
(Het besluit is opgenomen aan het eind van deze editie.)2

De voorzitter: Op verzoek van de fractie van het CDA
heb ik de volgende leden in commissies aangewezen:
- tot lid van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit de heer Tiesinga in plaats van de
heer Van der Linden (zo zie je hoe je jezelf kunt uitscha-
kelen);
- tot lid van de vaste commissie voor Buitenlandse
Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking de heer
Tiesinga in plaats van de heer Van der Linden;
- tot lid van de vaste commissie voor Europese Samen-
werkingsorganisaties de heer Essers in plaats van de
heer Van der Linden;
- tot lid van de vaste commissie voor Verkeer en
Waterstaat de heer Tiesinga in plaats van de heer Hillen;
- tot lid van de commissie voor de JBZ-Raad de heer
Tiesinga in plaats van de heer Essers;
- tot lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn, Sport/Jeugd en Gezin de heer Benedictus in de
bestaande vacature.

Tot voorzitter van de vaste commissie voor Europese
Samenwerkingsorganisaties heb ik benoemd mevrouw
Strik in plaats van de heer Van der Linden.

Ik deel verder nog mede dat de besprekingen in de
vergadering van de commissies voor Financiën en voor
Volksgezondheid nu aanvangen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag over het verzoekschrift van B. N. te

A. betreffende aangiften inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen en omzetbelasting
(LXXXIV, letter A);

- het verslag over het verzoekschrift van R. H. te
G. betreffende kwijtschelding van navorderings-
aanslag met vergrijpboete ( LXXXIV, letter B).

De voorzitter: Ik stel voor, conform het voorstel van de
commissie te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Intrekking van enige wetten

betreffende het waterbeheer, aanpassing van een
aantal andere wetten, regeling van het overgangs-
recht en aanvulling van de Waterwet, met het oog
op de invoering van die wet (Invoeringswet
Waterwet) (31858);

- het wetsvoorstel Verlenging van de zittings-
duur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor
met ingang van 1 januari 2011 een wijziging van
de gemeentelijke indeling wordt beoogd (32048);

- het wetsvoorstel Regels met betrekking tot
een wettelijke grondslag voor de brede doeluitke-
ring sociaal, integratie en veiligheid (Wet wette-
lijke grondslag bdu siv) (31928).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:
- het voorstel van wet van de leden Vermeij,

Koopmans en Neppérus tot aanvulling van de
Algemene wet bestuursrecht met een regeling
voor herstel van gebreken in een besluit hangende
beroep bij de bestuursrechter (Wet bestuurlijke lus
Awb) (31352).

(Zie vergadering van 2 november 2009.)

De voorzitter: Ik heet de initiatiefnemers, mevrouw
Vermeij, de heer Koopmans en mevrouw Neppérus, de
minister van Justitie en de adviseurs van de initiatiefne-
mers, de heer Koenraadt en de heer Verheij, wederom
van harte welkom in de Eerste Kamer.

Het woord is aan mevrouw Vermeij.

De beraadslaging wordt hervat.

©

Mevrouw Vermeij: Voorzitter. Ik wist nog niet helemaal
waar ik moest gaan staan, maar dat is dus hier. Allereerst
dank ik namens mijn medevoorstellers de leden voor
hun gemaakte opmerkingen. Dat geldt voor zowel de
opmerkingen van meer technische aard – zoals van
mevrouw Broekers over de bestuurlijke boete en van
mevrouw Quik-Schuijt over het al dan niet voorbestaan
van het proces-verbaal – als de meer principiële
inbrengen van gisteravond, waarbij ik met name denk
aan de heer Janse de Jonge, mevrouw Strik en mevrouw
Meindertsma.

In gezamenlijkheid hebben de woordvoerder een
aantal onderwerpen bij de kop gepakt, waarvan enkele
bij herhaling terugkwamen. De vier belangrijkste
hoofdstukken waarlangs wij onze beantwoording
vormgeven, zijn: de noodzaak om tot dit wetsvoorstel te
komen, de meer algemene achtergronden van de trage
besluitvorming, de vrees dat de lus zal leiden tot
″bestuurlijke luiheid″ en de zorg dat de bestuursrechter
op de stoel van het bestuursorgaan dreigt te gaan zitten.
Daarnaast zijn er nog de ″overige vragen″, niet de
minste. Ook daarbij staan wij stil.

Waar wij in de Tweede Kamer als voorstellers zijn
geëindigd, wil ik vandaag hier beginnen: het uitspreken
van ons vertrouwen in het bestuursrecht in het algemeen
en de bestuursrechters in het bijzonder in dit land. Het
gaat om de weging van belangen en de afweging of de
lus wel of niet een bijdrage kan leveren aan een
efficiëntere finale beslechting van geschillen. Ik zeg het
nogmaals: de bestuurlijke lus is geen alomvattende
oplossing voor trage besluitvorming. Vele woordvoerders
hebben daaraan gerefereerd en wezen daarbij op het
rapport van de commissie-Elverding en de behartigens-
waardige woorden daarin over de beleidsvoorbereiding.
De oproep in dezen van mevrouw Meindertsma nemen
wij dan ook zeer ter harte. Zij heeft gesproken over de
noodzaak van een zorgvuldig voorbereidingsproces. Wij
zijn dat met haar eens: de wetgever kan echt niet alles.

Wat de wetgever kan, dat moet hij doen. In dit kader
past de bestuurlijke lus in een zekere trend, maar zet ze
onzes inziens ook een trend. De maatschappelijke
behoefte aan efficiënte bestuursrechtspraak is vertaald in
dit voorstel. Het voorstel vormt een factor die bijdraagt
aan nadenken over definitieve geschillenbeslechting. Het
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