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ie stemmin; over hot voorstel aan te houden tot di: o ;e ‘leg ree p;aats;evonde ~
Tweede l(a .er heet deze suggestie niet overgenomen en hot ;eai.iendeeroe ‘soorszel
van rijkawet in stemming gebracht en aangenomen. Het ioorstel van rijkswet is
inmiddels aan de Eerste Kamer gezonden. De Reed reageert daarom in deze
consuftatiereactie op het geamendeercje voorstel van rijkswet zoals det nu bij de Eerste
Kamer aanhangig is. Hij komt tot de conclusie dat de instelling van een n’s’iwe Afdeling
net he’ oog op al’een de geschillenbehand~~~~g zoals vocrzier in het wets’,oz-stel zeer
zngewenst is.

S 4gn tu W1IZ9,. !lSteiUa
3~grnerc ven de ~escn !e~rege!!r; is eer cnafhankel.. t .ccrz’en! ~tet sLar’ :~
Jrengsri tot beslechdn~ :r jtridisons gesch!l1en ter aea:art ‘n; Ce irrenre~e:’e -e~ ~a
beoa!inger van het Statijc, Hierbij is niet ge’ozer “oo. eer 5.sdena rechter~jx ~.rc’ee..
maar voor san adAes waar ‘at’ aller op zwaarwegende gronden mag worder
afgeweken door de Rijksn!nisterrasd. Deze keuzes ovet Ja inrcht!r; van de
aeschlllenregellng werken door~, ie ceuze floor de aar~ te rijzen instartie .f~erc. :e :~

t - —. .



ir ee ~~~aI3csr rer tSe. c’ezJ~s:e 2~’ees: s iaris~ te:be: z!;S c~aert” eree~s.
S: stand3J~~ ;sste;: c’et s;re~ce ‘tic.s: z~n vet een re&i:erIfte ~san:ie. Ze
!e~s~en~se rsger’n; was “en ooroe~ cr dit niet v:enseijk ie, r-e~e in t’s: flo~: ten ~e

;osltie ve~t c’e S:eten-Generee’ e’~ de nrc ‘.e’t de ~escS!lien, :aa-cm Is in het
Wetsvoorste’, zoete cat bt ~e r•neede !(amer Is inçeOenf, ~eko:e-i ‘oor de Afce.irtg
advise-ing van de Raad van State van het Koninkrijk. Het amen ~ement roept in p’aats
hirvan een nieuw in te stellen Afdellng Kcninkrijksgeachlften in het ieven in de Wet op
de Raad van State. Die keuze voor een nieuwe, derde, Afdeling is niet gemotiveerd.
Voor beide bestaande Afdelingen bestaan argumenten op grond waarven eenwfjzing a1s
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C. ‘n’ssiische L’I.W~r.Wng
De techniec-ie uitwerki.~ç van he~ ~eacner oecrde wec~ ‘~ors:e leidt tot inconsiscenties.
De in hot wetsvoorstel opgenomen procedure voor .snoeming en ontslag vcor de nieuw
Le benoemen steatsraden sluit niet aan op die va~ andere staatsraden i.b.d. Evenmin
ei’. ft de voorgestelde procedure aan op die vcor de staetsraden van het Koninkrijk.2 Ook
is geen rekening gehouden met het feit dat voor de staatsraden i.b.d.
Koninkcijksgeschiper wettelijke aanpassingen nodig djn ‘san onder meer de regeling
3 ,flr~i~ ce ;fl,3f flt!iteiten ~.‘ocr steate-m~gr e, de sohtecos!tieé.ege!!iger?
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- Zca!s vsecge’ear In ‘ir ‘~ ;rc~ ‘.‘en srdke’ 2 i,en het S:eta: ?stges:elde beadt

stanredej, ioor Aruba, Cureçao er’ Sint )1eater’.
Voo: de a:aatsraden iac nr Kon!n!c-ljr g&den op dIt ;sct t:el eigen regelingen d!s aw9cs.~
vr dle, d!e gs’~er v’o: ‘1 eoe4ar4se’ :e:en en staecsraden.
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