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1. Verantwoording van het onderzoek

1.1 Periode
Dit rapport bestrijkt de periode 1945-1991. Het beginjaar 1945
wijkt af van de totale PIVOT-onderzoeksperiode omdat voor wat
betreft de Tweede Wereldoorlog, vanwege de sterk afwijkende
situatie in die tijd, later een apart onderzoek zal worden
uitgevoerd. Het onderzoek is tot en met 1991 doorgetrokken
omdat dat zonder veel extra werk gedaan kon worden en zo een
goede basis geboden kan worden voor het bijhouden van dit
soort gegevens in de toekomst.

1.2 Indeling
Het rapport begint met een definiëring van het te beschrijven
taakgebied, gevolgd door een beschrijving van de taken en
handelingen die in dat taakgebied worden uitgevoerd, met de
actoren die die taken en handelingen uitvoeren. Het hoofdstuk
eindigt met een opsomming van de te beschrijven actoren.

Daarna wordt per deeltaakgebied een korte, historische inlei-
ding gegeven, gevolgd door een opsomming van de te beschrijven
actoren met de taken en handelingen die zij uitvoer(d)en.
Per actor worden de actoren ten opzichte van wie hij een taak
of een handeling uitvoert genoemd. Iedere taak en/of handeling
wordt kort beschreven, met daarbij de periode waarin de hande-
ling werd uitgevoerd, de bron waaraan de handeling ontleend is
en een karakteristiek van de handeling volgens de bij PIVOT in
gebruik zijnde definities1. Als het een handeling van de minis-
ter van Justitie betreft wordt tevens verwezen naar de organi-
satie-eenheden binnen het ministerie die de handeling in de
loop der jaren hebben uitgevoerd.

Tenslotte zijn in een aantal bijlagen illustraties van proce-
dures en beschrijvingen van organisatie-eenheden en commissies
vervat. Deze zaken zijn in bijlagen verwerkt omdat het feite-
lijke informatie betreft die een aanvulling vormt op het
verslag en die in de tekst storend zou werken.

1.3 Gebruikte bronnen
Voor de begrenzing van het taakgebied is vooral gebruik ge-
maakt van literatuur, met de bedoeling het taakgebied zoveel
mogelijk volgens algemeen geldende opvattingen te definiëren.
Daarnaast zijn het Logisch Model Institutioneel Onderzoek van
PIVOT, aangevuld met Kamerstukken en wet- en regelgeving
gebruikt. Bij het schrijven van de historische inleidingen op
de deeltaakgebieden zijn, afgezien van het Logisch Model,
dezelfde bronnen gebruikt.

                    
    1 Zie de Lijst van gebruikte begrippen, termen en afkortingen

achterin dit rapport.
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Bij de beschrijving van de taken en handelingen is geprobeerd
om, waar dat mogelijk was, de wet- en regelgeving te gebruiken
als bron. Waar handelingen niet gebaseerd waren op wet- en
regelgeving is geprobeerd hen te reconstrueren met behulp van
Staatscouranten, Kamerstukken en literatuur. Overigens bracht
de aard van het taakgebied met zich dat lang niet alle hande-
lingen terug te vinden waren in wet- en regelgeving. Wetgeving
is namelijk een proces dat in vooral gebaseerd is op de Grond-
wet, die uit zijn aard niet erg gedetailleerd is, en het
gewoonterecht. Vaak is slechts uit de regelgeving betreffende
de interne werking van bepaalde organen (de Tweede Kamer
bijvoorbeeld) op te maken welke handelingen die organen uit-
voer(d)en.

De bijlagen betreffende organisatie-eenheden van het Minis-
terie van Justitie zijn samengesteld uit de door de minister
van Justitie genomen besluiten betreffende de organisatie van
zijn ministerie. Waar deze besluiten niet voldoende informatie
gaven is eveneens gekeken naar Staatsalmanakken en bijlagen
bij de organisatiebesluiten. De organisatiebesluiten zijn als
primaire bron gebruikt omdat zij betrouwbaarder leken dan de
de Staatsalmanak, die immers, tenzij de ambtenaren van het
ministerie de moeite hebben genomen de redactie in te lichten
omtrent de actuele situatie, gewoon wordt overgeschreven van
het voorgaande jaar.

De bijlagen betreffende de commissies zijn voornamelijk opge-
bouwd uit informatie die aanwezig is op het Ministerie van
Justitie, namelijk het Register Werkgroepen en Commissies van
de Afdeling DAZ/DIV van Justitie, waarin kopieën van instel-
lings- en opheffingsbesluiten of, als dat niet mogelijk was,
brieven en nota's zijn verzameld. Het register bevat bijna
alle commissies en werkgroepen die ooit door de minister van
Justitie zijn ingesteld danwel waar een ambtenaar van het
ministerie in heeft gezeten. Dit register is gebruikt omdat
het de meest complete bron is; het is de enige bron waarin
bijna alle commissies e.d. vermeld staan. Waar nodig is het
register aangevuld met informatie uit literatuur, Staatscou-
ranten of het archief van een ander ministerie.



C

2. Het taakgebied wetgeving

2.1 Begrenzing van het taakgebied
Wat is wetgeving?
Het geldend recht in een samenleving bestaat uit de in die
samenleving algemeen geaccepteerde en eventueel gehandhaafde
gedragsregels. Deze regels kunnen voorschriften bevatten voor
de inrichting van de samenleving, de normen van de samenleving
kunnen er in vastgelegd zijn of zij kunnen gebruikt worden om
de samenleving in een bepaalde richting te sturen.
Rechtsregels zijn te vinden in de volgende bronnen:
- gewoonterecht;
- volkenrechtelijke verdragen;
- jurisprudentie;
- wet- en regelgeving.

Een wet is een rechtsregel:
Een wet in materiële zin is elke naar buiten werkende, dus tot
ieder gerichte, algemene regeling afkomstig van een daartoe
bevoegd gezag (criterium: inhoud).
Een wet in formele zin is elk besluit, tot stand gekomen
tussen de regering (Koning en ministers) en de Staten-Generaal
(criterium: vorm).

Wetgeving is de handeling van het wetgeven2.

Wetgeving is een taak van de rijksoverheid.
De rijksoverheid maakt naast de wetten in formele zin nog de
volgende wetten in materile zin:
- algemene maatregelen van bestuur;
- ministeriële regelingen.
Welke rechtsregels (moeten) worden vastgelegd in wetten in
formele zin wordt bepaald door de wetgever (in formele zin)
zelf.

Ook andere organen dan de rijksoverheid houden zich bezig met
wetgeving in materiële zin. Aangezien deze organen niet tot de
rijksoverheid behoren, valt ook het tot stand brengen van
wetgeving door die organen niet binnen het taakgebied wetge-
ving van de rijksoverheid. Het gaat hierbij om organen met een
verordenende bevoegdheid als provincies, gemeenten en water-
schappen.

Het taakgebied wetgeving is te verdelen in:
1. het tot stand brengen van wetten (hiermee worden wetten in
formele èn materiële zin bedoeld, dus wetten èn algemene
maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen);

                    
    2 Mr. N.E. Algra en mr. H.R.W. Gokkel: Fockema Andreae's

juridisch woordenboek, Alphen a/d Rijn 1985, p. 560.
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2. het bepalen van het beleid ten aanzien van het tot stand
brengen van wetten. Dit wordt ook wel aangeduid als het bepa-
len van het algemeen wetgevingsbeleid.

De wetten en de neerslag van het bepalen van het algemeen
wetgevingsbeleid zijn de produkten van de wetgevingstaak van
de overheid die naar de samenleving gaan.

Samengevat:
Het taakgebied wetgeving omvat het tot stand brengen van
wetten en het bepalen van het algemeen wetgevingsbeleid.

2.2 Actoren in het taakgebied wetgeving

2.2.1. Het tot stand brengen van wetten

De actoren die meewerken aan het tot stand brengen van wetten
kunnen een rol spelen bij het tot stand brengen van:
1. een formele (Rijks)wet;
2. een algemene maatregel van (Rijks)bestuur of
3. een ministeriële (Rijks)regeling.

Hieronder is voor elke soort wet aangegeven hoe de procedure
van het tot stand brengen globaal verloopt, met bij elke taak
of handeling de actor (of actoren) die hem uitvoert.

Ad 1. Formele (Rijks)wetten
Formele wetten zijn de wetten die tot stand komen tussen de
regering en de Staten-Generaal. In de Grondwet staat dat als
volgt uitgedrukt: "De vaststelling van wetten geschiedt door
de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk". Dat alle
formele wetten tussen regering en Staten-Generaal tot stand
komen wil echter niet zeggen dat zij alle op dezelfde wijze
tot stand komen.

Formele wetten zijn op een aantal manieren te kenschetsen:
a. naar initiatiefnemer:
- een minister of staatssecretaris dan wel de Ministerraad als
geheel: regeringsvoorstel
- (leden van de) Tweede Kamer: initiatiefvoorstel
b. naar geldingsgebied:
- Rijkswetten
- wetten
c. naar "belangrijkheid":
- de Grondwet;
- wetten en Rijkswetten.

De preciese procedure volgens welke een formele wet tot stand
komt hangt af van deze drie factoren: de initiatiefnemer, het
geldingsgebied en de "belangrijkheid".
Er zijn zes verschillende combinaties mogelijk tussen deze
drie factoren, dus zijn er zes verschillende procedures om een
formele wet tot stand te brengen:
- de procedure voor het tot stand brengen van een Grondwet op
initiatief van de regering;
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- de procedure voor het tot stand brengen van een Grondwet op
initiatief van de Tweede Kamer;
- de procedure voor het tot stand brengen van een "gewone" wet
op initiatief van de regering;
- de procedure voor het tot stand brengen van een "gewone" wet
op initiatief van de Tweede Kamer;
- de procedure voor het tot stand brengen van een Rijkswet op
initiatief van de regering;
- de procedures voor het tot stand brengen van een Rijkswet op
initiatief van de Tweede Kamer.

Iedere procedure wordt uitgevoerd door een groep actoren.
Welke actoren in deze groep zitten hangt af van de procedure
die wordt uitgevoerd. De groep actoren die een rol speelt bij
het tot stand brengen van een Grondwet is gelijk aan de groep
die een rol speelt bij het tot stand brengen van een "gewone"
wet.
Er zijn daarom geen zes, maar vier groepen actoren:
- de groep actoren die een (Grond)wet tot stand brengt op
initiatief van de Tweede Kamer;
- de groep actoren die een (Grond)wet tot stand brengt op
initiatief van de regering;
- een groep actoren die een Rijkswet tot stand brengt op
initiatief van de Tweede Kamer;
- een groep actoren die een Rijkswet tot stand brengt op
initiatief van de regering.

Hoewel de samenstelling van de groep actoren per procedure
verschilt, spelen de meeste actoren een rol in alle zes de
procedures. Ook de procedures lijken nogal op elkaar. In
Bijlage I is als voorbeeld in beeld gebracht hoe de procedure
voor het tot stand brengen van een "gewone" wet op initiatief
van de regering verloopt. Voor het tot stand brengen van alle
soorten formele wetten kent de procedure vijf fasen:
1. voorbereiden van een wetsontwerp:
- initiatief nemen tot een wetsontwerp;
- opstellen van een wetsontwerp;
- adviseren bij het opstellen van een wetsontwerp;
- toetsen van een wetsontwerp;
2. indienen van een wetsvoorstel:
- adviseren m.b.t. het indienen van een wetsvoorstel;
- uitbrengen van een nader rapport m.b.t. een wetsontwerp;
- toelichten van het wetsvoorstel;
- indienen van amendementen op een wetsvoorstel;
- indienen van een nota van wijziging van een wetsvoorstel;
3. vaststellen van een wet:
- adviseren bij het vaststellen van een wet;
- bekrachtigen van een wet;
4. bekendmaken van een wet;
5. evalueren van een wet.
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Hieronder worden de taken en handelingen die de actoren in
alle procedures uitvoeren opgenoemd3. Bij iedere handeling
worden de actoren genoemd die hem uitvoeren. Eerst worden die
actoren genoemd die hem uitvoeren als het een regeringsvoor-
stel van wet, Grondwet of Rijkswet betreft en daarna die
actoren die hem uitvoeren als het een initiatiefvoorstel van
wet, Grondwet of Rijkswet betreft.
Tenslotte worden de handelingen en actoren opgesomd die alleen
een rol spelen in de procedures voor het tot stand brengen van
een Rijkswet.
In alle procedures spelen de volgende actoren een rol:
Het voorbereiden van een wetsontwerp:
- Het initiatief nemen tot een wetsontwerp:

regeringsvoorstel:
de Ministerraad4 of de verantwoordelijke minister(s)
initiatiefvoorstel:
de Tweede Kamer als geheel of Tweede Kamerleden

- Het opstellen van een wetsontwerp:
regeringsvoorstel:
de verantwoordelijke minister(s) of een staatscommissie (amb-
telijk of niet-ambtelijk) of een commissie5 (ambtelijk of niet-
ambtelijk) of een Regeringscommissaris of een individuele
jurist.
initiatiefvoorstel:
Tweede Kamerleden.

- Het adviseren m.b.t. het opstellen van een wetsontwerp:
regeringsvoorstel:
maatschappelijke organisaties6 en/of een interdepartementale
werkgroep (ambtelijk) en/of een commissie (ambtelijk7 of niet-
                    
    3 Niet alle actoren zijn gedurende de hele periode 1945-1991

bij het tot stand brengen van wetten betrokken geweest
(zie ook Hoofdstuk 4 en 5).

    4 In de Ministerraad hebben alle ministers zitting en kunnen
deelnemen met raadgevende stem: de door de Regering
van de Nederlandse Antillen aangewezen Minister, de
Staatssecretarissen en de Hoofddirecteur van de Rijks-
voorlichtingsdienst. Zie het Reglement van Orde van de
Raad van Ministers, 16 mei 1979, Stb 264, art. 2.

    5 Het verschil tussen een staatscommissie en een andere
commissie is dat een staatscommissie wordt ingesteld
door de Kroon en een andere commissie door één of meer
ministers (Prof. mr. P. de Haan en mr. R. Fernhout:
Wetgeving, planning en financiering: algemeen, p. 25).

    6 Vaak wordt de mening van allerlei groepen en organisaties
uit de samenleving gehoord omdat zij belangehebbenden
vertegenwoordigen op het desbetreffende beleidsterrein
en men graag een zo groot mogelijk maatschappelijk
draagvlak voor een wet heeft.
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ambtelijk) en/of een facetraad8 en/of de minister van Justitie
en/of de minister van Buitenlandse Zaken en/of de minister van
Binnenlandse Zaken en/of de minister van Financiën en/of het
Kabinet van (Surinaamse en) Ned.-Antilliaanse Zaken en/of de
Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten.

initiatiefvoorstel:
de verantwoordelijke minister(s) en/of maatschappelijke orga-
nisaties en/of een niet-ambtelijke commissie9 en/of een facet-
raad en/of de minister van Justitie en/of de minister van
Financiën en/of de minister van Buitenlandse Zaken en/of de
minister van Binnenlandse Zaken en/of het Kabinet van (Suri-
naamse en) Ned.-Antilliaanse Zaken10

- Het toetsen van een wetsontwerp:
regeringsvoorstel en initiatiefvoorstel:
de minister van Justitie soms de minister van Economische
Zaken of de voor de desbetreffende bedrijfstak verantwoorde-
lijke minister, soms de minister van Binnenlandse Zaken11, soms
de Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten
initiatiefvoorstel:
soms de verantwoordelijke minister(s).

- Het toetsen van amendementen op wetsvoorstellen:
regeringsvoorstel:
soms de minister van Justitie
initiatiefvoorstel:

                                                               
    7 Sommige interdepartementale ambtelijke commissies zijn zgn.

ambtelijke voorportalen, d.w.z. dat zij optreden als
voorbereidend orgaan voor de ministeriele onderraden,
onder verantwoordelijkheid van de coördinerend
minister, waarover later meer. Voorportalen zijn
vooral belast met beleidsvoorbereiding. Zie Wetgeving,
planning en financiering: algemeen, p. 16.

    8 Een facetraad is een door de regering ingestelde raad die
advies geeft m.b.t. tot een bepaald facet van het
regeringsbeleid. Een facetraad is permanent, i.t.t.
een staatscommissie. Zie Wetgeving, planning en finan-
ciering: algemeen, p. 24-26.

    9 Zie de Aanwijzingen inzake procedureregels van voorstellen
van wet en amvb, paragraaf 4.2.

    10Zie Draaiboek voor de wetgeving, II.2.5, voor wat betreft
de ministers en het Kabinet van N.A. Zaken.

    11Zie, voor wat betreft de toetsing door Justitie,
Economische Zaken en Binnenlandse Zaken de Aanwij-
zingen inzake de toetsing van ontwerpen van wet en van
algemene maatregel van bestuur, besluit van de
Minister-President van 16 januari 1985, Stcrt 18,
Inleiding punt 1 en 2.
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soms de verantwoordelijke minister(s), soms de minister van
Justitie.

Samengevat: Iemand neemt het initiatief tot het opstellen van
een wetsontwerp, daarna wordt het ontwerp daadwerkelijk opge-
steld, waarbij veel adviezen worden ingewonnen, en als het
ontwerp af is wordt het door verschillende instanties op
diverse aspecten getoetst. Tenslotte kan het ontwerp worden
ingediend.

