkomt dit door te bepalen
dat indien een aanvraag is ingediend voor de datum van inwerkingtreding
van het wetsvoorstel Voltooiing eerste fase herziening rechterlijke
organisatie, en op die aanvraag is beslist na genoemde datum, tegen die
beslissing geen bezwaar kan worden gemaakt.

2. Verwezen zij naar de toelichting bij deel VI (Slotbepalingen) van
deze nota van wijziging.

III Wijzigingen van deel 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 totstandkoming van
besluiten en aanpassing van de Wet milieubeheer en enkele andere
wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht)

1. Wetsvoorstel 22061 (betreffende afdeling 3.5 (3.4A oud) Awb en
aanpassing van de Wet milieubeheer) is inmiddels tot wet verheven (wet
van 14oktober 1993, Stb. 581). Deze omstandigheid leidt tot een
wijziging van de aanhef van onderdeel 3 van het onderhavige
wetsvoorstel.
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2. Het oorspronkelijke artikel I van onderdeel 3 van het onderhavige
wetsvoorstel strekte tot een nadere wijziging van de Wet milieubeheer,
inhoudende de vervanging van een verwijzing naar afdeling 3.5 Awb door
een verwijzing naar afdeling 3.6 Awb. Deze wijziging is inmiddels
overbodig geworden. Inmiddels is nameiijk in de definitieve tekst van de
wet van 14 oktober 1993 (Stb. 581) deze aanpassing reeds verwerkt
doordat artikel XIII, derde lid, van die wet is toegepast, dat aan de
Minister van Justitie opdraagt om aanhalingen van artikelen in overeen–
stemming te brengen met de definitieve nummering van de Awb.
Voorgesteld wordt nu om genoemd artikel I te benutten voor twee
nadere wijzigingen in afdeling 3.5 (3.4A oud) Awb, die hieronder worden
toegelicht.

De clausule «tenzij bij het wettelijk voorschrift of besluit, bedoeld in
artikel 3:14, anders is bepaald» in artikel 3:30 (3.4A.6.1 oud), tweede lid,
Awb zoals dat ingevolge de wet van 14oktober 1993 (Stb. 581) is
komen te luiden, strekt ertoe de mogelijkheid te openen dat de wetgever
of het betrokken bestuursorgaan de zgn. voornemenprocedure
achterwege laat. Door de plaatsing van deze clausule in de tweede volzin
van artikel 3:30, tweede lid, kan echter het misverstand ontstaan dat wel
steeds kennis moet worden gegeven van een voornemen, maar dat
slechts het gelegenheid bieden tot advisering of zienswijzen over het
voornemen naar voren te brengen, achterwege kan worden gelaten. Om
dit misverstand uit te sluiten, wordt in de nieuw voorgestelde tekst van
artikel 3:30, tweede lid, de genoemde clausule opgenomen aan het
begin van de eerste volzin van artikel 3:30, tweede lid.

B

In het zevende lid van artikel 3:44 (3.5.4a oud) Awb is bepaald dat een
besluit dat met toepassing van afdeling 3.5 (3.4A oud) Awb is
voorbereid, gedurende vier weken ter inzage ligt. Deze termijn is
ontleend aan de regeling in de Wet milieubeheer. Onder het regime van
de Wet milieubeheer geldt deze termijn van vier weken, aangezien ook
de termijn voor het instellen van beroep tegen het besluit vier weken is.

Nu ingevolge de Awb de beroepstermijn evenwel zes weken zal zijn,
ligt het in de rede ook de inzagetermijn te stellen op zes weken.

Wet verontreiniging zeewater

Deze wijziging strekt tot correctie van een verschrijving.

IV Wijzigingen van deel 4 (Wijziging aanpassingswetten eerste
tranche Algemene wet bestuursrecht)

B Aanpassingswet Awb I

1. ARTIKEL IV MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Spoorwegpensioen wet

Wat betreft de wijzigingen m.b.t. de Spoorwegpensioenwet (1b) wordt
kortheidshalve verwezen naar de toelichting bij artikel la.
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Wet gemeenschappelijke regelingen

Voor de wijziging met betrekking tot de Wet gemeenschappelijke
regelingen (lc) zij verwezen naar hetgeen is gesteld bij deel I, onderdeel
3, onder 1, van deze toelichting.

Gemeentewet

In de eerste aanpassingswet Awb wordt het tweede tot en met het
vijfde lid van artikel 154 Gemeentewet geschrapt. Om die reden wordt
nu ook de verwijzing naar de desbetreffende artikelleden in artikel 168,
tweede lid, geschrapt.

2. ARTIKELVI MINISTERIE VAN FINANCIËN

Algemene wet inzake rijksbelastingen en Algemene wet inzake de
douane en de accijnzen

De hier opgenomen samenloopbepalingen verzekeren dat de uitkomst
van de wijzigingen die de wetsvoorstellen 21 287 onderscheidenlijk
21 339 en de Awb aanbrengen in de Algemene wet inzake rijksbelas–
tingen onderscheidenlijk de Algemene wet inzake de douane en de
accijnzen, bij inwerkingtreding van deze voorstellen vóór dan wel na of
tegelijkertijd met de Awb, dezelfde is.

