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BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 9 maart 2006
De vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en Hoge
Colleges van Staat van Uw Kamer hebben aangegeven op 14 maart a.s.
met mij een debat te willen houden. In het debat zal onder meer de
toelichting bij Aanwijzing 34 van de Aanwijzingen voor de regelgeving
aan de orde komen.
Op 1 februari 2005 heb ik met Uw Kamer gesproken1 over het kabinetsstandpunt inzake de wenselijkheid van bijzondere bepalingen voor het
waarborgen van tijdige implementatie van Europese richtlijnen (nader
kabinetsstandpunt versnelde implementatie)2. In dit kabinetsstandpunt
zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van delegatiebepalingen voor de implementatie van Europese en andere internationale
besluiten.
Als uitgangspunt is in het kabinetsstandpunt opgenomen dat de
bestaande wetgevingstechniek van geclausuleerde «klassieke» delegatiegrondslagen alleszins bruikbaar is. Dat betekent dat er geen bijzondere
delegatiebepalingen met mogelijkheid tot afwijking van de wet behoeven
te worden ontwikkeld of toegepast. In het debat van 1 februari 2005 heb ik
aangegeven dat het kabinet het niet wenselijk acht, vanuit een oogpunt
van ordelijke wetgeving en de duidelijkheid daarvan, dat bij AMvB wordt
afgeweken van de wet zelf ook al is dit staatsrechtelijk niet ondenkbaar. Ik
heb Uw Kamer toen toegezegd om te zullen bezien of Aanwijzing 34 van
de Aanwijzingen voor de regelgeving op dit punt aanpassing behoeft.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat deze aanpassing noodzakelijk is. Ik zal
in het kader van de komende wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving een voorstel doen om Aanwijzing 34 en de bijbehorende toelichting in overeenstemming te brengen met de uitgangspunten in het eerder
genoemde kabinetsstandpunt.

1

Handelingen I 2004/2005, nr. 14, p. 670–684.
Kamerstukken I 2004/2005, 29 200 VI, F
2e herdruk.

De minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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