Het indienen van een wetsvoorstel:
regeringsvoorstel:
de Ministerraad
initiatiefvoorstel:
de Tweede Kamer als geheel
regeringsvoorstel en initiatiefvoorstel:
de Koning

- Het adviseren m.b.t. het indienen van een wetsvoorstel12:
regeringsvoorstel:
de Raad van State
initiatiefvoorstel:
soms de Raad van State

- Het uitbrengen van een nader rapport n.a.v. het advies van
de Raad van State13:
regeringsvoorstel:
de verantwoordelijke minister(s)

- Het toelichten van een wetsvoorstel:
regeringsvoorstel:
de verantwoordelijke minister(s), en soms een Regeringscom-
missaris14

                    
    12Het aanhangig maken van een wetsvoorstel bij de Raad van

State wordt door de Koning gedaan, die ook zijn
handtekening onder het ontwerp zet. Zowel bij een
regeringsvoorstel als een initiatiefvoorstel vraagt de
verantwoordelijke minister het advies aan. Zie de
Aanwijzingen inzake procedureregels van voorstellen
van wet en amvb, paragraaf 2.4 en 4.3.

    13Naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie-
Geelhoed in 1984 werd besloten een wijziging in het
Reglement van Orde van de Ministerraad aan te brengen,
zodanig dat voortaan wetsontwerpen en ontwerpen van
algemene maatregelen van bestuur verplicht opnieuw aan
de orde moesten komen in de Ministerraad, indien het
advies van de Raad van State ingrijpende kritiek op de
inhoud of de vormgeving van een dergelijk ontwerp
bevatte.

    14Een Regeringscommissaris wordt door de Kroon aangewezen op
grond van art. 120 Grondwet. Hij is geen ambtenaar,
maar een externe deskundige die een bepaalde opdracht
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initiatiefvoorstel:
Tweede Kamerleden

- Het indienen van amendementen op een wetsvoorstel:
regeringsvoorstel en initiatiefvoorstel:
Tweede Kamerleden

- Het indienen van een nota van wijziging van het wetsvoor-
stel:
regeringsvoorstel:
de Ministerraad15

- Het opstellen van een toelichting bij de nota van wijziging
van een wetsvoorstel:
regeringsvoorstel:
de verantwoordelijke minister(s).

Samengevat: De voor het wetsontwerp verantwoordelijke minister
brengt het, als het een regeringsontwerp betreft, ter sprake
in de Ministerraad. De Raad van State adviseert de Minister-
raad of een ontwerp ingediend kan worden en zo ja, of er eerst
nog wat aan verbeterd moet worden. De Ministerraad beslist
uiteindelijk over indiening naar aanleiding van het advies van
de Raad van State en het door de verantwoordelijke minister in
de Ministerraad gebrachte nader rapport. De Ministerraad biedt
het ontwerp als voorstel aan de Koning aan. De Koning dient
het voorstel bij de Tweede Kamer in. Als het voorstel eenmaal
in de Tweede Kamer behandeld wordt kunnen er nog nota's van
wijziging worden ingediend door de regering. De Tweede Kamer
kan het voorstel wijzigen door voorstellen van amendement.
Het voorstel wordt toegelicht door de verantwoordelijke minis-
ter, eventueel bijgestaan door een Regeringscommissaris.
Als het een initiatiefvoorstel betreft dienen de leden van de
Tweede Kamer het in bij de Tweede Kamer als geheel. De indie-
ners van het voorstel lichten het toe.
Het beslissen over hoe de wet er uiteindelijk komt uit te zien
heet vaststellen.

Het vaststellen16 van een wet:

                                                               
krijgt t.a.v. een wet(sontwerp). Alleen die externe
deskundige die behalve met de voorbereiding van het
ontwerp ook met het bijstaan van de minister in de
parlementaire behandeling belast wordt is een
Regeringscommissaris. Zie prof. mr. P. de Haan en mr.
R. Fernhout, Wetgeving, planning en financiering:
algemeen, p. 20.

    15Zie de Aanwijzingen inzake procedureregels van voorstellen
van wet en amvb, paragraaf 3.6.

    16De formulering in de Grondwet: "de vaststelling van wetten
geschiedt door de regering en de Staten-Generaal
gezamenlijk" houdt in dat ook het bekrachtigen van een
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regeringsvoorstel en initiatiefvoorstel:
de Staten-Generaal als geheel17

- Het opstellen van voorlopige en definitieve verslagen be-
treffende een wetsvoorstel:
regeringsvoorstel en initiatiefvoorstel:
(een commissie uit iedere Kamer van) de Staten-Generaal

- Het adviseren bij het vaststellen van een wet:
initiatiefvoorstel:
de verantwoordelijke minister(s)

- Het bekrachtigen van een wet:
regeringsvoorstel en initiatiefvoorstel:
de verantwoordelijke minister(s)
de Koning

- Het besluiten tot het bekrachtigen van een wet:
initiatiefvoorstel:
de Ministerraad.

Samengevat: Een regeringsvoorstel en een initiatiefvoorstel
moeten allebei door de Eerste en de Tweede Kamer van de Sta-
ten-Generaal worden vastgesteld. De voorstellen worden eerst
door een commissie behandeld en pas dan door een hele Kamer.
Als het een initiatiefvoorstel betreft kan de voor het be-
leidsterrein verantwoordelijke minister de Staten-Generaal
adviseren.
Bij een regeringsvoorstel kunnen de Koning en de verantwoorde-
lijke minister meteen na het vaststellen van het voorstel door
de Staten-Generaal het voorstel bekrachtigen door er hun
handtekening onder te zetten. Bij een initiatiefvoorstel moet
eerst de Ministerraad, die immers nog geen kans heeft gehad
het voorstel te bespreken, beslissen over bekrachtiging van
het voorstel. Als een voorstel eenmaal vastgesteld is moet het
nog bekendgemaakt worden om kracht van wet te krijgen. 

Het bekendmaken van een wet:
regeringsvoorstel en initiatiefvoorstel:
de minister van Justitie

De minister van Justitie is verantwoordelijk voor de uitgave
van het Staatsblad, waarin wetten worden gepubliceerd.

                                                               
wet als een onderdeel van het vaststellen wordt
opgevat.

    17Zie voor de rol die de diverse organen (Tweede en de Eerste
Kamer, het presidium en vaste dan wel bijzondere
Kamercommissies) en leden binnen de Staten-Generaal
spelen Bijlage I van dit rapport en de Reglementen van
Orde van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
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Het evalueren van een wet:
regeringsvoorstel en initiatiefvoorstel:
de Commissie voor Toetsing van Wetgevingsprojecten;
de verantwoordelijke minister(s).

De Commissie voor Toetsing van Wetgevingsprojecten toetst ook
bestaande wetgeving. Iedere minister die verantwoordelijk is
voor een bepaald beleidsterrein houdt ook in de gaten of de
wetten op dat terrein wel voldoen. Zo niet, dan begint het
hele proces weer van voren af aan.

Actoren bij het tot stand brengen van Rijkswetten zijn naast
de bovengenoemde nog:
- Het voorbereiden van een wetsontwerp:
Het adviseren m.b.t. het opstellen van een wetsontwerp:
het Kabinet voor (Surinaamse en) Nederlands-Antilliaanse Zaken
- Het indienen van een wetsvoorstel:
de Ministerraad van het Koninkrijk in plaats van de
Ministerraad, soms het voortgezet overleg tussen de Minister-
President, twee Nederlandse ministers en de Gevolmachtigd
Minister en een door de betrokken regering aan te wijzen
minister of gemachtigde of twee Gevolmachtigd Ministers
- Het adviseren m.b.t. het indienen van een wetsvoorstel:
soms de Raad van State van het Koninkrijk in plaats van de
Raad van State

- Het vaststellen van een wet:
- de Gevolmachtigd Minister van een Rijksdeel;
- de bijzondere gedelegeerde van een Rijksdeel.

- Het bekrachtigen van een wet:
soms de minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken18

Ad 2. Algemene maatregelen van (Rijks)bestuur
Het voornaamste verschil tussen een algemene maatregel van
bestuur en een wet is dat een algemene maatregel van bestuur
bij koninklijk besluit wordt vastgesteld (art. 89 Grondwet
1987). De Staten-Generaal spelen geen rol bij de vaststelling.
Dat is het formele kenmerk van een algemene maatregel van
bestuur. Wat een algemene maatregel van bestuur inhoudt geeft
de Grondwet niet rechtstreeks aan. Over ontwerpen van algemene
maatregelen van bestuur moet de Raad van State gehoord worden
(art. 73 Grondwet en art. 15, eerste lid van de Wet op de Raad
van State). De basis van een algemene maatregel van bestuur
wordt vrijwel steeds gevormd door een bij wet in formele zin
verleende opdracht of bevoegdheid. Soms is echter sprake van

                    
    18Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf III.15.
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een zelfstandige algemene maatregel van bestuur, die geen
grond vindt in een wet in formele zin19.
Het tot stand brengen van een algemene maatregel van bestuur
gebeurt verder volgens grotendeels dezelfde procedure als het
tot stand brengen van een wet in formele zin:

Het voorbereiden van een ontwerp-AMVB:

- Het initiatief nemen tot een AMVB:
de verantwoordelijke minister(s)

- Het opstellen van een ontwerp-AMVB:
de verantwoordelijke minister(s) ofeen staatscommissie (ambte-
lijk of niet-ambtelijk) of een commissie (ambtelijk of niet-
ambtelijk) of een Regeringscommissaris of een individuele
jurist

- Het adviseren m.b.t. het opstellen van een ontwerp-AMVB:
een interdepartementale werkgroep (ambtelijk) en/of een com-
missie (ambtelijk of niet-ambtelijk) en/of de minister van
Justitie en/of de minister van Binnenlandse Zaken en/of de
minister van Financiën20 en/of de Tweede Kamer der Staten-
Generaal

- Het toetsen van een ontwerp-AMVB:
de minister van Justitie, soms de minister van Economische
Zaken, soms de minister van Binnenlandse Zaken21, soms de Com-
missie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten

- Het bekendmaken van een ontwerp-AMVB:
de verantwoordelijke minister(s)
de minister van Binnenlandse Zaken

Samengevat: de wet geeft de opdracht of de verantwoordelijke
minister neemt het initiatief tot het opstellen van een AMVB.
Een ontwerp wordt opgesteld, waarbij door diverse instanties
geadviseerd kan worden, en getoetst. Daarna wordt het bekend-
gemaakt. Dat kan op zeer veel verschillende wijzen gebeuren en
is vaak voorgeschreven in de wet die de opdracht geeft tot het
opstellen van een AMVB. Een ontwerp kan o.a. bekend worden
gemaakt in de Staatscourant, die onder verantwoordelijkheid

                    
    19Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf V.1.

    20Zie voor de advisering door de ministers Draaiboek voor de
wetgeving, paragraaf V.2.3.

    21Zie voor wat betreft de toetsing door Justitie, Economische
Zaken en Binnenlandse Zaken de Aanwijzingen inzake de
toetsing van ontwerpen van wet en van algemene
maatregel van bestuur, besluit van de Minister-
President van 16 januari 1985, Stcrt 18, Inleiding
punt 1 en 2.
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van de minister van Binnenlandse Zaken valt. Na bekendmaking
wordt het ontwerp ingediend.

- Het indienen van een voorstel van AMVB:
de verantwoordelijke minister(s)

- Het indienen van een wijziging van een voorstel van AMVB:
de verantwoordelijke minister

- Het bekendmaken van een wijziging van een ontwerp-AMVB:
de verantwoordelijke minister(s)
de minister van Binnenlandse Zaken

- Het besluiten tot het indienen van een AMVB:
de Ministerraad

- Het adviseren m.b.t. het indienen van een AMVB:
de Raad van State

- Het indienen van een nader rapport n.a.v. het advies van de
Raad van State:
de verantwoordelijke minister(s)

Samengevat: Een ontwerp-AMVB wordt door de verantwoordelijke
minister in de Ministerraad gebracht, waarna die beraadslaagt
over indiening. Daarna maakt de Koning het ontwerp aanhangig
bij de Raad van State, die advies uitbrengt omtrent indiening
van het voorstel. De verantwoordelijke minister stelt een
nader rapport op n.a.v. het advies en stelt ook eventuele
wijzigingen op. Als het advies van de Raad van State ingrij-
pende kritiek bevat moet, sinds 1985, het ontwerp opnieuw in
de Ministerraad behandeld worden. De verantwoordelijke minis-
ter dient het ontwerp in bij de Koning, die het vaststelt.

- Het vaststellen van een AMVB:
de Koning

- Het bekrachtigen van een AMVB:
de verantwoordelijke minister(s)

De Koning stelt een AMVB vast bij Koninklijk Besluit, waarna
de verantwoordelijke minister het contraseign plaatst. Daarna
moet de AMVB nog bekendgemaakt worden om van kracht te zijn.

- Het bekendmaken van een AMVB:
de minister van Justitie

De minister van Justitie is verantwoordelijk voor de uitgave
van het Staatsblad, waarin AMVBs worden gepubliceerd.

- Het evalueren van een AMVB:
de verantwoordelijke minister(s)
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Iedere minister die verantwoordelijk is voor een bepaald
beleidsterrein houdt ook in de gaten of de algemene maatrege-
len van bestuur op dat terrein wel voldoen Zo niet, dan begint
het hele proces weer van voren af aan.

Actoren bij het tot stand brengen van algemene maatregelen van
Rijksbestuur zijn naast de bovengenoemde nog:

- Het voorbereiden van een ontwerp-AMVB:
- Het adviseren m.b.t. het opstellen van een ontwerp-AMVB22:
* het Kabinet voor (Surinaamse en) Ned.-Antilliaanse Zaken
* de Gevolmachtigde Ministers

- Het indienen van een voorstel van AMVB:
de verantwoordelijke minister(s)

- Het besluiten tot het indienen van een AMVB:
de Ministerraad van het Koninkrijk in plaats van de Minister-
raad, soms het voortgezet overleg tussen de Minister-Presi-
dent, twee Nederlandse ministers en de Gevolmachtigd Minister
en een door de betrokken regering aan te wijzen minister of
gemachtigde of twee Gevolmachtigd Ministers

- Het adviseren m.b.t. het indienen van een voorstel van AMVB:
soms de Raad van State van het Koninkrijk in plaats van de
Raad van State

- Het vaststellen van een AMVB:
de Koning

- Het bekrachtigen van een AMVB:
soms de minister van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken23

Ad 3. Ministeriële (Rijks)regelingen

In tal van wetten en algemene maatregelen van bestuur wordt
aan een minister de bevoegdheid toegekend omtrent een of meer
nader aangeduide onderwerpen (nadere) regels te stellen. Op
basis van een dergelijke bevoegdheid vastgestelde regels
worden met de term ministeriële regeling aangeduid. Daarnaast
wordt de term ministeriële regeling gebruikt voor het aandui-
den van beleidsregels die een minister of staatssecretaris
vaststelt inzake de uitoefening van een aan hem toegekende
bestuursbevoegdheid24.

                    
    22Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf III.2 en V.9.2.

    23Draaiboek voor de wetgeving, III.15 en V.9.7.

    24Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf VII.1.
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De procedure voor de totstandkoming van een ministeriële
regeling is nog eenvoudiger dan die voor de totstandkoming van
een algemene maatregel van bestuur:
het voorbereiden van een ministeriële regeling:
- Het initiatief nemen tot een ministeriële regeling:
de verantwoordelijke minister(s)

- Het opstellen van een ontwerp-regeling:
de verantwoordelijke minister(s) of een staatscommissie (amb-
telijk of niet-ambtelijk) of een commissie (ambtelijk of niet-
ambtelijk) of een Regeringscommissaris of een individuele
jurist
soms
- Het adviseren m.b.t. het opstellen van een ontwerp-regeling:
een interdepartementale werkgroep (ambtelijk) en/of een com-
missie (ambtelijk of niet-ambtelijk) en/of de minister van
Justitie en/of de minister van Binnenlandse Zaken en/of de
minister van Financiën25

Samengevat: de wet of een AMVB geeft de opdracht of de verant-
woordelijke minister neemt het initiatief tot het opstellen
van een ministeriële regeling. Een ontwerp wordt opgesteld,
waarbij door diverse instanties geadviseerd kan worden. Daarna
wordt het vastgesteld.

Het vaststellen van een ministeriële regeling:
de verantwoordelijke minister(s)
soms
- Het goedkeuren van het vaststellen een ministeriële rege-
ling:
de Ministerraad
soms
- Het adviseren m.b.t. het vaststellen van een ministeriële
regeling:
de Raad van State26

De verantwoordelijke minister stelt een regeling vast, maar
kan advies omtrent het vaststellen vragen aan de Raad van
State. Indien hij dat doet moet hij deze regeling eerst aan de
Ministerraad voorleggen. Na vaststelling moet de regeling
bekendgemaakt worden.

Het bekendmaken van een ministeriële regeling:
- de verantwoordelijke minister(s);
- de minister van Binnenlandse Zaken

Een ministeriële regeling wordt bekendgemaakt in de Staatscou-
rant of een bijlage daarvan. De minister van Binnenlandse
                    
    25Zie voor advisering door de ministers Draaiboek voor de

wetgeving, paragraaf V.2.3. en VII.2.3.

    26Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf VII.3.
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Zaken is verantwoordelijk voor de uitgave van de Staatscou-
rant. Soms wordt een ministeriële regeling ook elders gepubli-
ceerd, maar daar moet dan wel melding van worden gemaakt in de
Staatscourant.27

Ministeriële rijksregelingen komen sporadisch voor, als aan
een Nederlandse minister in zijn hoedanigheid van minister van
het Koninkrijk de bevoegdheid wordt toegekend een regeling
vast te stellen die voor het gehele Koninkrijk geldt. In dat
geval spelen de Rijksministerraad, de Gevolmachtigd Minister-
sen eventueel de Raad van State van het Koninkrijk weer een
rol. Het Kabinet van Nederlands-Antilliaanse Zaken moet op de
hoogte gesteld worden.

De actor de verantwoordelijke minister

Onder de actor de verantwoordelijke minister wordt verstaan de
minister die voor het beleidsterrein waarop de wet tot stand
wordt gebracht verantwoordelijk is. Dat kàn dus ook de minis-
ter van Justitie zijn. Daar waar de minister van Justitie als
actor wordt vermeld, wordt alléén de minister van Justitie
bedoeld. Datzelfde geldt voor de ministers van Binnenlandse
Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën en Economie.