Financiële Verhoudingswet

4a
Zowel de Aanpassingswet Awb I als de Invoeringswet Gemeentewet

voorzien in wijzigingen van artikel 2 van de Financiële Verhoudingswet
1984 met inbegrip van daaraan gerelateerde verwijzingen in andere
artikelen van de Financiële-Verhoudingswet 1984. Uitgaande van een
gelijktijdige inwerkingtreding van de Awb c.a. en de Gemeentewet c.a.
dienen de diverse wijzigingen op elkaar te worden afgestemd. Er is voor
gekozen in de Aanpassingswet Awb I artikel 12 geheel uitgeschreven op
te nemen, waardoor zowel in de Invoeringswet Gemeentewet als in de
Aanpassingswet Awb I een aantal van deze gerelateerde verwijzingen
kan komen te vervallen.

Wat het laten vervallen van onderdeel J betreft, hetgeen betrekking
heeft op artikel 34 Financiële Verhoudingswet 1984, wordt het volgende
opgemerkt. Artikel 34 wordt in het wetsvoorstel Voltooiing eerste fase
herziening rechterlijke organisatie opnieuw geformuleerd, zodat de
voorgestelde wijzigingen in de Aanpassingswet Awb I terzake kunnen
vervallen.

4b
In de Invoeringswet Gemeentewet was reeds voorzien in terugwer–

kende kracht met betrekking tot het achtste lid (nieuw). In verband met
de verplaatsing van artikel 12 naar de onderhavige nota van wijziging is
ook de op het achtste lid betrekking hebbende bepaling waarin de terug–
werkende kracht was geregeld, in aangepaste vorm naar deze nota van
wijziging verplaatst.

Invorderingswet 1990

Op de in artikel 50 Invorderingswet 1990 geregelde bezwaarschrift–
procedure is de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) van overeen–
komstige toepassing. Na de inwerkingtreding van de Awb zal artikel 25,
tweede en derde lid, Awr in afwijking van artikel 7:10 van de Awb
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bepalen dat de uitspraak op de bezwaarschriftprocedure binnen een jaar
dan wel, bij uitstel, binnen twee jaren na de indiening van het bezwaar–
schrift moet worden gedaan. Het vijfde lid van artikel 50 Invorderingswet
1990 bevat echter een ander aanknopingspunt dan de indiening van het
bezwaarschrift: pas vanaf het moment dat het in artikel 49, vierde lid,
bedoelde vonnis onherroepelijk is geworden, doet de inspecteur
uitspraak. Het gevolg is dat in deze situatie niet is voorzien in een termijn
waarbinnen uitspraak moet worden gedaan. Omwille van de duidelijkheid
wordt thans voorgesteld een termijn in te voeren van zes weken, welke
termijn aanvangt op het moment van onherroepelijk worden van het
vonnis.

3. ARTIKEL IX MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Wet vervoer over zee

Bij de schrapping van artikel 23, tweede lid, Wet vervoer over zee in
de Aanpassingswet Awb I was verzuimd om tevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid te schrappen. Die omissie wordt thans hersteld.

Waterschapswet

a. Ingevolge artikel 2 van de Waterschapswet zijn provinciale staten
bevoegd bij provinciale verordening nadere regels te stellen over de
waterschapsverkiezingen. Bij deze verordening kan echter alleen van de
Awb worden afgeweken voor zover de Waterschapswet daarin voorziet.
Tot nu toe was dat alleen gebeurd in artikel 30 van de Waterschapswet,
dat artikel D9 van de Kieswet van overeenkomstige toepassing verklaart
op besluiten inzake de registratie als stemgerechtigde. In laatstgenoemd
artikel worden op het punt van de rechtsbescherming enkele van de Awb
afwijkende regels gecreëerd. Daardoor is bij deze besluiten de bezwaar–
schriftprocedure niet van toepassing en staat rechtstreeks beroep open
bij de Afdeling bestuursrechtspraak, die het beroep versneld moet
behandelen (afdeling 8.2.3). Ten aanzien van het besluit kan bovendien
geen voorlopige voorziening gevraagd worden. De reden voor deze
uitzonderingen op de Awb ligt in de spoed die vereist is bij de afwik–
keling van beroepen tegen beslissingen inzake verkiezingen (verwezen zij
naar de memorie van toelichting bij de eerste aanpassingswet, kamer–
stukken II, 1990/91, 22 061, nr. 3, blz. 53)

Zoals gezegd hebben deze afwijkingen slechts betrekking op besluiten
inzake de registratie als stemgerechtigde. Vergelijkbare afwijkingen zijn
echter eveneens nodig ten aanzien van andere besluiten die in het kader
van de waterschapsverkiezingen worden genomen, zoals bijvoorbeeld
beslissingen van het hoofdstembureau inzake de geldigheid van de
opgaven tot kandidaatstelling. De noodzaak van een spoedige afwik–
keling van ingestelde beroepen geldt immers evenzeer voor dit type
beslissingen. Om die reden is er voor gekozen om in artikel 30 de
verwijzing naar artikel D9 van de Kieswet te laten vervallen en in plaats
daarvan in een nieuw artikel 30a in meer algemene zin artikel D9 van
overeenkomstige toepassing te verklaren.

In het tweede lid is - in aansluiting op de Kieswet - bepaald dat bij
provinciale verordening de beroepstermijn van zes weken zoals die is
neergelegd in artikel 6:7 van de Awb, kan worden verkort.

b. De voorgestelde wijziging is een wijziging vergelijkbaar met die
welke in de eerste nota van wijziging is voorgesteld terzake van artikel
241 van de Gemeentewet. Kortheidshalve wordt verwezen naar de aldaar
gegeven toelichting.
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Wet rij onderricht motorrijtuigen

De Wet rij onderricht motorrijtuigen 1993 (Wrm) is onlangs in het
Staatsblad geplaatst (Stb. 418). De in de Aanpassingswet Awb I en het
onderhavige wetsvoorstel opgenomen wijzigingen en nadere wijzigingen
behoeven nog enige aanvulling en aanpassing aan de definitieve
wettekst. Duidelijkheidshalve wordt thans in het onderhavige
wetsvoorstel een integrale wijziging van de Wrm opgenomen, waarin
zowel de reeds eerder aangebrachte aanpassingen als de nieuw voorge–
stelde aanpassingen zijn verwerkt. Hieronder volgt een onderdeelsge–
wijze toelichtmg, waarbij zij aangetekend dat de wijzigingen onder B, C.2
en D reeds waren opgenomen in de Aanpassingswet Awb I en de
wijziging onder F in de eerste nota van wijziging op het onderhavige
wetsvoorstel.

De aanpassing van het eerste lid en de schrapping van het tweede lid
van artikel 3 Wrm houden verband met het volgende. Thans is in de Wrm
administratief beroep bij de in artikel 3, derde lid, Wrm bedoelde
beroepscommissie opengesteld tegen beslissingen van het in artikel 2,
eerste lid, bedoelde instituut ter zake van de toelating tot het examen
rijinstructeur of het examen bijscholingsdocent, de uitslag van die
examens of de toets. Artikel 7:1 Awb heeft tot gevolg dat ten aanzien
van andere besluiten van het instituut een bezwaarschriftprocedure zou
moeten worden gevolgd bij het instituut zelf alvorens tegen die andere
besluiten beroep bij de administratieve rechter kan worden ingesteld.

Ter voorkoming van een dergelijke divergentie, waarbij sommige
besluiten van het mstituut door de beroepscommissie zouden moeten
worden herbeoordeeld en andere besluiten van het instituut door het
instituut zelf zouden moeten worden heroverwogen, wordt thans een
competentieuitbreiding van de beroepscommissie voorgesteld in die zin
dat ten aanzien van alle besluiten van het instituut administratief beroep
openstaat bij de commissie.

In het huidige eerste lid van artikel 3 is tevens aan de beroepscom–
missie de bevoegdheid toegekend om te oordelen over klachten omtrent
de behandeling door het instituut. Inmiddels is evenwel het instituut
(evenals de beroepscommissie) vermeld in de bijlage bij het Aanwijzings–
besluit bestuursorganen Wob en WNo (Stb. 1993, 535), hetgeen onder
andere betekent dat de Nationale ombudsman vanaf 1 november 1993
bevoegd is tot de behandeling van klachten over gedragingen van het
instituut (en van de beroepscommissie). Gelet hierop wordt voorgesteld
de bevoegdheid van de beroepscommissie tot het behandelen van
klachten te laten vervallen en het onderzoek naar aanleiding van
eventuele klachten over het instituut derhalve aan de Nationale
ombudsman over te laten.

In het derde lid (nieuw) is geregeld dat voor de behandeling door de
beroepscommissie van een beroep een bedrag moet worden betaald,
indien het gaat om een beroep tegen een besluit van het instituut ter
zake van de toelating tot het examen rijinstructeur of het examen
bijscholingsdocent, de uitslag van die examens of de toets. Ook thans is
voor de behandeling van het administratief beroep tegen deze besluiten
- waartegen overigens verder geen beroep bij de administratieve rechter
openstaat of zal openstaan (vgl. artikel 5, onderdeel m, Wet Arob en
artikel 8.1.1.5, onderdeel e, Awb) - een bedrag verschuldigd (zie het
huidige vierde lid van artikel 3 Wrm). Dit impliceert een - beperkte -
afwijking van artikel 7:28 Awb, waarin is neergelegd dat voor de behan–
deling van administratief beroep geen recht is verschuldigd. Duidelijk–
heidshalve zij erop gewezen dat de behandeling door de beroepscom–
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missie van beroepen tegen alle andere besluiten van het instituut (voort–
voeiend uit de hiervoor toegelichte competentieuitbreiding) overeen–
komstig artikel 7:28 Awb kosteloos geschiedt.

Het nieuw voorgestelde vierde en vijfde lid zijn inhoudelijk gelijk aan
hetgeen in het huidige vierde lid is bepaald. Met het oog op de toegan–
kelijkheid wordt voorgesteld deze bepalingen op te nemen in twee afzon–
derlijke artikelleden, die voorts in terminologisch opzicht zijn aangepast
aan de Awb.