In plaats van een minister kan ook (één van) zijn staatssecre-
taris(sen) optreden, zoals bedoeld in art. 46, tweede lid van
de Grondwet 1983 (art. 86, tweede lid, 1972 en 1963). Een
staatssecretaris treedt in de gevallen waarin de minister het
nodig acht en met inachtneming van diens aanwijzingen, in zijn
plaats. De staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoorde-
lijk, onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister.
Handelingen van staatssecretarissen worden opgevat als hande-
lingen van de minister waaronder zij ressorteren. Handelingen
van ambtenaren die onder een minister ressorteren worden
eveneens opgevat als handelingen van die minister.

2.2.2. Het bepalen van het algemeen wetgevingsbeleid

Het beleid ten aanzien van het tot stand brengen van wetten
wordt aangeduid als het algemeen wetgevingsbeleid. Het alge-
meen wetgevingsbeleid valt te verdelen in:
a. Het beleid ten aanzien van de formeel-juridische kwaliteit
van de wetgeving, waaronder juridisch-technische harmonisatie;
b. Het beleid ten aanzien van de bestuurlijke kwaliteit van de
wetgeving, waaronder beleidsmatige coördinatie. Onder bestuur-
lijke kwaliteit van wetgeving wordt hier de kwaliteit van de
wetgeving als beleidsinstrument verstaan.

                    
    27Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf VII.6.2.
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Het deeltaakgebied "het bepalen van het algemeen wetgevingsbe-
leid" is dus weer te verdelen in twee groepen taken en hande-
lingen:

Het dragen van de zorg voor het algemeen wetgevingsbeleid:
het dragen van de zorg voor de formeel-juridische kwaliteit  
  van de wetgeving:
- Het coördineren van de juridisch-technische harmonisatie van
wetgeving;
- Het aanbrengen van verbeteringen in de procedure voor de
totstandkoming van wetgeving;
- Het dragen van de zorg voor de bestuurlijke kwaliteit van de
wetgeving:

- Het beleidsmatig coördineren van wetgeving op een
bepaald beleidsterrein;
- Het adviseren m.b.t. het gebruik van wetgeving en
andere regelgeving als beleidsinstrument;
- Het adviseren omtrent de bestuurlijke kwaliteit van
wetgevingsthema's, wetgevingsprojecten, nota's en wets-
ontwerpen.

Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid voor de formeel-juri-
dische en bestuurlijke kwaliteit van de wetgeving in eerste
instantie bij de opsteller van een wetsontwerp of, ruimer
gezien, bij de wetgever als geheel.
Als actoren in dit deeltaakgebied worden echter alleen die
overheidsorganen beschouwd die zich specifiek met (een deel
van) het bepalen van het algemeen wetgevingsbeleid hebben
beziggehouden of nog bezighouden.

Het dragen van de zorg voor het algemeen wetgevingsbeleid:
(1987, bevestigd in 1989) de minister van Justitie

Het dragen van de zorg voor de formeel-juridische kwaliteit
van de wetgeving:

Het coördineren van de juridisch-technische harmonisatie van
wetgeving:
(vanaf 1979, daarvoor was er geen coördinerend minister op dit
gebied):
de minister van Justitie

- Het adviseren m.b.t. de juridisch-technische harmonisatie
van wetgeving:
(1977) Ministeriële Commissie Taakverdeling en Cordinatie
(1978) ad hoc werkgroep o.l.v. J.M. Polak
(vanaf 1980) Interdepartementale Commissie voor de Harmonisa-
tie van Wetgeving.

- Het tot stand brengen van algemene aanwijzingen voor de
wetgevingstechniek:
* Het opstellen van algemene aanwijzingen voor de wetgevings-
techniek:
de minister van Justitie
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(vanaf 1980) Interdepartementale Commissie voor de Harmonisa-
tie van Wetgeving

- Het adviseren bij het opstellen van algemene aanwijzingen
voor de wetgevingstechniek:
(1949-1980) Contactcommissie voor de Wetgevingstechniek

- Het vaststellen van algemene aanwijzingen voor de wetge-
vingstechniek:
de Minister-President

- Het voorbereiden en implementren van algemeen harmoniserende
wetgeving, waaronder de Algemene wet bestuursrecht:
* de minister van Justitie
* de minister van Binnenlandse Zaken
* (1982) de Werkgroep Algemene Regels Bestuursrecht
  (1982) de Regeringscommissaris Algemene Regels Bestuursrecht
  (vanaf 1983) de Commissie Wetgeving Algemene Regels Be     
    stuursrecht

- Het aanbrengen van verbeteringen in de procedure voor de
totstandkoming van wetgeving:
* (1981-1989) Werkgroep Procedures Wetgeving
* de Minister-President

Het dragen van de zorg voor de bestuurlijke kwaliteit van de
wetgeving:

- Het beleidsmatig coördineren van wetgeving op een bepaald
beleidsterrein:
de coördinerend ministers, waaronder die van Justitie, Binnen-
landse Zaken, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Finan-
ciën28

- Het adviseren m.b.t. de beleidsmatige coördinatie van wetge-
ving:
(1977) de Ministeriële Commissie Taakverdeling en coördinatie

- Het adviseren m.b.t. het gebruik van wetgeving als beleids-
instrument:
(1978) ad hoc werkgroep o.l.v. J.M. Polak
(1981-1985) de Commissie Wetgevingsvraagstukken

- Het voorbereiden en vaststellen van algemene uitgangspunten
voor vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen:
(1983-1984) Commissie vermindering en vereenvoudiging van
overheidsregelingen (Commissie-Geelhoed)
de Minister-President

                    
    28Zie Hoofdstuk 5.1 voor een omschrijving van coördinerend

minister. Een coördinerend minister kan o.a. adviseren
bij het opstellen van wetsontwerpen en ontwerpen van
amvb, of wetsontwerpen en ontwerpen van amvb toetsen.
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- Het voorbereiden en vaststellen van toetsingspunten waaraan
in voorbereiding genomen regelingen kunnen worden getoetst op
dereguleringsaspecten:
(1983-1984) de Commissie vermindering en vereenvoudiging van
overheidsregelingen (Commissie-Geelhoed)
de Minister-President

- Het coördineren van de deregulering:
(vanaf 1985) de minister van Justitie

- Het toetsen van bestaande wetgeving op dereguleringsaspecten
op (een) bepaald(e) beleidsterrein(en):
(1983-1984) de Commissie vermindering en vereenvoudiging van
overheidsregelingen (Commissie-Geelhoed)
(1983) de Commissie deregulering i.v.m. de economische ontwik-
keling (Commissie-Van der Grinten)
(1983) het DROM-project (deregulering op het gebied van mi-
lieubeheer en ruimtelijke ordening)
(1983) het project Actieprogramma tot stroomlijning en vereen-
voudiging van het steuninstrumentarium aan het bedrijfsleven
van het Ministerie van Economische Zaken

(1983) het project Actieprogramma inzake deregulering op het
terrein van de (woning)bouwregulering
(1983-1984) het DIA-project (actieprogramma inzake deregule-
ring op het gebied van de inkomensvorming en de arbeidsmarkt)
(1983-1984) de Werkgroep deregulering sociaal-economische
ordening en kwaliteitsbevordering (Werkgroep-Nicaise)

- Het toetsen van wetsontwerpen en voorontwerpen aan de Aan-
wijzingen inzake de terughoudendheid met regelgeving29

(1985-1991) de minister van Justitie

- Het desgevraagd toetsen van wetsontwerpen en (complexen van)
bestaande wetgeving uit een oogpunt van sober en terughoudend
wetgevingsbeleid en aan de Algemene aanwijzingen voor de
wetgeving:
(1987-1991) de Commissie voor Toetsing van Wetgevingsprojecten

- Het desgevraagd advies uitbrengen over voorontwerpen, no-
ta's, wetgevingsprojecten en wetgevingsthema's uit een oogpunt
van een sober en terughoudend wetgevingsbeleid:
(1989-1991) de Commissie voor Toetsing van Wetgevingsprojecten

- Het geven van voorlichting betreffende deregulering:
(1985-1991) Interdepartementaal overleg over dereguleringsaan-
gelegenheden
                    
    29Het toetsen van wetgeving vormt een onderdeel van het tot

stand brengen van wetgeving (zie ook daar). Het kan
deel uitmaken van het beleidsmatig coördineren van
wetgeving door een coördinerend minister, of, zoals in
dit geval, in de wetgevingsprocedure zijn ingebracht
om deregulering te bevorderen en daardoor de bestuur-
lijke kwaliteit van de wetgeving te verzekeren.
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- Het adviseren omtrent de bestuurlijke kwaliteit van wetge-
vingsthema's, wetgevingsprojecten, nota's en wetsontwerpen:
(1989-1991) de Commissie voor Toetsing van Wetgevingsprojecten
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2.3 In dit onderzoek te beschrijven actoren

Het PIVOT-onderzoek is gericht op die actoren waarvan het
archief, volgens de Archiefwet 1962 of de nieuwe Archiefwet,
moet worden overgebracht naar de Rijksarchiefdienst. In dit
deelonderzoek worden deze actoren behandeld, voorzover zij
niet in een ander PIVOT-deelonderzoek aan de orde komen. Dat
houdt ook in dat alleen die commissies e.d. in aanmerking
komen waarvan het secretariaat bij Justitie lag.
Dat levert de volgende actoren op:

2.3.1  Actoren bij het tot stand komen van wetten

- de minister van Justitie;
- een ambtelijke of niet-ambtelijke staatscommissie (wordt   
      behandeld voor zover het taakgebied waarop de desbetref
        fende wetgeving betrekking heeft onder Justitie valt);
- een ambtelijke of niet-ambtelijke commissie (wordt behandeld
   voor zover het taakgebied waarop de desbetreffende wetge  
     ving betrekking heeft onder Justitie valt);
- een ambtelijke, interdepartementale werkgroep (wordt behan 
    deld voor zover het taakgebied waarop de desbetreffende  
      wetgeving betrekking heeft onder Justitie valt);
- een Regeringscommissaris (wordt behandeld voor zover het   
    taakgebied waarop de desbetreffende wetgeving betrekking 
      heeft onder Justitie valt);
- de Interdepartementale Commissie voor de Harmonisatie van  
    Wetgeving;
- de Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten (sinds
   1987).

2.3.2  Actoren bij het bepalen van het algemeen wetgevingsbe 
         leid

- de minister van Justitie;
- de Contactcommissie voor de Wetgevingstechniek;
- de ad hoc-werkgroep o.l.v. J.M. Polak;
- de Interdepartementale Commissie voor Harmonisatie van     
    Wetgeving;
- de Commissie Wetgevingsvraagstukken ;
- de Werkgroep Procedures Wetgeving;
- de Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheids 
    regelingen;
- de Werkgroep Algemene Regels Bestuursrecht;
- de Commissie Wetgeving Algemene Regels Bestuursrecht;
- de Regeringscommissaris Algemene Regels Bestuursrecht;
- het Interdepartementaal Overleg over dereguleringsaangele  
    genheden;
- de Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten.
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3. De taken en handelingen van de actoren in het deeltaakge-
bied 'het tot stand brengen van wetten'

3.1  Ontwikkelingen in het deeltaakgebied 1945-1991

De procedures voor het tot stand brengen van wetten zijn
tussen 1945 en 1991 nauwelijks veranderd. Dat betekent dat de
meeste handelingen in het deeltaakgebied "het tot stand bren-
gen van wetten" gedurende de hele periode 1945-1991 zijn
uitgevoerd.
Dat is niet altijd terug te vinden in de regelgeving met
betrekking tot het tot stand brengen van wetten, die tot in de
jaren 1980 vrij summier was (zie paragraaf 4.2.A).
Een aantal handelingen is pas laat in de regelgeving of het
Draaiboek voor de wetgeving vastgelegd, maar op basis van de
literatuur is aangenomen dat het in de hele periode 1945-1991
is uitgevoerd.
Wegens de schaarste aan regelgeving is, naast de bij de hande-
lingen vermelde bronnen, veel gebruik gemaakt van de in de
literatuurlijst vermelde werken. De gebruikte literatuur is
niet bij de handelingen vermeld, omdat de meeste handelingen
in het grootste deel van de literatuur terug te vinden waren.

De minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken
de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Finan-
ciën waren de ministers die voor de jaren 1980 een specifieke
rol speelden in het wetgevingsproces, buiten hun taken als
verantwoordelijk minister om.
De minister van Justitie was al sinds voor de Tweede Wereld-
oorlog degene die hulp en advies moest verschaffen op wetge-
vend gebied aan de andere ministeries, als die met een speci-
fiek probleem zaten. Bovendien werden de andere ministeries
geacht contact op te nemen met het Ministerie van Justitie als
het ging om het ontwerpen van bepalingen op het terrein van
het materiële of formele privaatrecht of strafrecht en bij het
ontwerpen van bepalingen en beschouwingen die van bijzonder
belang waren uit het oogpunt van rechtsvorming en rechtsont-
wikkeling. De minister van Buitenlandse Zaken gaf advies over
de goedkeuring en bekrachtiging van internationale overeenkom-
sten en de minister van Binnenlandse Zaken gaf advies over
regelingen betreffende punten die de Grondwet raakten.
Van oudsher (vastgelegd in de Comptabiliteitswet 1976) heeft
de minister van Financiën het recht wetsontwerpen te toetsen
op hun gevolgen voor de begroting.

Vooral in de laatste vijftien jaar staat de kwaliteit van de
wetgeving steeds meer ter discussie (zie hoofdstuk 5). Dit
heeft de stimulans gegeven tot het veranderen en/of het beter
vastleggen van de procedure voor het tot stand brengen van
wetten, om tot kwaliteitsverbetering te komen.

De adviezen van de Raad van State zijn sinds 1980 openbaar. In
de nieuwe Grondwet van 1983 werd de bepaling dat de Raad van
State alleen op verzoek van de regering advies kon uitbrengen
weggelaten, zodat voortaan ook advies betreffende initia-
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tiefontwerpen kan worden aangevraagd30. Vanaf 1985 moet, als de
Raad van State ingrijpende kritiek op het wetsontwerp heeft,
een nader rapport van het verantwoordelijke ministerie aan de
orde komen bij het opnieuw bespreken van het ontwerp in de
Ministerraad.

Sinds 1985 moeten wetsontwerpen op de gevolgen voor het be-
drijfsleven getoetst worden door hetzij de minister van Econo-
mische Zaken, hetzij de voor de betreffende bedrijfstak ver-
antwoordelijke minister.

In hetzelfde jaar is een uitgebreide dereguleringstoetsing van
elk wetsontwerp door de minister van Justitie ingesteld, die
in 1987 (zie hieronder) werd vervangen door een beknopte
dereguleringstoetsing. De minister van Justitie werd in 1989
ook verantwoordelijk gesteld voor het toetsen van wetsvoor-
stellen op constitutionele, Europees- en internationaalrechte-
lijke aspecten. In 1991 kwam daar het toetsen van wetsvoor-
stellen op handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid bij, als onder-
deel van de dereguleringstoetsing.

Bij KB van 10 september 1987, Stcrt. 181, werd de Commissie
voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten ingesteld, die tot
taak had wetsontwerpen te toetsen uit een oogpunt van een
sober en terughoudend wetgevingsbeleid en aan de Algemene
aanwijzingen voor de wetgeving. De commissie nam in feite de
uitgebreide dereguleringstoetsing over van de minister van
Justitie, met dien verstande dat niet elk wetsontwerp aan de
uitgebreide toetsing onderworpen behoefde te worden. Bij de
wijziging van het instellingsbesluit van de commissie bij KB
van 11 januari 1989, Stcrt. 20, werd de commissie de bevoegd-
heid gegeven niet alleen advies uit te brengen over wetsont-
werpen en (complexen van) bestaande wetgeving maar ook over
wetgevingsthema's en voorontwerpen, nota's en wetgevingspro-
jecten.

3.2 De actoren in het deeltaakgebied

Welke actoren en handelingen?
In dit rapport worden alleen handelingen van die actoren die
onder de werking van de Archiefwet 1962 vallen en niet in een
ander PIVOT-rapport aan de orde komen beschreven.
Niet alles wat een actor doet wordt beschreven. Er wordt
uitgegaan van de handelende actor, d.w.z. die actor die een
handeling uitvoert zoals die in het Logisch Model Institutio-
neel Onderzoek is beschreven: een handeling vindt plaats op
het raakvlak tussen de overheid(sorganisatie) en zijn omge-
ving. Een handeling levert een produkt van de overheid ten
behoeve van de samenleving.
Werkzaamheden van de overheid die geen produkt opleveren
worden geen handelingen maar activiteiten genoemd. Als een
                    
    30H.P. Heida, Enkele Constitutionele aspecten van wetgeving,

in: Kracht van wet, Zwolle. 1984, p. 33-48, p. 42.
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actor een andere actor verzoekt om een advies, is de actor die
het verzoek doet géén handelende actor, omdat de activiteit
van die actor immers geen produkt oplevert. De actor die
adviseert levert wèl een produkt, namelijk een advies. Deze
handeling wordt in dit rapport in beeld gebracht.
Activiteiten komen dus niet aan de orde, maar kunnen wel
worden teruggevonden in de beschrijving van de procedure waar
de handeling deel van uitmaakt. In dit rapport is alleen de
procedure voor het tot stand brengen van een formele wet op
initiatief van de regering volledig in beeld gebracht, in
Bijlage I.

Karakteristieken van handelingen

Om tot een verantwoorde selectie te kunnen komen wordt van
iedere handeling vastgesteld welke plaats hij inneemt ten
opzichte van het beleidvormingsproces: is hij beleidsvoorbe-
reidend, beleidsvaststellend of beleidsevaluerend, danwel
beleidseffectuerend? Om inzicht te krijgen in het belang en
het effect van handelingen binnen het beleidvormingsproces
worden het karakter en de status van de handeling nader vast-
gesteld. In de Lijst van de gebruikte termen en afkortingen
wordt aangegeven hoe de gebruikte termen gedefinieerd en
afgekort worden.