De voorschriften ter zake van de behandeling van het administratief
beroep door de beroepscommissie in het huidige vijfde tot en met
zevende lid kunnen vervallen, omdat de artikelen 6:6, 6:14, 7:25 en 7:26
van de Awb daarin voorzien.

B, C.2, D

Deze wijzigingen vloeien voort uit artikel 1:3 (schriftelijkheidsvereiste),
afdeling 4.1.4 (motivering) en de artikelen 3:40 en 3:41 (bekendmaking).

C.1, E

Deze aanpassingen houden verband met het feit dat termijnen in de
Awb worden uitgedrukt in weken. Onderdeel E.1 bevat daarnaast nog
een aanpassing aan de Awb-terminologie inzake de bekendmaking van
besluiten.

Deze wijziging houdt verband met onderdeel B dat mede de vernum–
mering van een aantal artikelleden van artikel 15 Wrm bevat.

4. ARTIKEL XII MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGE–
LEGENHEID

Wet op de gevaarlijke werktuigen

De onderhavige aanpassing waarborgt dat tegen elke beschikking
ingevolge artikel 11 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen admini–
stratief beroep openstaat.

Arbeidsomstandighedenwet

In de eerdere aanpassing van artikel 42 blijken enkele technische
onvolkomenheden te zijn geslopen. Deze worden hierbij hersteld. Daarbij
is met het oog op de doorzichtigheid onderdeel 0 opnieuw uitge–
schreven.

5. ARTIKEL XIII MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGE
ZONDHEID EN CULTUUR

Wet op de bejaardenoorden

Dit onderdeel brengt enige wijzigingen aan in artikel 6k van de Wet op
de bejaardenoorden. Genoemd artikel regelt in het tweede en derde lid
de rechtsbescherming tegen adviezen van de indicatiecommissie inzake
het al dan niet opnemen van een bejaarde. Tegen deze «adviezen» die -
anders dan hun benaming doet vermoeden - moeten worden beschouwd
als beschikkingen in de zin van artikel 1:3 van de Awb, staat admini–
stratief beroep open op burgemeester en wethouders (tweede lid),
waarna vervolgens beroep kan worden ingesteld bij de rechtbanken en in
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hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep (derde lid).

De in het derde lid geregelde beroepsgang is geïntroduceerd bij wet
van 23 november 1989 (Stb. 537). Aanleiding daarvoor was de jurispru–
dentie van de Afdeling rechtspraak waarbij beroepen tegen deze beslis–
singen niet-ontvankelijk werden verklaard op grond van artikel 5, onder
m, van de wet Arob («beschikkingen, houdende een beoordeling van het
kennen of kunnen van iemand, die te dier zake is geëxamineerd of op
enigerlei andere wijze is getoetst»). Naar ons oordeel dient aan de
uitzondering, genoemd in artikel 5, onder m, echter een beperktere uitleg
te worden gegeven. Bij deze uitzondering - die in het nieuwe bestuurs–
procesrecht is opgenomen in artikel 8.1.1.5, onder e - gaat het immers
om beschikkingen waaraan een beoordeling ten grondslag ligt van intel–
lectuele en fysieke vaardigheden die door studie of oefening verkregen
kunnen worden (zie in dezelfde zin de noot van J.H. van der Veen bij
Afdeling rechtspraak 9 augustus 1982, AB 1982, nr. 538).

Beschikkingen waaraan een medische beoordeling ten grondslag ligt,
behoren derhalve niet onder deze uitzonderingsgrond te worden
gebracht.

Een uitleg van artikel 8.1.1.5, onder e, in deze zin brengt mee dat het
niet langer nodig is de rechtsmacht in deze geschillen op te dragen aan -
ten dele - een andere rechter dan die aan welke de overige geschillen op
grond van de Wet op de bejaardenoorden zijn opgedragen.

Het derde lid van artikel 6k kan om die reden in zijn geheel vervallen.
Als gevolg daarvan zal voortaan in eerste aanleg beroep openstaan bij

de rechtbank, waarna hoger beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak.

C Aanpassingswet Awb II

Wet toezicht effectenverkeer

Onderdeel D behelst een aanpassing van artikel 30 van de Wet
toezicht effectenverkeer. Dit artikel is in het wetsvoorstel Voltooiing
eerste fase herziening rechterlijke organisatie opnieuw geformuleerd
(deel 5.4, onderdeel C, onderdeel 7). Onderdeel D kan om die reden
vervallen.

V Wijzigingen van deel 5 (Aanpassing van bijzondere wetten aan de
Awb)

1. A MINISTERIE VAN JUSTITIE

Vreemdelingen wet

Artikel 1a

Als gevolg van de in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen
wijziging van artikel I van het overgangsrecht, opgenomen in
wetsvoorstel 22 495, dient in artikel V, vierde lid, van wetsvoorstel
22 735 te worden verwezen naar artikel I, vijfde lid, in plaats van artikel I,
vierde lid.