Bij het karakteriseren van iedere handeling is eerst gekeken
naar de plaats ten opzichte van het beleidvormingsproces.
Daarbij is de definitie van beleidvaststelling nogal streng
gehanteerd. Iedere handeling die deel uitmaakt van het wetge-
vingsproces zou "beleidsvaststellend" genoemd kunnen worden,
omdat al deze handelingen uiteindelijk "deel uitmaken van de
handelingen die zich richten op de omschrijving en bindendver-
klaring van beleid". In dit verslag is er vanuit gegaan dat
bij het voorbereiden van wetgeving nog voldoende keuzevrijheid
en mogelijkheid tot verandering is, en te weinig onherroepe-
lijke beslissingen, om te kunnen spreken van "de ontwikkeling
van het beleid (inclusief de alternatieven) en de voorberei-
ding van beleidsbeslissingen", beleidsvoorbereidend dus.

Na de plaats in het beleidvormingsproces komt de status van
het produkt van het proces waar de handeling deel van uitmaakt
aan de orde. Een produkt kan een besluit van algemene strek-
king zijn, een beschikking, een plan of een overeenkomst
tussen twee of meer overheidsorganen. Als het produkt van de
handeling niet valt te karakteriseren als één van deze vier,
wordt "overige" ingevuld.

Tenslotte wordt de handeling zelf gekarakteriseerd door één
van de tien termen die in de Lijst van gebruikte termen en
afkortingen worden omschreven. Van die tien termen wordt
"uitvoerend" gebruikt als de handeling niet met één van de
andere termen te karakteriseren valt en de vorm van de hande-
ling (dus niet de inhoud van het beleid) vaststaat.
Als een actor het de handeling van een andere actor beoor-
deelt, op verzoek van die actor en zonder dat die actor ver-
plicht is dat verzoek te doen, en als bovendien de beoordeling
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geschiedt terwijl de tweede actor zijn handeling nog niet
afgerond heeft wordt de handeling van de eerste actor "advise-
rend" genoemd, zelfs al staat er in wet- en regelgeving "toet-
send". "Toetsend" wordt namelijk gedefinieerd als "beoorde-
lend, aan de hand van van tevoren vastgestelde criteria, of
wet- en regelgeving het beoogde effect hebben gehad". Dat
geeft aan dat de te toetsen handeling al voltooid moet zijn op
het moment van toetsing. "Adviserend", d.w.z. "schriftelijk of
mondeling zijn mening mededelend" lijkt meer toepasselijk in
gevallen waar bijvoorbeeld, op verzoek van de opsteller van
een wetsontwerp, een minister het voorlopige ontwerp toetst op
zijn technische of beleidsmatige mérites. Het opstellen van
het wetsontwerp is pas afgerond als de opmerkingen van de
minister betreffende het ontwerp in het ontwerp verwerkt zijn.

3.1.1. De minister van Justitie

De specifieke wetgevingsafdelingen van het Ministerie van
Justitie (vallend onder het Directoraat-Generaal Wetgeving en
voorgangers) zijn opgenomen in een overzicht in Bijlage II.

Sinds 1970 is er een Staatssecretaris van Justitie die in de
gevallen waarin de minister het nodig acht en met inachtneming
van diens aanwijzingen, in zijn plaats als minister optreedt.
De staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoordelijk,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister.

De minister van Justitie speelt twee rollen bij het tot stand
brengen van wetgeving:
1. Bij het tot stand brengen van wetten op de beleidsterreinen
    waar de minister van Justitie verantwoordelijk voor is;
2. Bij het tot stand brengen van iedere wet.

De handelingen die de minister van Justitie als "verantwoorde-
lijk minister" uitvoert worden eveneens door iedere andere
minister uitgevoerd bij het tot stand brengen van de wetten op
de beleidsterreinen waar hij verantwoordelijk voor is.
De handelingen die de minister van Justitie uitvoert bij het
tot stand brengen van iedere wet worden door geen enkele
andere minister uitgevoerd.

Ad 1. Handelingen van de minister van Justitie als verant-
woordelijk minister

Bronnen

De rol van ministers in wetgeving is gegrond op art. 81 van de
Grondwet: "De vaststelling van wetten geschiedt door de rege-
ring en de Staten-Generaal gezamenlijk".
Naast de Grondwet is er weinig regelgeving over hoe een wet
tot stand moet komen. De belangrijkste wetten en besluiten met
betreking tot wetgeving zijn:
- De Wet houdende Algemene Bepalingen der Wetgeving van het
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  Koninkrijk van 1829 die enkele zaken regelt betreffende de 
    geldingskracht van wetten, maar niets zegt over het tot  
      stand brengen;
- De Wet houdende regeling der Afkondiging Algemene Maatrege 
    len van inwendig Bestuur van de Staat van 1852;
- Het Besluit ter nadere regeling van de wijze en vorm van   
    afkondiging van wetten en koninklijke besluiten van 22   
      december 1863, Stb. 149;
- De Bekendmakingswet van 4 februari 1988, Stb. 18;
- De Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek van 1954, ver   
    nieuwd in 1972 en 1984, die aangeven hoe een wet eruit
dient    te zien en ook enkele aanwijzingen betreffende de
totstand      brenging bevatten;
- De overige Aanwijzingen voor de Rijksdienst, waar sinds 1985
   ook de Aanwijzingen inzake procedureregels voor de behan  
     deling van voorstellen van wet en algemene maatregel van
       bestuur deel van uitmaken.

Daarnaast zijn er de wetten en besluiten die de werking van
bepaalde bij wetgeving betrokken organen regelen: de Wet op de
Raad van State, het Reglement van Orde van de Raad van Minis-
ters en de Reglementen van Orde van de Eerste en Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
Vanaf 198531 bestaat er tevens een Draaiboek voor de wetgeving,
een door de Interdepartementale Commissie voor de Harmonisatie
van Wetgeving tot stand gebrachte informele, systematische be-
schrijving van het wetgevingsproces.

Beleidsterreinen

De beleidsterreinen waar de minister van Justitie verantwoor-
delijk voor is zijn:

- burgerlijk recht en handelsrecht, burgerlijke rechtsvorde-
ring, internationaal privaatrecht en verdere wetgeving van
privaatrechtelijke aard:

deelterreinen:
* Nieuw Burgerlijk Wetboek en invoeringswetten;
* goedkeuring van internationaal-privaatrechtelijke verdragen;
* personenrecht en burgerlijke stand;
* nationaliteitsrecht;
* (tot 1985) naturalisatiewetgeving;
* rechtspersonen;

- staats- en volkenrecht, strafrecht en strafvordering en
verdere wetgeving van publiekrechtelijke aard:

deelterreinen:
* (vanaf 1985) bestuursrecht;
* justitiële documentatie;
                    
    31Volgens de inleiding van de eerste druk verschenen na de

Aanwijzingen voor de terughoudendheid met regelgeving
en voor 1986.
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* militair recht;

- de delinquentenzorg;
- de psychopatenzorg;
- de reclassering;
- de jeugdbescherming;
- de politie;
- vreemdelingenzaken;
- de rechtspleging;
- de rechtshulp;
- (tot 1956) wetgeving op sociaal terrein.

De Staatssecretaris van Justitie is speciaal verantwoordelijk
voor de beleidsterreinen rechtspersonen, nationaliteitsrecht,
personenrecht en burgerlijke stand, internationaal privaat-
recht, jeugdbescherming, delinquentenzorg, gratie, internatio-
nale rechtshulp, bijzondere wetten en het notariaat en de
deurwaarders.

Voor een aantal beleidsterreinen, namelijk staats- en volken-
recht, strafrecht en strafvordering, delinquentenzorg, reclas-
sering, psychopatenzorg, kinderbescherming, politie, vreemde-
lingenzaken, rechtspleging en rechtshulp en sociaal terrein
kan men de rapporten van de andere bij het Ministerie van
Justitie uit te voeren PIVOT-onderzoeken raadplegen.

In Bijlage III is een overzicht opgenomen waarin wordt vermeld
welk organisatie-onderdeel van het Ministerie van Justitie
zich in het bijzonder met wetgeving op elk beleidsterrein waar
de minister van Justitie verantwoordelijk voor is heeft bezig-
gehouden of nog bezighoudt.
Dit betreft enerzijds organisatie-onderdelen die deel uitmaken
van het Directoraat-Generaal Wetgeving, dat, behalve orga-
nisatie-eenheden die zich met het algemeen wetgevingsbeleid
bezighouden, ook organisatie-eenheden bevat die zich met de
wetgeving op bepaalde beleidsterreinen bezighouden (voorna-
melijk die terreinen waarop men al vroeg met codificatie van
wetgeving is begonnen) en zelfs organisatie-eenheden die
beleid uitvoeren.
Anderzijds omvat deze bijlage ook de organisatie-onderdelen
die zich met wetgeving bezighouden op de andere beleidsterrei-
nen waarop Justitie actief is, zoals politie, gevangeniswezen,
e.d.

De handelingen "het toelichten van een wetsvoorstel in de
openbare vergadering van de Tweede Kamer" en "het toelichten
van een wetsvoorstel in de openbare vergadering van de Eerste
Kamer", worden door de minister van Justitie zelf uitgevoerd,
evenals de handeling "het bekrachtigen (contrasigneren) van
een wet".

***
Handelingen
A. Ten opzichte van de Ministerraad:



BB

Taak:
Het voorbereiden van wetsontwerpen.

(1) HANDELING
1. Het initiatief nemen tot een wetsontwerp.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, CO
Bron: Aantekening bij art. 82 van de Grondwet 1987, uitgave
Schuurman & Jordens, p. 178.

(2) HANDELING Het opstellen van een wetsontwerp en een Memorie
van Toelichting.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, UI
Bron: Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf II.2.4.

(3)  HANDELING
Het voegen van een standpunt over het advies van de Commissie
voor Toetsing van Wetgevingsprojecten als bijlage bij de
Memorie of Nota van Toelichting op het wetsontwerp.
Periode: 1987-1991
Karakteristiek: BVO, AG, UI
Bron: KB van 10 september 1987, Stcrt 181 en van 11 januari
1989, Stcrt 20, art. 5 lid 1.

Taak:
Het voorbereiden van ontwerp-AMVBs.

(4) HANDELING
Het initiatief nemen tot een AMVB.
Periode:: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, CO
Bron: Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf V.1.

(5) HANDELING
Het opstellen van een ontwerp-AMVB
Periode:: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, UI
Bron: Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf V.2.

Taak:
Het voorbereiden van ontwerp-ministeriële regelingen.
(N.B. alleen een aparte handeling als de Ministerraad beslist
over het vaststellen van een ministeriële regeling)

(6) HANDELING
Het opstellen van een ontwerp-regeling
Periode:: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, UI
Bron: Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf VII.2.2.
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B. Ten opzichte van de Koning32:

Taak:
Het indienen van wetsvoorstellen.

(7) HANDELING
Het uitbrengen van een nader rapport n.a.v. het advies van de
Raad van State.
Periode:: 1945-1991 (indien het advies van de Raad van State
ingrijpende kritiek op het wetsvoorstel bevat moet het nader
rapport sinds 1985 in de Ministerraad besproken worden.)
Karakteristiek: BVO, AG, UI
Bron: Aanwijzingen inzake procedureregels voor de behandeling
van voorstellen van wet en AMVB, Stcrt 1985, 236, paragraaf
2.8.

Taak:
Het indienen van voorstellen van AMVB.

(8) HANDELING
Het indienen van een voorstel van AMVB.
Periode:: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, UI
Bron: Draaiboek voor de wetgeving, V.7.6. en V.8.1.

(9) HANDELING
Het indienen van een wijziging van een voorstel van AMVB
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, UI
Bron: Draaiboek voor de wetgeving, V.7.6., V.7.7. en V.8.1.

(10) HANDELING
Het uitbrengen van een nader rapport n.a.v. het advies van de
Raad van State.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, UI
Bron: Draaiboek voor de wetgeving, V.7.6. en V.8.1.

C. Ten opzichte van de Tweede Kamer:
Taak:
Het voorbereiden van wetsontwerpen.

(11) HANDELING
                    
    32Hier wordt niet de Koning in de zin van de Kroon, nl.

Koning en ministers, bedoeld, maar de Koning zelf.
Koning en ministers worden sinds de Grondwet van 1987
aangeduid als regering.
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Het adviseren bij het opstellen van initiatief-ontwerpen     
  van wet.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, AD
Bron: Aanwijzingen inzake procedureregels van voorstellen van
wet en AMVB, Stcrt. 1985, 236, paragraaf 4.1.

(12)HANDELING
Het toetsen van initiatief-ontwerpen van wet (eventueel).
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, AD
Bron: Aanwijzingen inzake procedureregels van voorstellen van
wet en AMVB, Stcrt. 1985, 236, paragraaf 4.1.

(13)HANDELING
Het toetsen van amendementen op wetsvoorstellen (eventueel).
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, AD
Bron: Aanwijzingen inzake procedureregels van voorstellen van
wet en AMVB, Stcrt. 1985, 236, paragraaf 3.14.

Taak:
Het toelichten van wetsvoorstellen.

(14) HANDELING
Het sturen een Memorie van Antwoord naar de commissie uit de
Tweede Kamer n.a.v. een eventueel voorlopig verslag van de
commissie.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, IN
Bron: Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal, 1966,  art. 32 en Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf
II.8.3.3.

(15)HANDELING
Het sturen van een nota n.a.v. het (eind)verslag van de
commissie uit de Tweede Kamer.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, IN
Bron: Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf II.8.3.4.

(16)HANDELING
Het toelichten van een wetsvoorstel tijdens de behandeling   
  van dat voorstel in de Tweede Kamer.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, IN
Bron: Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf II.9.4.

(17) HANDELING
Het opstellen van een toelichting bij de nota van wijziging
van een wetsvoorstel.
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Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, IN
Bron: Aanwijzingen inzake procedureregels van voorstellen van
wet en AMVB, paragraaf 3.12 en Draaiboek voor de wetgeving,
paragraaf II.8.4.

Taak:
Het vaststellen van wetten.

(18) HANDELING
Het adviseren bij het vaststellen van een wet (initiatiefont-
werp).
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVA, AG, AD
Bron: Aanwijzingen inzake procedureregels van voorstellen van
wet en AMVB, paragraaf 4.4.

D. Ten opzichte van de Eerste Kamer:

Taak:
Het toelichten van wetsvoorstellen.

(19) HANDELINg
Het sturen van een Memorie van Antwoord naar de commissie uit
de Eerste Kamer n.a.v. van een eventueel voorlopig verslag van
de commissie.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, IN
Bron: Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Gene-
raal, 1983, art. 68 en Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf
II.10.2.2.

(20)HANDELING
Het sturen van een nota n.a.v. het verslag van de commissie
uit de Eerste Kamer.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, IN
Bron: Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf II.10.2.3.

(21) HANDELING
Het toelichten van een wetsvoorstel tijdens de behandeling van
dat voorstel in de Eerste Kamer.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, IN
Bron: Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf II.11.3.

Taak:
Het vaststellen van wetten.

(22) HANDELING
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Het adviseren bij het vaststellen van een wet (initiatiefont-
werp).
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVA, AG, AD
Bron: Aanwijzingen inzake procedureregels van voorstellen van
wet en AMVB, paragraaf 4.4.

E. Ten opzichte van de samenleving als geheel:

Taak:
Het vaststellen van wetten.

(23) HANDELING
Het bekrachtigen van een wet (contrasigneren).
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVA, AG, UI
Bron: Grondwet, art. 87 lid 1, Draaiboek voor de wetgeving.
paragraaf III.15.
(24) HANDELING
Het evalueren van een wet33.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BEV, AG, TO

Taak:
Het voorbereiden van ontwerp-AMVBs.

(25) HANDELING
Het bekendmaken van een ontwerp-AMVB.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, IN
Bron: Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf V.6.

Taak:
Het indienen van voorstellen van AMVB.

(26) HANDELING
Het bekendmaken van een wijziging in een voorstel van AMVB.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, IN
Bron: Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf V.7.7.

Taak:
Het vaststellen van AMVBs.

                    
    33Het evalueren van een wet, een amvb of een ministeriële

regeling is alleen een handeling als daar buiten het
ministerie iets van blijkt.
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(27) HANDELING
Het bekrachtigen van een AMVB.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVA, AG, UI
Bron: Grondwet, art. 89 lid 1, Draaiboek voor de wetgeving,
paragraaf V.8.2.

(28) HANDELING
Het evalueren van een AMVB.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BEV, AG, TO

(29) HANDELING
Het vaststellen van een ministeriële regeling.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVA, AG, UI
Bron: Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf VII.6.1.

(30) HANDELING
Het bekendmaken van een ministeriële regeling.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVA, AG, IN
Bron: Bekendmakingswet, artikel 4, lid 1 en Draaiboek voor de
wetgeving, paragraaf VII.6.2.

(31) HANDELING
Het evalueren van een ministeriële regeling.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BEV, AG, TO
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Ad 2. Handelingen van de minister van Justitie bij het tot
stand brengen van alle wetten.

A. Ten opzichte van de verantwoordelijke minister(s):

Taak:
Het voorbereiden van wetsontwerpen.

(32) HANDELING
Het geven in afzonderlijke gevallen van advies en hulp op
wetgevend gebied aan de andere ministeries
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, AD
Bron: Besluit van de minister van Justitie van 20 juli 1939,
AS nr. 1187 en van 10 oktober 1989, nr. 226/089. Besluit van
de Minister-President van 13 september 1972, Stcrt. 1973, nr.
2 en van 14 februari 1984, nr. 52, tot vaststelling van de
Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek.
(Organisatie-eenheden: zie voor de organisatie-eenheden van
het Ministerie van Justitie die zich hiermee bezig hebben
gehouden Bijlage IV.)

(33) HANDELING
Het toetsen van wetsontwerpen aan diverse kwaliteitseisen.
(Organisatie-eenheden: zie voor de organisatie-eenheden van
het Ministerie van Justitie die zich met deze handelingen
bezig hebben gehouden Bijlage V.)

(34) HANDELING
Het toetsen van wetsontwerpen en voorontwerpen aan de Aan-
wijzingen inzake de terughoudendheid met regelgeving.
Periode: 1985-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TZ
Bron: Aanwijzingen inzake de toetsing van ontwerpen van wet en
van algemene maatregelen van bestuur, vastgesteld door de
Minister-President op 16 januari 1985, nr. 1985/35/994a,
Stcrt. 18.

(35) HANDELING
Het toetsen van wetsontwerpen op hun consequenties voor de
onder rechtspleging en rechtshulp ressorterende diensten.
Periode: 1985-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TZ
Bron: Besluit van de minister van Justitie van 30 oktober
1985, nr. 060 O&I 85.

(36)HANDELING
Het toetsen van wetsontwerpen op handhaafbaarheid en uit-
voerbaarheid.
Periode: 1990-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TZ
Bron: Beleidsnota "Met vaste hand", nr. 22045, aangeboden aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal door de minister van
Justitie op 27 maart 1991, p. 18-23.
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(37) HANDELING
Het toetsen van wetsontwerpen op constitutionele, Euro-
peesrechtelijke en internationaalrechtelijke aspecten.
Periode: 1989-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TZ
Bron: Zicht op Wetgeving. Uitgave van het Ministerie van
Justitie, Afdeling Voorlichting, maart 1991, paragraaf 4.3.2.
Brief van formateur Lubbers van 7 november 1989, Kamerstukken
II, 1989-1990, 21 132, nr. 12 p. 1.

(38) HANDELING
Het toetsen van in de ministerraad te behandelen ingrijpende
nota's van wijziging en van nadere rapporten n.a.v.
ingrijpende kritiek van de Raad van State aan diverse
kwaliteitseisen.
Periode: 1985-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TZ
Bron: Wetgevingstoetsing door het Ministerie van Justitie,
Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid, 1991, paragraaf 3.3.

Taak:
Het voorbereiden van een AMVB.

(39) HANDELING
Het adviseren m.b.t. het opstellen van een ontwerp-AMVB.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, AD
Bron: Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf V.2.3.

(40) HANDELING
Het toetsen van een ontwerp-AMVB.
Periode: 1985-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TZ
Bron: Aanwijzingen inzake de toetsing van ontwerpen van wet en
van algemene maatregelen van bestuur, vastgesteld door de
Minister-President op 16 januari 1985, nr. 1985/35/994a,
Stcrt. 18.

Taak:
Het voorbereiden van een ministeriële regeling.

(41) HANDELING
Het adviseren m.b.t. het opstellen van een ontwerp-regeling.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, AD
Bron: Draaiboek voor de wetgeving, paragraaf VII.2.3.

B. ten opzichte van de Tweede Kamer:
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(42) HANDELING
Het toetsen van amendementen op wetsvoorstellen op deregule-
ringsaspecten (eventueel).
Periode: 1985-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TO
Bron: Rapport Evaluatie toetsingsprocedure voor deregulering,
Kamerstukken II, 1985-1986,17 931 nr. 68, p. 14.
(Organisatie-eenheden: zie Bijlage V.)

C. Ten opzichte van de samenleving als geheel:

Hoofdtaak:
Het bekendmaken van wetten en het bekendmaken van AMVBs.

(Organisatie-eenheden: zie voor de organisatie-eenheden binnen
het Ministerie van Justitie die zich met het bekendmaken van
wetten beziggehouden hebben Bijlage VI.)

Taak:
De zorg voor de uitgifte van het Staatsblad.
Periode: 01/01/1864 - 17/02/1988 en 17/02/1988 - 1991.
Bron: Besluit ter nadere regeling van de wijze en vorm van
afkondiging van wetten en Koninklijke besluiten van 22 decem-
ber 1863, Stb. 149, art. 1 en Bekendmakingswet, 4-2-88, Stb.
18, art. 2 lid 1.
Bronnen periode: Besluit 22-12-1863, art. 5 en Bekendmakings-
wet van 4-2-1988, art 9-1 en Stb. 1988, 19.

(43) HANDELING
Het plaatsen van wetten en AMVBs in het Staatsblad.
Periode: 01-01-1864 t/m 17-02-1988
Karakteristiek: BVA, AG, UI
Bron: Besluit ter nadere regeling van de wijze en vorm van
afkondiging van wetten en Koninklijke besluiten van 22 decem-
ber 1863, Stb. 149, art. 3 en 4.

(44)HANDELING
Het plaatsen van gewijzigde (Rijks)wetten en AMVBs in het
Staatsblad.
Periode: 14-02-1984 t/m 1991
Karakteristiek: BVA, AG, UI
Bron: Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek, vastgesteld bij
besluit van de Minister-President van 14 februari 1984, nr.
341078, art. 135, 136 en 140.

(45) HANDELING
Het voorzien van een dagtekening van uitgifte van wetten.
Periode: 01-01-1864 t/m 17-02-1988
Karakteristiek: BVA, AG, UI



KK

Bron: Besluit ter nadere regeling van de wijze en vorm van
afkondiging van wetten en Koninklijke besluiten van 22 decem-
ber 1863, Stb. 149, art. 3 en 4.

(46) HANDELING
Het beoordelen wat in het Staatsblad moet worden vermeld.
Periode: 13-01-1989 t/m 1991
Bronnen periode: Besluit, art. 19
Karakteristiek: BVA, AG, OV
Bron: Besluit Uitgifte Staatsblad en Staatscourant, art. 4,
6-1-89, Stb. 1.

(47) HANDELING Het vaststellen van de tarieven van het
Staatsblad in overleg met de uitgever (de tarieven worden in
de Staatscourant gepubliceerd).
Periode: 1989 - 1991
Karakteristiek: BEF, BS, KS
Bron: Besluit Uitgifte Staatsblad en Staatscourant, art. 9 lid
2, 6-1-1989, Stb. 1.

(48)HANDELING
Het bepalen van de tijdstippen van uitgifte van het
Staatsblad.
Karakteristiek: BEF, BS, KS
Bron: Besluit Uitgifte Staatsblad en Staatscourant, art. 6 lid
1, 6-1-1989, Stb. 1. Met ingang van: 13-01-1989 t/m 1991.

(49) HANDELING
Het sluiten van overeenkomsten tot het produceren, uitgeven en
aan het publiek ter beschikking stellen van het Staatsblad.
Periode: 13-01-1989 t/m 1991
Karakteristiek: BEF, BS, KS
Bron: Besluit uitgifte Staatsblad en Staatscourant, art. 2,
6-1-89, Stb. 1.

(50) HANDELING
Het voorbereiden van vervangende voorzieningen in geval van
stagnatie van de uitgifte van het Staatsblad.
Periode: 13-01-1989 t/m 1991
Karakteristiek: BEF, BS, KS
Bron: Besluit uitgifte Staatsblad en Staatscourant, art. 3,
6-1-89, Stb. 1.

(51) HANDELING
Het plaatsen van wetten, AMVBs en KBs in de Staatscourant
indien bevolen door de wetgever of de regering/Koning.
Periode: 01-01-1864 t/m 17-02-1988
Karakteristiek: BVA, AG, UI
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Bron: Besluit ter nadere regeling van de wijze en vorm van
afkondiging van wetten en Koninklijke besluiten van 22 decem-
ber 1863, Stb. 149, art. 3 en 4.

D. Ten opzichte van de Koning:

Hoofdtaak:
Het bekendmaken van wetten.

Taak:
Het dragen van de zorg voor de uitgifte van het Staatsblad.

(52) HANDELING
Het terugzenden van de originelen van wetten, AMVBs en KBs aan
het Kabinet der Koningin.
Periode: 01-01-1864 t/m 17-02-1988 en (17-02-1988) 13-01-1989
t/m 1991.
Karakteristiek: BEF, AG, UI
Bron: Besluit ter nadere regeling van de wijze en vorm van
afkondiging van wetten en Koninklijke besluiten van 22 decem-
ber 1863, Stb. 149, art. 3 en 4 en Besluit Uitgifte Staatsblad
en Staatscourant, art. 7, 6-1-1989, Stb. 1.
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3.2.2.
Staatscommissies en commissies (ambtelijk en niet-ambtelijk),
interdepartementale werkgroepen en regeringscommissarissen

(Zie voor een chronologisch overzicht, met een taakomschrij-
ving, oprichtingsbeschikking, etc., van al deze commissies,
werkgroepen en regeringscommissarissen Bijlage VII. De in deze
bijlage opgesomde commissies etc. kunnen meer dan één van de
hieronder gegeven handelingen uitvoeren. De lijst van commis-
sies die zich hebben beziggehouden met het opstellen van wets-
ontwerpen en de lijst van commissies die zich hebben bezigge-
houden met het adviseren omtrent de noodzaak tot het maken van
wetsontwerpen overlappen elkaar. De hieronder opgenoemde
commissies komen echter maar éénmaal voor in Bijlage VII.)

De genoemde commissies en werkgroepen zijn in dit onderzoek
opgenomen omdat zij zich bewegen op het in dit rapport behan-
delde taakgebied, zij onder de werking van de Archiefwet 1962
vallen en de secretaris afkomstig was van het Ministerie van
Justitie. De commissies e.d. zullen ook in andere PIVOT-onder-
zoeken bij Justitie voorkomen, omdat de wet- en regelgeving
waar de commissies aan bijdroegen altijd een onderwerp binnen
bepaald taakgebied behandelt.

Wat betreft de periode waarin de commissies etc. actief zijn
geweest moet opgemerkt worden dat de preciese periode niet
altijd te achterhalen valt, al was het alleen maar door de
nare gewoonte van ministers om eenmaal ingestelde commissies
niet officieel op te heffen. Als een commissie wel een eind-
verslag heeft afgeleverd in een bepaald jaar, maar een ophef-
fingsdatum niet te achterhalen is, is het jaar van het eind-
verslag als jaar van opheffing aangehouden.

A. Ten opzichte van de Ministerraad:

Taak:
Het voorbereiden van wetsontwerpen.

(52) HANDELING
Het opstellen van een wetsontwerp en een Memorie van Toe-
lichting.
Periode: hangt van de commissie, werkgroep, etc. af
Karakteristiek: BVO, AG, UI
Bron: hangt van de commissie, werkgroep, etc. af

- Commissie Invoering Wetboek van Militair Strafrecht en de
Wet op de Krijgstucht;
Periode: 1912-onbekend
- Staatscommissie voor de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving;
Periode: 1919-1991
- Commissie inzake het verplicht stellen van een Verzekering
tegen Geldelijke Gevolgen van de Aansprakelijkheid volgens de
Wet, voortvloeiende uit het Gebruik van Motorrijtuigen;
Periode: 1937-1947?
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- Commissie van Advies inzake Verhoogde Rechtsbescherming;
Periode: 1946-onbekend
- Staatscommissie voor Onderzoek naar de Wenselijkheid van een
Wijziging van de Grondwet;
Periode: 1946-1946
- Staatscommissie van Advies inzake de Afschaffing of Vervan-
ging van het Bezettingsrecht;
Periode: 1946-1955
- Commissie van Advies over de Vraag welke de Meest Gewenste
Wetgeving is op het Stuk van de Pacht;
Periode: 1947-onbekend
- Commissie voor het ontwerpen van nadere Strafrechtelijke
Voorzieningen tegen Schending van Overheidsgeheimen;
Periode: 1947-19??
- Commissie ter Voorbereiding van een Ontwerp van Wet, strek-
kende tot het tegengaan van Lichtvaardige Echtscheidingen en
het keren van Ontduiking van het Verbod van Echtscheiding bij
Onderling Goedvinden;
Periode: 1947-1948
- Commissie voor het ontwerpen van richtsnoeren voor de Her-
ziening van de Civiele Procedure en van de Rechterlijke Orga-
nisatie;
Periode: 1947-1948?
- Commissie tot Voorbereiding van een Herziening van de Be-
roepswet;
Periode: 1947-1956
- Commissie Bescherming Industriële Geheimen;
Periode: 1948-onbekend
- Commissie Oorlogsstrafrecht;
Periode: 1948-1951
- Commissie voor Onmaatschappelijke Gezinnen (Staatscommissie
Eijsen);
Periode: 1948-1951?
- Commissie Nationaliteitswetgeving ter Regeling van het
Nederlanderschap als Nationaliteit voor het Toekomstig Konink-
rijk;
Periode: 1949-onbekend
- Commissie tot Herziening van de Begrafeniswet;
Periode: 1949-onbekend
- Permanente Commissie van Advies voor de Zaken van de Burger-
lijke Stand en voor Nationaliteitsaangelegenheden;
Periode: 1949-1991
- Commissie van Advies inzake Bepalingen omtrent de Burgerlij-
ke Stand voorkomende in Boek I van het Nieuwe Burgerlijk
Wetboek;
Periode: 1955-onbekend
- Commissie van Advies inzake de Herzieningen van het Tarief
van Justitiekosten in Burgerlijke Zaken;
Periode: 1955-onbekend
- Commissie Nationaliteitsprocedure;
Periode: 1955-1956
- Commissie Universitaire Notariële Studie;
Periode: 1956-onbekend
- Commissie Herziening Wijziging Art; 4, sub 8 Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering;
Periode: 1956-onbekend
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- Commissie tot het doen van een Voorstel voor een Wettelijke
Regeling, als bedoeld in Artikel 28 van het Wetsontwerp Econo-
mische Mededinging;
Periode: 1956-1956?
- Commissie Loterijwezen;
Periode: 1958-1964;
- Commissie Herziening Ondernemingsrecht (Commissie Verdam);
Periode: 1960-onbekend
- Commissie Herziening Gratieregeling (Commissie tot Herzie-
ning van het Gratiebesluit);
Periode: 1960-1966?
- Commissie Bestrijding Prostitutie (Commissie Stoffels);
Periode: 1962-1964
- Commissie Niet-ambtelijke Corruptie;
Periode: 1962-1964?
- Commissie Kunstmatige Inseminatie bij de Mens;
Periode: 1962-1965?
- Commissie Herziening Beroepswet;
Periode: 1963-onbekend
- Commissie ter Voorbereiding van een Partiële Herziening van
het Wetboek van Strafvordering (Commissie Partiële Herziening
Strafvordering);
Periode: 1964-1984
- Commissie Herziening Kinderbeschermingsrecht;
Periode: 1965-1971?
- Commissie Vermogensstraffen;
Periode: 1966-1972?
- Commissie Bevoorrechting van Vorderingen;
Periode: 1968-onbekend
- Commissie Rechtsbijstand aan On- en Minvermogenden;
Periode: 1968-onbekend
- Adviescommissie Vennootschapsrecht (Commissie Vennootschaps-
recht, Commissie Van der Grinten);
Periode: 1968-1991
- Commissie Justitieel Optreden tegen in Groter Verband Ge-
pleegde Strafbare Feiten (Commissie Artikel 540 Wetboek van
Strafrecht);
Periode: 1969-1970
- Adviescommissie Afschaffing Dertiende Penning;
Periode: 1970-onbekend
- Adviescommissie Zedelijkheidswetgeving;
Periode: 1970-onbekend
- Commissie Giraal Effectenverkeer;
Periode: 1970-1974?
- Veiligheidscommissie voor de Burgerluchtvaart;
Periode: 1970-1991
- Staatscommissie inzake Bescherming Persoonlijke Levenssfeer
in Verband met Persoonsregistraties;
Periode: 1972-1977
- Commissie Scheidingsprocesrecht;
Periode: 1973-1974
- Commissie Alternatieve Strafrechtelijke Sancties;
Periode: 1974-1983
- Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie (STC
HRO);
Periode: 1976-1987
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- Werkgroep Nadere Wettelijke Regeling Politieregisters m.b.t.
Bescherming Persoonlijke Levenssfeer;
Periode: 1978-onbekend
- Centrale Commissie Misdaadvoorkoming;
Periode: 1979-onbekend
- Landelijke Contactcommissie Voorkoming Criminaliteit (LCVC/
Landelijke Contactcommissie);
Periode: 1979-19??
- Commissie Herziening Strafrecht voor Jeugdigen (Commissie
Jeugdstrafrecht);
Periode: 1979-jaren 1980
- Staatscommissie Euthanasie;
Periode: 1982-onbekend
- Commissie Rechtspositie TBR-gestelden;
Periode: 1982-onbekend
- Commissie Vereenvoudiging Afdoening Lichte Overtreding Ver-
keersvoorschriften;
Periode: 1983-1985
- Commissie Wetgeving Algemene Regels van Bestuursrecht;
Periode: 1983-1991
- Interdepartementale Werkgroep Verrekening Pensioenrechten na
Scheiding;
Periode: 1983?-1983?
- Commissie ter Bestudering van de Positie van de Getuige in
het Strafproces;
Periode: 1984-onbekend
- Commissie Wettelijke Regeling Burgerlijke Stand;
Periode: 1985onbekend
- Commissie Computer Criminaliteit;
Periode: 1985-1987
- Werkgroep betreffende Samenlevingsvormen Buiten het Huwe-
lijk;
Periode: 1985-1987
- Commissie Wettelijke Voorzieningen Schadevergoeding Slacht-
offers in het Procesrecht;
Periode: 1985-1988
- Adviescommissie Herziening van de Faillissementswet;
Periode: 1986-1989
- Werkgroep Gijzeling en Gewapende Overvallen;
Periode: 1988-1988
- Commissie Herijking Wetboek van Strafvordering;
Periode: 1988-1990?
- Begeleidingscommissie Invoering Wet Militaire Strafrecht-
spraak;
Periode: 1989-onbekend
- Werkgroep Auteursrechtelijke Bescherming Computerprogramma-
tuur.
Periode: 1989-1990

Taak:
Het voorbereiden van algemene maatregelen van bestuur.