Artikelen 1b en 1c

Op 4 november 1993 heeft de eerste ondergetekende in een overleg
met de presidenten van de vijf betrokken arrondissementsrechtbanken
moeten constateren, dat voor een verantwoorde implementatie van de
herziene Vreemdelingenwet bij die arrondissementsrechtbanken iets
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meer tijd nodig is dan de tijd die rest tot 1 januari 1994. Tegelijkertijd is
vastgesteld, dat er anderzijds klemmende redenen zijn die pleiten voor
een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van onderdelen van de
herziene Vreemdelingenwet, die ertoe leiden, dat de nog steeds
stijgende stroom van asielzoekers zal kunnen worden beperkt en dat de
bestuurlijke procedures ten aanzien van diegenen die een asielverzoek
hebben gedaan, aanmerkelijk sneller zullen kunnen worden afgehandeld
dan onder het huidige recht het geval is. Daarmee zijn grote maatschap–
pelijke en individuele belangen gediend.

Het voorgaande heeft geleid tot de conclusie, dat het zinvol en ook
noodzakelijk is, wat de herziene Vreemdelingenwet betreft te streven
naar een model van invoering dat recht doet aan zowel het desideratum
van een verantwoorde implementatie bij de vijf betrokken arrondisse–
mentsrechtbanken als aan het desideratum van een zo spoedig mogelijke
inwerkingtreding van zoveel mogelijk onderdelen van de herziene Vreem–
delingenwet. Daartoe staat een model voor ogen dat zou kunnen worden
aangeduid als het model van partiële inwerkingtreding. Dit houdt m, dat
de herziene Vreemdelingenwet per 1 januari 1994 wordt ingevoerd, maar
dat de onderdelen die betrekking hebben op het stelsel van rechtsbe–
scherming op 1 maart 1994 in werking zullen treden. Wat het stelsel van
rechtsbescherming betreft blijft in dit model in de periode van 1 januari
1994 tot aan 1 maart 1994 alles - vrijwel - bij het oude. Dat betekent
dat evenals thans de bodemprocedures door de bestuursrechter worden
behandeld - zij het al wel met toepassing van het nieuwe, uniforme
bestuursprocesrecht –, de kort-gedingprocedures door de civiele rechter
en de procedures inzake de vreemdelingenbewaring en de andere
conservatoire maatregelen door de strafrechter. Als gevolg van dit model
blijft de Raad van State - alsdan de Afdeling bestuursrechtspraak - twee
maanden langer dan aanvankelijk was voorzien als bevoegde bestuurs–
rechter in vreemdelingenzaken fungeren. Aan de Raad van State zulllen
uiteraard extra middelen ter beschikking worden gesteld die het mogelijk
maken de in de periode van 1 januari 1994 tot aan 1 maart 1994 bij de
Raad van State aanhangig gemaakte vreemdelingenzaken adequaat te
verwerken.

De legislatieve constructie die hiervoor nodig is, houdt het volgende in.

In het thans voorgestelde artikel 1b van onderdeel 5, onder A, artikel
1, van de Aanpassingswet Awb III worden in wetsvoorstel 22 735 de
noodzakelijke technische wijzigingen aangebracht. Zij komen neer op een
continuering van de status quo wat de regeling van het stelsel van
rechtsbescherming betreft, ingebed in de structuur van de herziene
Vreemdelingenwet en de voltooiing van de eerste fase van de herziening
van de rechterlijke organisatie. Dit betekent dat de Afdeling bestuurs–
rechtspraak in eerste en enige instantie oordeelt over alle beroepen
tegen beschikkingen en andere handelingen op grond van de - herziene -
Vreemdelingenwet. Op de behandeling van het beroep is op grond van
artikel 36 van de Wet op de Raad van State het nieuwe, uniforme
bestuursprocesrecht van overeenkomstige toepassing. Artikel 33a,
tweede lid, van de - herziene - Vreemdelingenwet zoals thans voorge–
steld bepaalt dat titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht - inhou–
dende de regeling van de bestuursrechtelijke voorlopige voorziening -
niet van toepassing is. Dat betekent dat de president van de arrondisse–
mentsrechtbank evenals onder het huidige recht bevoegd blijft om in kort
geding rechtsbescherming te bieden in vreemdelingenzaken, waarbij de
in artikel 43 van de Vreemdelingenwet neergelegde concentratie van
deze rechtsmacht eveneens in stand blijft. Ten slotte is de bevoegdheid
van de strafrechter om op grond van artikel 40, eerste lid, van de Vreem–
delingenwet kennis te nemen van verzoeken inzake de opheffing van
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conservatoire maatregelen voorshands gehandhaafd.
Artikel 1c, eerste lid, voorziet erin dat de in artikel 1b in wetsvoorstel

22 735 aangebrachte technische wijzigingen met ingang van 1 maart
1994 vervallen en dat de oorspronkelijke tekst van het wetsvoorstel met
ingang van die datum alsnog in werking treedt. Daardoor wordt het
nieuwe stelsel van rechtsbescherming in vreemdelingenzaken met ingang
van dat tijdstip alsnog ingevoerd.

Artikel 1c, tweede lid, bevat een regeling voor het procesrecht dat van
toepassing is op in de periode van 1 januari 1994tot aan 1 maart 1994
bij de Afdeling bestuursrechtspraak ingestelde beroepen en in die
periode bij de arrondissementsrechtbanken ingediende verzoeken inzake
de opheffing van conservatoire maatregelen. De regeling komt erop neer,
dat het procesrecht dat gold op het moment van het aanwenden van het
rechtsmiddel op deze procedures van toepassing blijft. Zij komt overeen
met het stelsel zoals neergelegd in artikel I, derde lid, van onderdeel 6
van wetsvoorstel 22 495.