(53) HANDELING
Het opstellen van een ontwerp-AMVB.
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Periode: hangt van de commissie, werkgroep, etc. af
Karakteristiek: BVO, AG, UI
Bron: hangt van de commissie, werkgroep, etc. af

- Commissie Transactie in Handen der Politie;
Periode: 1958-198?
- Commissie Herziening Gratieregeling (Commissie tot Herzie-
ning van het Gratiebesluit);
Periode: 1960-1966?
- Adviescommissie Vennootschapsrecht (Commissie Vennootschaps-
recht, Commissie Van der Grinten);
Periode: 1968-1991
- Werkgroep Herziening Bezwaren Dubbelen van de Registers van
de Burgerlijke Stand;
Periode: 1983-onbekend

Taken:
- Het voorbereiden van algemene maatregelen van bestuur;
- Het voorbereiden van een ministeriële regeling.
(NB. Van de hieronder genoemde commissies e.d. is niet duide-
lijk wat de aard van de regeling was die zij voorbereidden.)

(54) HANDELING
Het opstellen van een ontwerp-AMVB.

(55) HANDELING
Het opstellen van een ontwerp-ministeriële regeling.
Periode: hangt van de commissie, werkgroep, etc. af
Karakteristiek: BVO, AG, UI
Bron: hangt van de commissie, werkgroep, etc. af

- Werkgroep Persoonsdossiers;
Periode: 1962-onbekend
- Commissie Arbeidsloon Gedetineerden voor de Open Gevangenis-
sen;
Periode: 1963-onbekend
- Commissie Vaststelling Normen t.a.v. Functievervulling door
Voorzitters en Ondervoorzitters van de Raden van Beroep;
Periode: 1965-onbekend
- Commissie Vermogensstraffen;
Periode: 1966-1972?
- Commissie Rechtsbijstand aan On- en Minvermogenden;
Periode: 1968-onbekend
- Veiligheidscommissie voor de Burgerluchtvaar;
Periode: 1970-1991
- Staatscommissie inzake Bescherming Persoonlijke Levenssfeer
in Verband met Persoonsregistraties;
Periode: 1972-1977
- Commissie teneinde te Rapporteren en Voorstellen te doen
over alle Problemen op Justitieel en Politieel Gebied samen-
hangend met de Uitvoering van in de Wegenverkeerswet Aange-
brachte Wijzigingen;
Periode: 1973-onbekend
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- Werkgroep Vennootschapsrech;
Periode: 1973-198?
- Werkgroep Herziening Huishoudelijk Reglement voor het Huis
van Bewaring;
Periode: 1974-onbekend
- Werkgroep Beveiliging en Bewaking door Particuliere Organi-
saties;
Periode: 1974-1977
- Werkgroep "Persoonsbeveiliging";
Periode: 1979-onbekend
- Subcommissie AROB van de Staatscommissie Herziening Rechter-
lijke Organisatie;
Periode: 1979-1987
- Werkgroep Vereenvoudiging Afdoening Verkeersovertredingen;
Periode: 1980-onbekend
- Commissie van Advies inzake Normen Kwantitatieve Bezetting
College van Beroep voor het Bedrijfsleven;
Periode: 1984-onbekend
- Werkgroep Vervoer Justitiabelen;
Periode: 1985-onbekend
- Commissie AROB (Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbe-
schikkingen);
Periode: 1987-1987
- Werkgroep Advisering Doorberekening Politiekosten;
Periode: 1988-onbekend
- Werkgroep Beperking Overwerk en Verschuiving;
Periode: 1988-1989
- Commissie Herijking Wetboek van Strafvordering;
Periode: 1988-1990?

B. Ten opzichte van de verantwoordelijke minister(s):

Taak:
Het voorbereiden van wetsontwerpen.

(56) HANDELING
Het adviseren betreffende wetsontwerpen.
Periode: hangt van de commissie, werkgroep, etc. af
Karakteristiek: BVO, AG, AD
Bron: hangt van de commissie, werkgroep, etc. af

(57) HANDELING
Het adviseren omtrent de noodzaak tot het opstellen van een
wetsontwerp / ontwerp van wetswijziging.

- Staatscommissie voor de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving;
Periode: 1919-1991
- Commissie ter Bestudering van de Wenselijkheid ener Herzie-
ning van de Vigerende Bepalingen Betreffende de Voorwaardelij-
ke Veroordeling en de Voorwaardelijke Invrijheidstelling
(Commissie Pompe);
Periode: 1951-1952
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- Commissie ter Bestudering van de Wenselijkheid ener Herzie-
ning van de Vigerende Bepalingen betreffende de Voorwaardelij-
ke Veroordeling en de Voorwaardelijke Invrijheidstelling
(Commissie Pompe);
Periode: 1951-1952?
- Commissie Herziening Wijziging Art. 4, Sub 8 Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering;
Periode: 1956-onbekend
- Commissie Loterijwezen;
Periode: 1958-1964
- Commissie Herziening Ondernemingsrecht (Commissie Verdam);
Periode: 1960-onbekend
- Commissie Bestrijding Prostitutie (Commissie Stoffels);
Periode: 1962-1964
- Commissie Niet-ambtelijke Corruptie;
Periode: 1962-1964?
- Commissie Kunstmatige Inseminatie bij de Mens;
Periode: 1962-1965
- Commissie Herziening Beroepswet;
Periode: 1963-onbekend
- Commissie ter Voorbereiding van een Partiële Herziening van
het Wetboek van Strafvordering (Commissie Partiële Herziening
Strafvordering);
Periode: 1964-1984
- Commissie Herziening Kinderbeschermingsrecht;
Periode: 1965-1971?
- Commissie Vermogensstraffen;
Periode: 1966-1972
- Commissie Bevoorrechting van Vorderingen;
Periode: 1968-onbekend
- Commissie Rechtsbijstand aan On- en Minvermogenden;
Periode: 1968-onbekend
- Commissie Vennootschapsrecht;
Periode: 1968-1973
- Adviescommissie Vennootschapsrecht (Commissie Vennootschaps-
recht, Commissie Van der Grinten);
Periode: 1968-1991
- Commissie Justitieel Optreden tegen in Groter Verband Ge-
pleegde Strafbare Feiten (Commissie Artikel 540 Wetboek van
Strafrecht);
Periode: 1969-1970?
- Adviescommissie Zedelijkheidswetgeving;
Periode: 1970-onbekend
- Commissie Giraal Effectenverkeer;
Periode: 1970-1974
- Commissie Alternatieve Strafrechtelijke Sancties;
Periode: 1974-1983
- Commissie Alimentatienormen;
Periode: 1975-onbekend
- Commissie Incasso, Beheer en Repartitie Auteursrechtgelden
(CIBRA/Commissie Martens);
Periode: 1978-jaren 1980
- Commissie Herziening Strafrecht voor Jeugdigen (Commissie
Jeugdstrafrecht);
Periode: 1979-jaren 1980
- Staatscommissie Euthanasie;
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Periode: 1982-onbekend
- Werkgroep Algemene Regels van Bestuursrecht;
Periode: 1982-1982
- Commissie ter Bestudering van de Positie van de Getuige in
het Strafproces,
Periode: 1984-onbekend
- Commissie Wettelijke Voorzieningen Schadevergoeding Slacht-
offers in het Procesrecht;
Periode: 1985-1988
- Adviescommissie Herziening van de Faillissementswet;
Periode: 1986-1989
- Werkgroep Gijzeling en Gewapende Overvallen;
Periode: 1988-1988
- Regeringscommissaris voor de herziening van de politiewet.
Periode: 1971-1979?

(58) HANDELING
Het adviseren m.b.t. de wijze waarop een wetsontwerp opgesteld
wordt.

Werkgroep Algemene Regels van Bestuursrecht.
Periode: 1982-1982?

Taak:
Het voorbereiden van AMVBs.

(59) HANDELING

Het adviseren omtrent de noodzaak tot het maken/wijzigen van
AMVBs.
Periode: hangt van de commissie, werkgroep, etc. af
Karakteristiek: BVO, AG, AD
Bron: hangt van de commissie, werkgroep, etc. af

- Commissie van Advies inzake de Justitiële Documentatie;
Periode: 1955-1991
- Commissie Vermogensstraffen;
Periode: 1966-1972?
- Commissie Rechtsbijstand aan On- en Minvermogenden;
Periode: 1968-onbekend
- Adviescommissie Vennootschapsrecht (Commissie Vennootschaps-
recht, Commissie Van der Grinten);
Periode: 1968-1991
- Commissie van Advies inzake Toevoegingsaangelegenheden.
Periode: 1980-onbekend

(60) HANDELING
Het evalueren van een AMVB.
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- Commissie ter Voorbereiding en Evaluatie van de Algemene
Verlofregeling voor Gedetineerden;
Periode: 1981-onbekend
- Werkgroep Justitieel Beleid en Slachtoffer;
Periode: 1983-onbekend

3.2.3. Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten

A. Ten opzichte van de verantwoordelijke minister(s):

Taak:
Het voorbereiden van wetsontwerpen.

(61) HANDELING
Het desgevraagd toetsen van wetsontwerpen uit een oogpunt van
een sober en terughoudend wetgevingsbeleid en aan de Algemene
aanwijzingen voor de wetgeving.
Periode: 1987-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TO
Bron: Besluit van de Minister-President van 10 september 1987,
Stcrt 181 en van 11 januari 1989, Stcrt 20.

(62) HANDELING
Het desgevraagd advies uitbrengen over voorontwerpen, nota's
en rapporten inzake wetgevingsprojecten en wetgevingsthema's
uit een oogpunt van een sober en terughoudend
wetgevingsbeleid.
Periode: 1989-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TO
Bron: Besluit van de Minister-President van 11 januari 1989,
Stcrt 20.

Taak:
Het evalueren van wetten.

(63) HANDELING
Het desgevraagd advies uitbrengen betreffende (complexen van)
bestaande wetgeving uit een oogpunt van een sober en
terughoudend wetgevingsbeleid.
Periode: 1987-1991
Karakteristiek: BEV, AG, TO
Bron: Besluit van de Minister-President van 10 september 1987,
Stcrt 181 en van 11 januari 1989, Stcrt 20.

(64)HANDELING
Het desgevraagd advies uitbrengen betreffende wetgevings-
thema's uit een oogpunt van een sober en terughoudend
wetgevingsbeleid.
Periode: 1987-1991
Karakteristiek: BEV, AG, TO
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Bron: Besluit van de Minister-President van 10 september 1987,
Stcrt 181 en van 11 januari 1989, Stcrt 20.

Taak:
Het voorbereiden van AMVBs.

(65) HANDELING
Het desgevraagd toetsen van ontwerpen van algemene maatregelen
van bestuur uit een oogpunt van een sober en tergughoudend
wetgevingsbeleid en aan de Algemene Aanwijzingen voor de
wetgeving.
Periode: 1987-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TO
Bron: Besluit van de Minister-President van 10 september 1987,
Stcrt 181 en van 11 januari 1989, Stcrt 20.
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4. De taken en handelingen van de actoren in het deeltaakge-
bied "het bepalen van het algemeen wetgevingsbeleid"

4.1 Ontwikkelingen in het deeltaakgebied 1945-1991

Het algemeen wetgevingsbeleid bestaat uit:
a. Het beleid ten aanzien van de formeel-juridische kwaliteit
van de wetgeving, waaronder juridisch-technische harmonisatie;
b. Het beleid ten aanzien van de bestuurlijke kwaliteit van de
wetgeving, waaronder beleidsmatige coördinatie. Onder
bestuurlijke kwaliteit van wetgeving wordt hier de kwaliteit
van de wetgeving als beleidsinstrument verstaan.

Harmonisatie en coördinatie

In navolging van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst34

wordt in dit rapport gesproken van juridisch-technische harmo-
nisatie van wetgeving en beleidsmatige coördinatie van wetge-
ving.
Juridisch-technische harmonisatie betekent een zodanig in
onderlinge overeenstemming brengen van wetten, dat verschillen
in opbouw en systematiek, in dosering tussen directe en nadere
regeling, in begrippen, constructies, formuleringen, in mate
van decentralisatie, in wijze van sanctionering, in rechtsbe-
scherming en inspraakmogelijkheden enz. worden voorkomen of
teruggebracht.
Beleidsmatige coördinatie van wetgeving betekent het zodanig
in onderlinge overeenstemming brengen van wetten, dat de
beleidscoördinatie tussen sectoren en departementen onderling
en tussen verschillende bestuurslagen wordt bevorderd.

Vooral de laatste twintig jaar is de aandacht voor beide
vraagstukken flink gegroeid, als reactie op het verschijnsel
van de "veertien wetsfamilies", dat inhoudt dat ieder ministe-
rie wetsontwerpen maakt op zijn eigen manier en dat er weinig
aandacht besteed wordt aan de samenhang tussen de wetgeving
van het eigen ministerie en van andere ministeries afkomstige
wetgeving. Dat de aandacht in de jaren 1970 enorm is toegeno-
men betekent niet dat er daarvoor geen belangstelling voor
juridisch-technische harmonisatie en beleidsmatige coördinatie
was.

Aandacht voor de juridisch-technische harmonisatie was er al
vroeg. Voor de Tweede Wereldoorlog had de minister van Justi-
tie al een taak op dit gebied, al hield die taak toen niet
meer in dan het voorbereiden van algemene aanwijzingen voor de
wetgeving, het adviseren van andere ministeries bij het voor-
bereiden van wetsontwerpen en het verschaffen van hulp en
                    
    34Prof. mr. P. de Haan en mr. R. Fernhout: Wetgeving,

planning en financiering, p. 12-13.



XX

advies op wetgevend gebied aan de andere ministeries, als die
met een specifiek probleem zaten.
De laatste twee zaken kunnen, als het een beleidsterrein
betreft dat het beleid van Justitie treft, ook worden opgevat
als een middel tot beleidsmatige coördinatie.

In 1949 werd door de Ministerraad de Contactcommissie voor de
Wetgevingstechniek ingesteld. Deze commissie moest adviseren
bij het ontwerpen van richtlijnen voor de wetgevingstechniek.
Deze Aanwijzingen inzake de wetgevingstechniek werden op 21
juni 1954 vastgesteld door de Minister-President bij besluit
nr. 38 169. Deze aanwijzingen droegen bij aan de juridisch-
technische harmonisatie, maar ook aan de beleidsmatige coördi-
natie, doordat de mogelijkheid werd geboden om contact op te
nemen met diverse ministers om te adviseren bij het opstellen
van die hun beleidsterrein raakten. Deze coördinerend minis-
ters waren: de minister van Justitie voor het burgerlijk
recht, het strafrecht, het burgerlijk en strafprocesrecht en
de rechtsvorming en -ontwikkeling, de minister van Binnenland-
se Zaken voor aangelegenheden betreffende de Grondwet en de
minister van Buitenlandse Zaken voor zaken betreffende inter-
nationale overeenkomsten35. Het Kabinet voor Surinaamse en
Nederlands-Antilliaanse Zaken kon ontwerp-regelingen toetsen
die het Statuut van het Koninkrijk raakten36.

Het denken over de beleidsmatige coördinatie van wetgeving is
aan het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren
zeventig begonnen op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening
en welzijn37. Door de groei van deze beleidsterreinen kreeg men
behoefte aan een betere coördinatie van het regeringsbeleid en
in het verlengde daarvan ook aan een betere beleidsmatige
coördinatie van wetgeving.

Eén van de eerste pogingen de beleidsmatige coördinatie van
het regeringsbeleid te verbeteren was de instelling van de
Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie
(Commissie-Van Veen), bij besluit van de Minister-President
van 3 december 1969. De commissie moest o.a. advies uitbrengen
betreffende de wijze waarop coördinatie tot stand moest komen
bij onderwerpen die meer dan één departement betroffen, zowel
op ministerieel als op ambtelijk niveau.
                    
    35Rapport van de Ministeriële Commissie Taakverdeling en

Coördinatie, Tweede Kamer, 1977, 14649 nrs. 1-2, p. 8,
9 en 14. Zie voor het begrip coördinerend minister de
volgende pagina van dit rapport.

    36Zie de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek, 13
september 1972, Stcrt 2 1973, art. 1 en 14 februari
1984, Stcrt 52, art. 150-153. Rapport van de Minis-
teriële Commissie Taakverdeling en Coördinatie, Tweede
Kamer, 1977, 14649 nrs. 1-2, p. 8 en 9.

    37Prof. mr. P. de Haan en mr. R. Fernhout: Wetgeving,
planning en financiering: algemeen, p. 8.



YY

Het (onofficieel al in gebruik zijnde) instituut van de co-
rdinerend minister is officieel gemaakt naar aanleiding van de
aanbevelingen in het rapport van de Commissie-Van Veen dat in
1971 uitkwam38.
Een coördinerend minister is een minister die, krachtens een
beslissing van de Ministerraad of een afspraak tussen de
betrokken ministers, op een bepaald gebied zorg draagt voor
een zo goed mogelijke interdepartementale beleidsvoorberei-
ding. Zijn bevoegdheden beperken zich in de regel tot datgene
wat hiervoor noodzakelijk is: hij bevordert zonodig de instel-
ling van een interdepartementale coördinatiecommissie, hij
wijst daarvan de voorzitter en secretaris aan en draagt zorg
voor de vaststelling van hun instructie; hij stelt de agenda's
vast, waarop hij eigener beweging, naast hetgeen de departe-
menten zelf inbrengen, onderwerpen kan opnemen die naar zijn
oordeel coördinatie behoeven; hij ziet erop toe dat geen
departement zich aan de coördinatie onttrekt en op het hem
toegewezen coördinatiegebied heeft hij het recht van presenta-
tie, schriftelijk en mondeling, van het ambtelijk coördinatie-
product in het ministerieel coördinatie-orgaan. Voor de defi-
nitieve beslissingen die in een ministerieel coördinatie-
orgaan worden genomen dragen alle betrokken ministers mede-
verantwoordelijkheid39.

Coördinatie en harmonisatie van wetgeving in het algemeen kwam
aan de orde in het rapport van de Ministeriële Commissie
Taakverdeling en Coördinatie, dat in 1977 uitkwam. Deze com-
missie pleitte voor een kwalitatieve en kwantitatieve verster-
king van het ambtelijk wetgevingsapparaat.

In 1978 werd een ad hoc-werkgroep onder voorzitterschap van
J.M. Polak ingesteld door de Minister-President, die sugges-
ties moest doen over de wijze waarop de volgende drie vraag-
stukken het best konden worden benaderd: de verschillende
stijlen van wetgeving bij de departementen, de regelgeving bij
algemene maatregel van bestuur en de regelgeving of quasi-
regelgeving bij nota. Het eveneens in 1978 uitgebrachte eind-
rapport gaf de stoot aan een drietal ontwikkelingen:

                    
    38Drs. G. Gerding en drs. B. de Jong, De politieke en

ambtelijke top. Rapport over een onderzoek naar het
functioneren van de topstructuur van de rijksdienst,
p. 13.
Bestuursorganisatie bij de kabinetsformatie van 1971.
Rapport van de Commissie Interdepartementale
Taakverdeling en Coördinatie, p. 23, 55-56 en 105.

    39Een ministerieel coördinatie-orgaan is een informeel
ministerieel overleg, een ministeriële commissie, een
onderraad en in laatste aanleg de Ministerraad.
Rapport van de Ministeriële Commissie Taakverdeling en
Coördinatie, Kamerstukken II 1977, 14 649 nrs. 1-2, p.
13-14.
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1. de instelling van de Interdepartementale Commissie voor de
Harmonisatie van Wetgeving, de oprichting van een Stafafdeling
Harmonisatie Wetgeving bij het Ministerie van Justitie en de
aanwijzing van de minister van Justitie als coördinerend
minister voor de harmonisatie van wetgeving;
2. de instelling van de Commissie Wetgevingsvraagstukken;
3. het formeren van een Werkgroep Procedures Wetgeving40, die
verbeteringen in de procedurele sfeer moest voorstellen.

Bij besluit van de Ministerraad van 14 september 1979 is de
minister van Justitie aangewezen als coördinerend bewindsper-
soon voor de (juridisch-technische41) harmonisatie van wetge-
ving. De minister van Justitie richtte in 1980 binnen zijn
departement de Stafafdeling Harmonisatie Wetgeving op.

De Interdepartementale Commissie voor de Harmonisatie van
Wetgeving is ook in 1980 ingesteld. Deze commissie had als
opdracht: het adviseren van de minister van Justitie en door
zijn tussenkomst de andere ministers over harmonisatie van
wetgeving (juridisch-technische harmonisatie) en wetgevings-
techniek. Een algehele aanpassing van de Aanwijzingen voor de
wetgevingstechniek werd door (een werkgroep van) de commissie
ondernomen42. De Contactcommissie voor de Wetgevingstechniek
werd, omdat hij overbodig was geworden, opgeheven.

De Commissie Wetgevingsvraagstukken werd op 5 februari 1981
ingesteld door de Minister-President. Deze commissie kreeg de
taak advies uit te brengen over mogelijke verbeteringen in het
gebruik van onderscheiden vormen van regelgeving bij de cen-
trale overheid. Dit advies diende vergezeld te gaan van ont-
werp-aanbevelingen voor de Rijksdienst. De commissie leverde
in 1985 het rapport "Orde in de regelgeving" en het concept
voor de "Aanwijzingen wetgevingsvraagstukken".

De Werkgroep Procedures Wetgeving werd in 1981 gevormd en had
als taak het doen van voorstellen voor afspraken tussen de
Staten-Generaal en de regering omtrent de oplossing van prak-
tische knelpunten die zich voordoen bij de samenwerking tussen
de regering en de Staten-Generaal op het gebied van de wetge-
ving en de behandeling van nota's. Omtrent de behandeling van
nota's werden geen voorstellen gedaan, omdat de knelpunten
zich daar niet in de procedure voordeden, maar in de invulling
van het begrip "nota". Dit punt werd dus aan de Commissie
                    
    40De werkgroep is nooit officieel ingesteld.

    41Prof. mr. P. de Haan en mr. R. Fernhout: Wetgeving,
planning en financiering, p. 28 en Drs. G. Gerding en
drs. B. de Jong: De politieke en ambtelijke top,
Bijlage, p. 51.

    42Opnieuw vastgesteld door de Minister-President op 14
februari 1984, Stcrt. 52.
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Wetgevingsvraagstukken overgelaten43. In 1985 stelde de Minis-
ter-President de door de werkgroep ontworpen "Aanwijzingen
inzake procedureregels voor de behandeling van voorstellen van
wet en algemene maatregelen van bestuur" vast44.

De minister van Justitie tenslotte werd verantwoordelijk voor
het tot stand brengen en implementeren van algemeen harmonise-
rende wetgeving, waaronder, samen met de minister van Binnen-
landse Zaken, de Algemene wet bestuursrecht45. Hij stelde,
samen met de minister van Binnenlandse Zaken, in 1982 de
Werkgroep Algemene Regels Bestuursrecht en in 1983 de Commis-
sie Wetgeving Algemene Regels Bestuursrecht in. Het vaststel-
len van algemene regels van bestuursrecht bij wet is een
verplichting van de wetgever die door de Grondwet van 1983 in
art. 107, tweede lid, wordt opgelegd.

Deregulering

Eind jaren 1970 werd, door de groei van de wet- en regelgeving
in de jaren daarvoor (opkomst verzorgingsstaat) en de druk die
deze groei op het overheidsapparaat en de burgers veroorzaak-
te, behoefte gevoeld aan deregulering. De voornemens van de
regering inzake vermindering en vereenvoudiging van regelge-
ving zijn bij brief van de minister-President van 31 januari
1983 aan de voorzitter van de Tweede Kamer meegedeeld46.

Enerzijds liet de regering vier bijzondere projecten uitvoe-
ren, waarin op vier beleidsgebieden naar de mogelijkheden voor
deregulering gekeken werd. In dit kader werden ingesteld:
- de Commissie deregulering i.v.m. de economische ontwikkeling
(Commissie-Van der Grinten);
- een project ter voorbereiding van het Actieprogramma inzake
deregulering op het gebied van milieubeheer en ruimtelijke
ordening (DROM-project);
- een project ter voorbereiding van het Actieprogramma tot
stroomlijning en vereenvoudiging van het steuninstrumentarium
aan het bedrijfsleven van het Ministerie van Economische
Zaken;
- een project ter voorbereiding van het Actieprogramma inzake
deregulering op het terrein van de (woning)bouwregulering
gestart.

                    
    43Rapport van de Werkgroep Procedureregels Wetgeving,

vastgesteld op 10 februari 1983.

    44Besluit van de Minister-President van 26 november 1985,
Stcrt nr. 236.

    45Prof. mr. J.H. van Kreveld: De betekenis van de Awb voor de
rechtsontwikkeling, in: Rechtsontwikkeling door
wetgeving, Zwolle, 1990, p. 43-59, p. 47.

    46Zie Kamerstukken II, 1983-1984, 17 555 nr. 51.
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Als vervolg op het rapport van de Commissie-Van der Grinten
zijn nog twee deelprojecten opgezet:
- een project ter voorbereiding van een actieprogramma inzake
deregulering op het gebied van de arbeidsmarkt en de inkomens-
vorming (DIA);
- de Werkgroep deregulering sociaal-economische ordening en
kwaliteitsbevordering (Werkgroep-Nicaise) die de regelgeving
inzake de sociaal-economische ordening en de kwaliteitsbevor-
dering op mogelijkheden tot deregulering zou onderzoeken.47

Anderzijds besloot de regering de dereduleringsoperatie een
meeromvattend karakter te geven, dat zich in beginsel tot alle
in voorbereiding zijnde en bestaande wetgeving moest uitstrek-
ken en er zorg voor moest dragen dat bij de uitvoering van de
dereguleringsoperatie zoveel mogelijk dezelfde algemene uit-
gangspunten zou worden gehanteerd48.

In dit kader werd de Commissie Vermindering en Vereenvoudiging
van Overheidsregelingen (Commissie-Geelhoed) ingesteld. Deze
had als taak:
a. het ontwikkelen van algemene uitgangspunten voor verminde-
ring en vereenvoudiging van overheidsregelingen, die voor de
hele dereguleringsoperatie zouden gelden;
b. het toetsen van in voorbereiding zijnde wetgeving, die niet
binnen het bestek van een specifieke dereguleringsoperatie
viel;
c. voorbereidende en aanvullende initiatieven nemen t.a.v. de
toetsing van door de commissie aangewezen complexen van be-
staande wetgeving aan de door de commissie opgestelde crite-
ria;
d. het uitwerken van de algemene uitgangspunten voor verminde-
ring en vereenvoudiging van regelgeving tot een lijst van
toetsingspunten waaraan in voorbereiding genomen regelingen
kunnen worden getoetst.
Bij punt b. werd de commissie bijgestaan door enkele speciaal
daarvoor ingestelde werkgroepen. Bij punt c. werd de commissie
geholpen door per departement ingestelde werkgroepen.

De Commissie-Geelhoed stelde voor om bij het ontwerpen van
iedere nieuwe regeling voortaan een toetsing aan de algemene
uitgangspunten voor deregulering uit te laten voeren en het
resultaat van die toetsing met de ontwerp-regeling naar de
Ministerraad, de Raad van State en liefst ook de Tweede Kamer
te zenden. Uitgebreider toetsing van daartoe door de Minis-
terraad, op voordracht van de minister van Justitie, aangewe-
zen ontwerp-regelingen zouden door een met dat doel ingestelde
commissie moeten worden uitgevoerd. Het secretariaat van de
commissie zou bij het Ministerie van Justitie moeten liggen.

                    
    47Zie voor deze zes projecten Kamerstukken II, 17 931 nr. 5

en 4, 15 306 nr. 25, 17 931 nr. 7, 24 en 11.

    48Eindbericht van de Commissie-Geelhoed, Kamerstukken II,
1983-1984, 17 931 nr. 9.
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De toetsing van ontwerp-regelingen (wetten en algemene maatre-
gelen van bestuur) aan de door de Commissie-Geelhoed voorge-
stelde toetsingspunten werd inderdaad ingesteld. De regering
was van plan geweest de dereguleringstoetsing door de verant-
woordelijke ministeries zelf te doen uitvoeren, met de minis-
ter van Justitie in een algemeen coördinerende en toetsende
rol. Onder druk van de Tweede Kamer werd de toetsing echter
aan de minister van Justitie toebedeeld49. Op basis van het
eindrapport van de Commissie-Geelhoed werden de Aanwijzingen
inzake terughoudendheid met regelgeving door de Minister-
President vastgesteld op 5 november 1984 (Stcrt. 232). De
minister van Justitie werd per 1 februari 1985 met de deregu-
leringstoetsing van wetgeving belast, op basis van de Aanwij-
zingen inzake de toetsing van ontwerpen van wet en van algeme-
ne maatregelen van bestuur (vastgesteld bij besluit van de
Minister-President van 16 januari 1985, Stcrt. 18). Op basis
van dezelfde aanwijzingen kon voortaan door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken een toetsing op de gevolgen van de ontwerp-
regeling voor lagere publiekrechtelijke lichamen worden uitge-
voerd en door het Ministerie van Economische Zaken of het voor
de desbetreffende bedrijfstak verantwoordelijke ministerie een
toetsing op de gevolgen voor het bedrijfsleven. Deze toet-
singsprocedures zouden na een jaar geëvalueerd worden.
Bij deze toetsingen ging het overigens uitsluitend om rege-
ringsvoorstellen, daar initiatiefvoorstellen pas na de behan-
deling door de Staten-Generaal in de Ministerraad komen en dan
niet meer veranderd kunnen worden, zodat dereguleringstoetsing
dan weinig zin meer heeft. Initiatiefvoorstellen konden wel
voor de behandeling door de Tweede Kamer aan het Ministerie
van Justitie ter toetsing worden aangeboden, maar dit was niet
verplicht50.

Het kabinet stemde niet in met de instelling van de door de
Commissie-Geelhoed voorgestelde interdepartementale commissie
voor het uitvoeren van een uitgebreide toetsing, maar besloot
in plaats daarvan de minister van Justitie, in aansluiting op
zijn coördinerende functie bij de harmonisatie van wetgeving,
ter zake van de deregulering een algemeen toetsende en coördi-
nerende taak te geven51.
Naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie-Geelhoed
werd tevens besloten een wijziging in het Reglement van Orde
van de Ministerraad aan te brengen, zodanig dat voortaan
wetsontwerpen en ontwerpen van algemene maatregelen van be-
stuur verplicht opnieuw aan de orde moesten komen in de Minis-
                    
    49Kamerstukken II, 1983-1984, 17 931 nr. 12 en 1985-1986, 17

931 nr. 68.

    50Zie de brief van de Minister van Justitie aan de Tweede
Kamer van 8 oktober 1985, Kamerstukken II, 1985-1986,
17931 nr. 63.

    51Rapport Evaluatie toetsingsprocedure voor deregulering,
Kamerstukken II, 1985-1986, 17 931 nr. 68.
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terraad, indien het advies van de Raad van State ingrijpende
kritiek op de inhoud of de vormgeving van een dergelijk ont-
werp bevatte52.

In het in 1986 verschenen evaluatierapport aan de Tweede Kamer
bleek de dereguleringstoetsing niet te voldoen53. Er was toch
behoefte aan een uitgebreider toetsing van sommige ontwerpen.
Daarom werd bij KB van 10 september 1987 (Stcrt. 181) de
Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten ingesteld,
die tot taak had wetsontwerpen en ontwerpen van algemene
maatregel van bestuur te toetsen uit een oogpunt van een sober
en terughoudend wetgevingsbeleid en aan de Algemene aanwijzin-
gen voor de wetgeving. Bij de wijziging van het instellingsbe-
sluit van de commissie bij KB van 11 januari 1989, Stcrt. 20,
werd de commissie de bevoegdheid gegeven niet alleen advies
uit te brengen over wetsontwerpen en (complexen van) bestaande
wetgeving maar ook over wetgevingsthema's, voorontwerpen en
nota's en rapporten inzake wetgevingsprojecten.

De taak van de minister van Justitie inzake deregulering werd
vanaf 1987 uitgebreid tot taken t.a.v. de kwaliteit van de
wetgeving in het algemeen, wat nog eens bevestigd werd tijdens
de kabinetsformatie in 198954.

                    
    52Afschrift van de Aanwijzingen inzake terughoudendheid met

regelgeving, Kamerstukken II, 17 931 nr. 46, p. 3.

    53Kamerstukken II, 1985-1986, 17931, nr. 68.

    54Prof. mr. J.H. van Kreveld: De rol van Justitie in het
Nederlandse wetgevingsproces, in: Justitiële
Verkenningen, jrg. 17, 1991, nr. 5, p. 66-93, p. 67.
Brief van formateur Lubbers aan de Koningin, Kamer-
stukken II, 1989-1990, 21 132, nr. 12 p. 1.
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4.2 De actoren in het deeltaakgebied

4.2.1 De minister van justitie

A. Ten opzichte van de wetgever als geheel:
(Zie Bijlage IX voor de organisatie-eenheden die de onder dit
punt genoemde taken en handelingen uitvoerden.)

Hoofdtaken:
- Het dragen van de zorg voor het algemeen wetgevingsbeleid;
Periode: voor 198955-1991
Bron: Eindverslag van formateur Lubbers, Kamerstukken II,
1989-1990, 21 132, nr. 12, p. 1.
- Het dragen van de zorg voor de formeel-juridische kwaliteit
van de wetgeving.

(66) HANDELING
Het coördineren (als coördinerend minister) van de juridisch-
technische harmonisatie van wetgeving.
Periode: 1979-1991
Karakteristiek: BVO, AG, CO
Bron: Besluit van de Ministerraad van 14 september 1979,
Kamerstukken II 1979-1980, 15800 hoofdstuk III, nr. 8, p. 2.

Taak:
Het voorbereiden en implementeren van algemeen harmoniserende
wetgeving, waaronder de Algemene wet bestuursrecht.

(67) HANDELING
Het optreden als verantwoordelijk minister, samen met de
minister van Binnenlandse Zaken, voor de invoering en imple-
mentatie van algemeen harmoniserende wetgeving, waaronder de
Algemene wet bestuursrecht.
Periode: 1980-1991
Karakteristiek: BVO, BVA en BEF, AG, UI
Bron: Besluit van de minister van Justitie van 19 mei 1982,
nr. 237/682, Stcrt. 107 en van 10 oktober 1989 nr. 226/089 en
J.H. van Kreveld, De betekenis van de Awb voor de rechtsont-
wikkeling, p. 47.

B. Ten opzichte van de opstellers van wetsontwerpen in het
algemeen

                    
    55In 1989 wordt de (in 1987 gegeven?) verantwoordelijkheid

voor het algemeen wetgevingsbeleid bevestigd. Hij was
sinds 1979 hij belast met de coördinatie van de harmo-
nisatie van wetgeving en sinds 1985 met de coördinatie
van de deregulering.
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Hoofdtaak:
Het dragen van de zorg voor de formeel-juridische kwaliteit
van de wetgeving.

Taak:
Het tot stand brengen van algemene aanwijzingen voor de wetge-
vingstechniek.