Wet economische delicten

Deze wijzigingen strekken tot aanpassing van de vermelding van
enkele wetten in artikel 1 van de Wet op de economische delicten in
verband met de vernummering van artikelleden van die wet ingevolge de
aanpassingswetgeving. Hieronder volgt een onderdeelsgewijze
toeüchting.

1. Waarborgwet 1986: Deze wijziging vloeit voort uit de schrapping
van artikel 58 Waarborgwet 1986 in de Aanpassingswet Awb I (Stb.
1992,422, blz. 120).

2. Ukwet: Deze wijziging vloeit voort uit de schrapping van artikel 26c,
tweede lid, in de Aanpassingswet Awb I (Stb. 1992, 422, blz. 122).

3. Wet op de gevaarlijke werktuigen: Deze wijziging vloeit voort uit de
schrapping van artikel 13, zesde lid, Wet op de gevaarlijke werktuigen in
de Aanpassingswet Awb I (Stb. 1992, 492, blz. 156).

4. Arbeidsomstandighedenwet: Deze wijzigingen vloeien voort uit de
wijzigingen die in de Aanpassingswet Awb I hebben plaatsgevonden van
de artikelen 5, 15, 35, 36 en 39 tot en met 42.

5. Wet voorzieningen gezondheidszorg: Deze wijziging vloeit voort uit
de vernummering van de leden van artikel 55 in de Aanpassingswet
Awb II (Stb. 1992, 423, blz. 22).

6. Wet vervoer over zee: Deze wijziging vloeit voort uit het feit dat
artikel 23 Wet vervoer over zee niet meer zal zijn ingedeeld in leden als
gevolg van de wijziging die elders in deze nota van wijziging in dat artikel
is aangebracht.

7. Wet toezicht verzekeringsbedrijf: Deze wijziging vloeit voort uit de
vernummering van de leden van artikel 81 b Wet toezicht verzekeringsbe–
drijf (zie blz. 56 van het onderhavige wetsvoorstel).

8. Wet arbeid gehandicapte werknemers: De wijziging heeft
betrekking op de verwijzingen in artikel 6 naar de Arbeidsomtandighe–
denwet. Verwezen zij naar de toelichting op onderdeel 4 (Arbeidsom–
standighedenwet).

9. Wet bodembescherming: Deze wijziging vloeit voort uit het feit dat
artikel 43 Wet bodembescherming niet meer is ingedeeld in leden als
gevolg van de wijziging in de Aanpassingswet Awb I (Stb. 1992, 492,
blz. 91)
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2. B MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Algemene wet gelijke behandeling

Bij het bij de eerste nota van wijziging toevoegen van de artikelen 5 en
6 is geen rekening gehouden met de als artikel 5 in het onderdeel
Binnenlandse Zaken geplaatste Algemene wet gelijke behandeling. De
wijziging van genoemde wet wordt nu als artikel 5a aangeduid.

3. C MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN

Leerplichtwet 1969

Het wetsvoorstel 22 900 is door de Tweede Kamer aanvaard. Bij
amendement is een nieuw artikel 3b ingevoegd, met in het vierde lid een
volzin gelijkluidend aan artikel 3a, vierde lid. De in die volzin neergelegde
regeling van de fictieve weigering kan vervallen in verband met artikel
6:2 van de Awb. De in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen
wijziging van het zesde lid van artikel 3a is geschrapt, daar het zesde lid
ingevolge wetsvoorstel 22 900 vervalt.

4. F MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE
ORDENING EN MILIEUBEHEER

Wa terleidingwe t

Gebleken is dat in de Waterleidingwet nog enkele nadere aanpas–
singen noodzakelijk zijn. Deze houden voornamelijk verband met de in
wetsvoorstel 22 495 getroffen definitieve voorzieningen in kroonge–
schillen.

Hieronder volgt een onderdeelsgewijze toelichting.

Artikel 13, derde lid, verklaart de bepalingen inzake Kroonberoep uit
artikel 7 van overeenkomstige toepassing op de in artikel 13 bedoelde
beschikkingen. In onderdeel 4.E.1. van het wetsvoorstel voltooiing eerste
fase herziening rechterlijke organisatie (Kamerstukken I 1992/93,
22 495, nr. 310, blz. 91) zijn de desbetreffende bepalingen uit artikel 7
geschrapt in verband met de definitieve voorzieningen in kroonge–
schillen. Artikel 13, derde lid, dient om dezelfde reden te vervallen.

B

In artikel 16, eerste lid, tweede volzin, is bepaald dat een plan
goedkeuring behoeft van de Kroon. Deze bepalmg stemt niet meer
overeen met de in wetsvoorstel 22 495 aangebrachte wijziging van
artikel 19 Waterleidingwet, waarin de goedkeuring door de Kroon is
vervangen door goedkeuring door de minister. Voorgesteld wordt
derhalve artikel 16, eerste lid, tweede volzin, te schrappen.

Ingevolge artikel 18, tweede lid, kunnen de in die bepaling genoemde
belanghebbenden bezwaren tegen een vastgesteld plan indienen bij de
Kroon. Het gaat hier om een vorm van kroonberoep, die moet vervallen in
verband met de definitieve voorzieningen in kroongeschillen, zoals die in
wetsvoorstel 22 495 hun beslag krijgen. Deze wijziging heeft tot gevolg
dat de in wetsvoorstel 22 495 aangebrachte wijziging van artikel 19
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nader moet worden aangepast (o.a. aanpassing van de verwijzing naar
artikel 18, tweede lid). Deze nadere aanpassing is elders in deze nota van
wijziging opgenomen. Ten opzichte van de bekendmakings– en medede–
lingsplichten in het eerste lid van artikel 18 bevat het nieuw voorgestelde
artikel voorts enkele vereenvoudigingen, die geheel overeenstemmen
met de wijzigingen die door wetsvoorstel 22 495 zijn aangebracht in het
op dit punt identieke artikel 20, tweede lid.

Deze wijziging strekt tot een aanpassing aan de ingevolge wetsvoorstel
22 495 gewijzigde citeertitel van de Ambtenarenwet 1929.

Deze wijziging vloeit voort uit het voorstel om de goedkeuring of
vaststelling van het plan te laten geschieden door de minister in plaats
van door de Kroon.

Ingevolge wetsvoorstel 22 495 zal artikel 7 van de Waterleidingwet
niet meer zijn mgedeeld in artikelleden, zodat in artikei 62 de verwijzing
naar het eerste lid van artikel 7 moet worden geschrapt.

Interimwet bodemsanering

Artikel 41, tweede lid, van de Interimwet bodemsanering bepaalt dat
die wet vervalt als het wetsvoorstel tot uitbreiding van de Wet bodembe–
scherming met een regeling inzake sanering van de bodem (21 556) tot
wet is verheven en in werking treedt. Dit zal naar verwachting niet het
geval zijn voordat de Awb in werking treedt, zodat het noodzakelijk is
thans ook nog de Interimwet bodemsanering in overeenstemming te
brengen met de Awb. Hieronder volgt een onderdeelsgewijze toelichting.

In artikel 11, vierde lid, kunnen de regels met betrekking tot bekend–
making aan de betrokkene en motivering vervallen, aangezien de
artikelen 3:41 respectievelijk 4:16 Awb daarin reeds voorzien.

B

De verwijzing naar artikel 9, derde lid, van de Vorderingswet 1962
moet worden aangepast in verband met de vernummering van de leden
van artikel 9 Vorderingswet ingevolge hoofdstuk X, artikel 16 van de
Aanpassingswet Awb I.

Bestuursrechtelijke termijnen worden onder de Awb in beginsel uitge–
drukt in weken.

Artikel 17, tweede lid, kan vervallen, aangezien artikel 4:16 reeds
voorziet in een plicht tot motivering van beschikkingen.
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Op dezelfde wijze als dat in wetsvoorstel 22 495 ten aanzien van de
andere sectorale milieuwetten is geregeld, wordt voorgesteld in de
Interimwet bodemsanering de beroepsregeling van hoofdstuk 20 Wet
milieubeheer van toepassing te verklaren. Dit betekent dat tegen
besluiten op grond van de Interimwet bodemsanering rechtstreeks
beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
openstaat.

Elders in deze nota van wijziging is geregeld dat de Interimwet bodem–
sanering wordt vermeld in de lijst van wetten in artikel 20.1, derde lid
(nieuw) van de Wet milieubeheer en dat deze vermelding weer wordt
geschrapt als wetsvoorstel 21 556 tot wet wordt verheven en in werking
treedt.

De geheimhoudingsbepaling van artikel 31 kan vervallen in verband
met de algemene geheimhoudingsbepaling van artikel 2:5 Awb.

Deze wijziging vloeit voort uit de in de Awb gehanteerde terminologie
met betrekking tot «bekendmaking» en «mededeling»

H

Deze wijziging strekt tot aanpassing aan de terminologie van de Awb.

Wet milieubeheer

Deze wijziging is toegelicht in de toelichting bij onderdeel E van de
hiervoor in deze nota van wijziging opgenomen wijzigingen van de
Interimwet bodemsanering.

Wet bodembescherming

Deze wijzigingen maken deel uit van de voorzieningen die in de
Aanpassingswet Awb III worden getroffen om zowel de huidige tekst van
de Wet bodembescherming als de tekst zoals die komt te luiden indien
wetsvoorstel 21 556 tot wet wordt verheven en in werking treedt, af te
stemmen op de Awb. Hieronder volgt een onderdeelsgewijze toelichting:

A, B, F, G.1 en H

Bestuursrechtelijke termijnen worden onder de Awb in begmsel uitge–
drukt in weken.

B.2, C.1 en G.2

De uitdrukkelijke vermelding van de verplichting om bepaalde beschik–
kingen met redenen te omkleden, kan vervallen in verband met artikel
4:16 Awb.

C.2, C.3 en G.3

Deze wijzigingen vloeien voort uit het bekendmakings– en medede–
lingsregime van afdeling 3.6 Awb. Artikel 3:41 Awb voorziet reeds in
bekendmaking van een beschikking aan degene tot wie de beschikking is
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gericht. Degene aan wie een saneringsbevel wordt gegeven is als
zodanig te beschouwen bij een beschikking ex artikel 27d of 27d-1. Bij
een beschikking ex artikel 27n, tweede lid, zijn burgemeester en
wethouders als zodanig te beschouwen. Aan de overige personen– en
instanties wordt in de terminologie van de Awb «mededeling» gedaan
van de beschikking.

Deze wijziging vloeit voort uit de in onderdeel C aangebrachte vernum–
mering van artikel 27d-4.

De verwijzing naar artikel 9, derde lid, van de Vorderingswet 1962
moet worden aangepast in verband met de vernummering van de leden
van artikel 9 Vorderingswet ingevolge hoofdstuk X, artikel 16 van de
Aanpassingswet Awb I.

I

Vervanging van het woord «overheidsorganen» door «bestuursor–
ganen» betreft een aanpassing aan de algemene terminologie van de
Awb.

Voorstel van wet tot uitbreiding van de Wet bodembescherming met een
regeling inzake de sanering van de bodem (21 556)

Deze wijzigingen strekken ertoe wetsvoorstel 21 556 in overeen–
stemming te brengen met de Awb. Hieronder volgt een onderdeelsge–
wijze toelichting.

De wijziging van artikel I, onderdeel L, onderdeel 2 (betreft artikel 27
Wbb) voorziet erin dat uitgegaan wordt van de tekst zoals deze luidt
ingevolge de in de aanpassingswet Awb I aangebrachte wijziging van
artikel 27 Wbb. Artikel I, onderdeel S, moet vervallen, aangezien daarin
wijzigingen van de Wet bodembescherming zijn opgenomen die achter–
haald zijn op grond van wetsvoorstel 22 495. De wijziging van artikel I,
onderdeel W, houdt in dat een termijn in weken wordt uitgedrukt in
plaats van dagen.

B

De eerste wijziging houdt verband met het feit dat artikel 43 Wet
bodembescherming ingevolge de Aanpassingswet Awb I niet meer is
ingedeeld in leden. De tweede wijziging herstelt een omissie doordat in
artikel II van wetsvoorstel 21 556 nog geen rekening was gehouden met
de definitieve nummering van de Wet milieubeheer.

Door artikel IV zou een beschikking op een verzoek inzake het geven
van een bevel als bedoeld in artikel 27d Wet bodembescherming worden
geplaatst op de negatieve lijst van de Wet Arob. Nu de Wet Arob
ingevolge wetsvoorstel 22 495 wordt ingetrokken, moet genoemde
beschikking worden geplaatst op de negatieve lijst bij de Algemene wet
bestuursrecht. Elders in deze nota van wijziging wordt daarin voorzien.
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5. G MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Tracéwet

Deze wijziging is van technische aard. In het oorspronkelijke voorstel
werd een wijziging aangebracht in artikel 20 van de Tracéwet. Inmiddels
is het wetsvoorstel Tracéwet tot wet verheven (Stb. 1993, 582). Daarin
is het vroegere artikel 20 vernummerd tot artikel 15, zodat thans in een
wijziging van artikel 15 moet worden voorzien.

Wegenverkeerswet

In het in de eerste nota van wijziging (blz. 72) ingevoegde artikel 9ja
Wegenverkeerswet wordt abusievelijk gesproken over een beschikking
tot afgifte van een keuringsbewijs «door een erkende natuurlijke persoon
of rechtspersoon». Er is ten onrechte geen rekening gehouden met de
situatie dat ook de minister een dergelijke beschikking kan geven Door
schrapping van de woorden «door een erkende natuurlijke persoon of
rechtspersoon» wordt deze omissie hersteld.

6. H MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Wet op de Registeraccountants en Wet op de Accountants-Administra–
tieconsulenten

De onderhavige wijzigingen herstellen enkele technische onvolkomen–
heden.

7. J MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Arbeidswet 1919

Dit betreft herstel van een technische onvolkomenheid.

8. J MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN
CULTUUR

Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen

In deze wet worden middelen en maatregelen telkens als één begrip
gebezigd. Als gevolg van een kennelijke misslag is in de onderhavige zin
«en maatregelen» niet opgenomen. Van de gelegenheid is gebruik
gemaakt deze misslag te herstellen.

VI Slotbepalingen

Naar verwachting zullen de nieuwe Gemeentewet en de nieuwe Provin–
ciewet op 1 januari 1994 in werking treden, dus gelijktijdig met de
Algemene wet bestuursrecht. Voorafgaand aan die inwerkingtreding
worden de teksten van de nieuwe Gemeentewet en de nieuwe Provin–
ciewet mgevolge de bij die wetten behorende invoeringswetgeving
opnieuw mtegraal (en met nieuwe nummering) in het Staatsblad
geplaatst. De onderhavige wijzigingen strekken ertoe een technische
voorziening te treffen zodat de wijzigingen die uit hoofde van de aanpas–
singswetgeving van de Algemene wet bestuursrecht in de nieuwe
Gemeentewet en de nieuwe Provinciewet op de juiste wijze worden
doorgevoerd en kenbaar zullen zijn uit het Staatsblad.

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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