(68) HANDELING
Het opstellen van algemene aanwijzingen voor de wetgevings-
techniek.
Periode: 1945-1980 en 1989-1991
Bron periode: Besluit tot instelling van de Interdepartemen-
tale Commissie voor de Harmonisatie van wetgeving van de
minister van Justitie van 27 mei 1980, nr. 258/680, Stcrt.
108.
Karakteristiek: BVO, AG, KS
Bron: Besluit van de minister van Justitie van 20 juli 1939,
AS nr. 1187 en van 10 oktober 1989, nr. 226/089.

C. Ten opzichte van de verantwoordelijke ministers

Hoofdtaak:
Het dragen van de zorg voor de bestuurlijke kwaliteit van de
wetgeving.

Taak:
Het beleidsmatig coördineren van wetgeving (als coördinerend
minister) voor het burgerlijk recht, strafrecht, burgerlijk en
strafprocesrecht en de rechtsbescherming.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, CO
Bron: Rapport van de Ministeriële Commissie Taakverdeling en
Coördinatie, Kamerstukken II 1977, 14649 nrs. 1-2, p. 9, Drs.
G. Gerding en drs. B. de Jong: De politieke en ambtelijke top,
Bijlage, p. 51 en Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek,
1954, 1972 en 1984.
(Organisatie-eenheden: zie de voor die beleidsterreinen ver-
antwoordelijke afdelingen in Bijlage III.)

(68) HANDELING
Het geven in afzonderlijke gevallen van advies en hulp op
wetgevend gebied aan de andere ministeries.
Periode: 1945-1991
Karakteristiek: BVO, AG, AD
Bron: Besluit van de minister van Justitie van 20 juli 1939,
AS nr. 1187 en van 10 oktober 1989, nr. 226/089. Besluit van
de Minister-President van 13 september 1972, Stcrt. 1973, nr.
2 en van 14 februari 1984, nr. 52, tot vaststelling van de
Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek.
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Hoofdtaak:
Het adviseren m.b.t. het gebruik van wetgeving als beleids-
instrument.
(Organisatie-eenheden: zie Bijlage V.)

Taak:
Het coördineren van de deregulering.
Periode: 1985-1991
Karakteristiek: BVA, AG, CO
Bron: Rapport Evaluatie toetsingsprocedure voor deregulering,
Kamerstukken II, 1985-1986, 17 931 nr. 68.

(69) HANDELING
Het toetsen van wetsontwerpen en voorontwerpen aan de
Aanwijzingen inzake de terughoudendheid met regelgeving.
Periode: 1985-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TZ
Bron: Aanwijzingen inzake de toetsing van ontwerpen van wet en
van algemene maatregelen van bestuur, vastgesteld door de
Minister-President op 16 januari 1985, nr. 1985/35/994a, Stc-
rt. 18.

(70) HANDELING
Het toetsen van wetsontwerpen op hun consequenties voor de   
  onder rechtspleging en rechtshulp ressorterende diensten.
Periode: 1985-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TZ
Bron: Besluit van de minister van Justitie van 30 oktober
1985, nr. 060 O&I 85.

(71) HANDELING
Het toetsen van wetsontwerpen op handhaafbaarheid en uit-
voerbaarheid.
Periode: 1990-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TZ
Bron: Beleidsnota "Met vaste hand", nr. 22045, aangeboden aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal door de minister van
Justitie op 27 maart 1991, p. 18-23.

(72)HANDELING
Het toetsen van wetsontwerpen op constitutionele, Euro-
peesrechtelijke en internationaalrechtelijke aspecten.
Periode: 1989-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TZ
Bron: Zicht op Wetgeving. Uitgave van het Ministerie van
Justitie, Afdeling Voorlichting, maart 1991, paragraaf 4.3.2.
Brief van formateur Lubbers van 7 november 1989, Kamerstukken
II, 1989-1990, 21 132, nr. 12 p. 1.

(73) HANDELING
Het toetsen van in de ministerraad te behandelen ingrijpende
nota's van wijziging en van nadere rapporten n.a.v.
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ingrijpende kritiek van de Raad van State aan diverse kwali-
teitseisen.
Periode: 1985-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TZ
Bron: Wetgevingstoetsing door het Ministerie van Justitie,
Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid, 1991, paragraaf 3.3.

D. Ten opzichte van de Tweede Kamer:

Taak:
Het adviseren m.b.t. het gebruik van wetgeving als beleids-
instrument.

(74) HANDELING
Het toetsen van amendementen op wetsvoorstellen op deregule-
ringsaspecten (eventueel).
Periode: 1985-1991
Karakteristiek: BVO, AG, AD
Bron: Rapport Evaluatie toetsingsprocedure voor deregulering,
Kamerstukken II, 1985-1986, 17 931 nr. 68, p. 14.
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4.2.2. Contactcommissie voor de wetgevingstechniek

Ten opzichte van de opstellers van wetsontwerpen:

Hoofdtaak:
Het dragen van de zorg voor de formeel-juridische kwaliteit
van de wetgeving.

Taak:
Het tot stand brengen van algemene aanwijzingen voor de wetge-
vingstechniek.

(75) HANDELING
Het adviseren bij het opstellen van algemene aanwijzingen voor
de wetgevingstechniek.
Periode: 1949-1980
Bron periode: Instellingsbesluit van de Interdepartementale
Commissie voor de Harmonisatie van Wetgeving, Stcrt. 1980, nr.
108.
Karakteristiek: BVO, AG, AD
Bron: Besluit van de vergadering van de Raad van Ministers van
28 februari 1949.
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4.2.3  Ad hoc-werkgroep o.l.v. J.M.Polak

Ten opzichte van de Ministerraad:

Taak:
Het dragen van de zorg voor de formeel-juridische kwaliteit
van de wetgeving.

(76) HANDELING
Het adviseren m.b.t. de juridisch-technische harmonisatie van
wetgeving.
Periode: 1978
Karakteristiek: BVO, AG, AD
Bron: Kamerstukken II, 1978-1979, 15 800 nr. 2 en 1979-1980,
15 800 nr. 3.

Taak:
Het dragen van de zorg voor de bestuurlijke kwaliteit van de
wetgeving.

(77) HANDELING
Het adviseren m.b.t. het gebruik van wetgeving als beleids-
instrument.
Periode: 1978
Karakteristiek: BVO, AG, AD
Bron: Kamerstukken II, 1978-1979, 15 800 nr. 2 en 1979-1980,
15 800 nr. 3.

4.2.4 Interdepartementale commissie voor Harmonisatie van
Wetgeving

A. Ten opzichte van de opstellers van wetsontwerpen:

Hoofdtaak:
Het dragen van de zorg voor de formeel-juridische kwaliteit
van de wetgevng.

Taak:
Het tot stand brengen van algemene aanwijzingen voor de wetge-
vingstechniek.

(78) HANDELING
Het opstellen van algemene aanwijzingen voor de wetgevings-
techniek.
Periode: 1980-1989
Bron periode: Besluit van de minister van Justitie van 10
oktober 1989, nr. 226/089.
Karakteristiek: BVO, AG, KS
Bron: Besluit van de minister van Justitie van 27 mei 1980,
nr. 258/680, Stcrt. 108.
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B. Ten opzichte van de minister van Justitie en, door zijn
tussenkomst, de andere ministers:

Taak:
Het dragen van de zorg voor de formeel-juridische kwaliteit
van de wetgeving.

(79) HANDELING
Het adviseren m.b.t. de formeel-juridische harmonisatie van
wetgeving.
Periode: 1980-1991
Karakteristiek: BVO, AG, AD
Bron: Besluit van de minister van Justitie van 27 mei 1980,
nr. 258/680, Stcrt. 108.

C. Ten opzichte van de Commissie Algemene Regels van Bestuurs-
recht:

Hoofdtaak:
Het dragen van de zorg voor de formeel-juridische kwaliteit
van de wetgeving.

Taak:
Het voorbereiden en implementeren van algemeen harmoniserende
wetgeving, waaronder de Algemene wet bestuursrecht.

(80) HANDELING
Het adviseren bij het opstellen van ontwerpen van een Algemene
wet bestuursrecht en het opstellen van de ontwerp-memories van
toelichting.
Periode: 1983-1991
Karakteristiek: BVO, AG, AD
Bron: KB van 23 augustus 1983, Stb. 417, art. 10.
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4.2.5 Commissie Wetgevingsvraagstukken

Ten opzichte van de Ministerraad:

Taak:
Het dragen van de zorg voor de bestuurlijke kwaliteit van de
wetgeving.

(81) HANDELING
Het adviseren m.b.t. het gebruik van wetgeving als beleids-
instrument.
Periode: 1981-1985
Karakteristiek: BVO, AG, AD
Bron: Besluit van de Minister-President van 5 februari 1981,
Kamerstukken II, 1980-1981, 15 454 nr. 3. Orde in de regelge-
ving. Eindrapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken, Den
Haag, 1985.

4.2.6 Werkgroep procedures wetgeving

Ten opzichte van de wetgever als geheel:

Taak:
Het dragen van de zorg voor de formeel-juridische kwaliteit
van de wetgeving.

(82) HANDELING
Het ontwerpen van verbeteringen in de procedure voor de tot-
standkoming van wetgeving.
Periode: 1981-198956.
Karakteristiek: BVO, AG, KS
Bron: Kamerstukken II, 1979-1980, 15 454 nr. 2 en Rapport van
de Werkgroep Procedures Wetgeving, vastgesteld 10 februari
1983.

                    
    56Volgens medewerkers van het archief van het Ministerie van

Algemene Zaken is er een dossier van de werkgroep in
het depot dat tot 1989 doorloopt.
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4.2.7. Commissie vermindering en vereenvoudiging van over-
heidsregelingen

Ten opzichte van de minister van Justitie

Taak:
Het dragen van de zorg voor de bestuurlijke kwaliteit van de
wetgeving.

(83) HANDELING

Het voorbereiden van algemene uitgangspunten voor vermindering
en vereenvoudiging van overheidsregelingen.
Periode: 1983-1984
Karakteristiek: BVO, AG, KS
Bron: Eindbericht van de Commissie Vermindering en Vereenvou-
diging van Overheidsregelingen, Kamerstukken II, 1983-1984,
17 931 nr. 9.

(84) HANDELING
Het voorbereiden van toetsingspunten waaraan in voorbereiding
genomen regelingen kunnen worden getoetst op
dereguleringsaspecten
Periode: 1983-1984
Karakteristiek: BVO, AG. KS
Bron: Eindbericht van de Commissie Vermindering en Vereenvou-
diging van Overheidsregelingen, Kamerstukken II, 1983-1984,
17 931 nr. 9.

(85) HANDELING
Het toetsen van bestaande wetgeving op dereguleringsaspecten
op beleidsterreinen die niet door per beleidsterreing
ingestelde werkgroepen werden bestreken.
Periode: 1983-1984
Karakteristiek: BEV, AG, UI
Bron: Eindbericht van de Commissie Vermindering en Vereenvou-
diging van Overheidsregelingen, Kamerstukken II, 1983-1984,
17 931 nr. 9.

4.2.8 Werkgroep algemene regels bestuursrecht

Ten opzichte van de ministers van Justitie en van Binnenlandse
Zaken:

Hoofdtaak:
Het dragen van de zorg voor de formeel-juridische kwaliteit
van de wetgeving.

Taak:
Het voorbereiden en implementeren van algemeen harmoniserende
wetgeving, waaronder de Algemene wet bestuursrecht.
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(86) HANDELING
Het adviseren omtrent de wijze van tot stand brengen van een
Algemene wet bestuursrecht.
Periode: 1982
Karakteristiek: BVO, AG, AD
Bron: Besluit van de minister van Justitie en de minister van
Binnenlandse Zaken van 19 mei 1982, nr. 237/682, Stcrt. 107.

4.2.9 Commissie wetgeving algemene regels bestuursrecht

Ten opzichte van de ministers van Justitie en van Binnenlandse
Zaken:

Hoofdtaak:
Het dragen van de zorg voor de formeel-juridische kwaliteit
van de wetgeving.

Taak:
Het voorbereiden en implementeren van algemeen harmoniserende
wetgeving, waaronder de Algemene wet bestuursrecht.

(87) HANDELING
Het opstellen van ontwerpen van een Algemene wet bestuursrecht
en het opstellen van de ontwerp-memories van toelichting
Periode: 1983-1991
Karakteristiek: BVO, AG, UI
Bron: KB van 23 augustus 1983, Stb. 417.

4.2.10 Regeringscommissaris algemene regels bestuursrecht

Ten opzichte van de ministers van Justitie en van Binnenlandse
Zaken:

Hoofdtaak:
Het dragen van de zorg voor de formeel-juridische kwaliteit
van de wetgeving.

Taak:
Het voorbereiden en implementeren van algemeen harmoniserende
wetgeving, waaronder de Algemene wet bestuursrecht.

(88) HANDELING
Het voorzitten van de Commissie Wetgeving Algemene Regels
Bestuursrecht.
Periode: 1983-1991
Karakteristiek: BVO, AG, UI
Bron: KBs van 23 augustus 1983, Stb. 416 en 417, art. 3.
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4.2.11 Interdepartementaal overleg over dereguleringsaangele-
genheden

Ten opzichte van de verantwoordelijke ministers:

Taak:
Het dragen van de zorg voor de bestuurlijke kwaliteit van de
wetgeving.

(89) HANDELING
Het geven van voorlichting betreffende deregulering.
Periode:
Karakteristiek: BVO, AG, IN
Bron: Kamerstukken II, 1985-1986, 17 931 nr. 68, p. 11, be-
staande uit de departementale contactpersonen voor deregule-
ring. Geven voorlichting op hun departement, maar spelen geen
rol bij de voorbereiding en toetsing van ontwerp-regelingen.

4.2.12 Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten

Ten opzichte van de verantwoordelijke ministers:

Taak:
Het dragen van de zorg voor de bestuurlijke kwaliteit van de
wetgeving.

(90) HANDELING

Het desgevraagd toetsen van wetsontwerpen uit een oogpunt van
een sober en terughoudend wetgevingsbeleid en aan de Algemene
aanwijzingen voor de wetgeving.
Periode: 1987-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TO
Bron: Besluit van de Minister-President van 10 september 1987,
Stcrt 181 en van 11 januari 1989, Stcrt 20.

(91) HANDELING
Het desgevraagd toetsen van ontwerpen van algemene maatregelen
van bestuur uit een oogpunt van een sober en tergughoudend
wetgevingsbeleid en aan de Algemene Aanwijzingen voor de
wetgeving.
Periode: 1987-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TO
Bron: Besluit van de Minister-President van 10 september 1987,
Stcrt 181 en van 11 januari 1989, Stcrt 20.

(92) HANDELING
Het desgevraagd advies uitbrengen over voorontwerpen, nota's
en rapporten inzake wetgevingsprojecten en wetgevingsthema's
uit een oogpunt van een sober en terughoudend
wetgevingsbeleid.
Periode: 1989-1991
Karakteristiek: BVO, AG, TO
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Bron: Besluit van de Minister-President van 11 januari 1989,
Stcrt 20.

(93) HANDELING
Het desgevraagd advies uitbrengen betreffende (complexen van)
bestaande wetgeving uit een oogpunt van een sober en
terughoudend wetgevingsbeleid.
Periode: 1987-1991
Karakteristiek: BEV, AG, TO
Bron: Besluit van de Minister-President van 10 september 1987,
Stcrt 181 en van 11 januari 1989, Stcrt 20.

(94) HANDELING
Het desgevraagd advies uitbrengen betreffende wetgevings-
thema's uit een oogpunt van een sober en terughoudend wetge-
vingsbeleid.
Periode: 1987-1991
Karakteristiek: BEV, AG, TO
Bron: Besluit van de Minister-President van 10 september 1987,
Stcrt 181 en van 11 januari 1989, Stcrt 20.
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Bijlage I

Figure A Het voorbereiden van een wetsontwerp: het inititief
nemen tot een wetsontwerp; het opstellen van
een wetsontwerp.

Figure B Het voorbereiden van een wetsontwerp: het adviseren
bij het opstellen van een wetsontwerp.

Figure C Het voorbereiden van een wetsontwerp: Het toetsen
van een wetsontwerp.
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Figure D Het adviseren bij het indienen van een
wetsvoorstel.
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Figure E Het indienen van een wetsvoorstel.
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Figure F Het vaststellen van een wet.
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Figure G Het vaststellen van een wet.



WWW

Figure H Het vaststellen van een wet.
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Figure I Het bekendmaken van een wet.
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Bijlage II

Wetgevingsafdelingen behorende tot het Directoraat-Generaal
Wetgeving en hun voorgangers.

Zesde Afdeling (1951 Wetgeving)
Periode: 1939-1956
Voorganger(s): Geen
Opvolger(s): Afdeling Wetgeving
Ressorteert onder: Secretaris-Generaal
Taken:
- het ontwerpen van wettelijke regelingen, liggend op het
terrein van het Ministerie van Justitie, zulks in samenwerking
met de andere afdelingen, voor zover deze meer in het bijzon-
der bij die regelingen zijn betrokken.;
- het voorbereiden van algemene aanwijzingen voor de andere
departementen betreffende de technische zijde van de wetge-
ving, met name voor wat betreft vraagstukken, welke zich bij
herhaling voordoen bij wetten en algemene maatregelen van
bestuur;
- het geven in afzonderlijke gevallen van advies en hulp op
wetgevend gebied aan de andere departementen, zulks ter bevor-
dering van de nodige eenheid in de wetgevende arbeid.
Bron: Staatsalmanak 1946-1957; Besluit van de minister van
Justitie van 20 juli 1939, AS nr. 1187, van 21 november 1945,
Kabinet nr. 107 A, van 8 juni 1956, nr. 1 P 478.

Afdeling Wetgeving
Periode: 1956-1957
Voorganger(s): Zesde Afdeling (1951 Wetgeving)
Opvolger(s): Stafafdeling Wetgeving of Stafafdeling Wetgeving
Privaatrecht en Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht
Ressorteert onder: Secretaris-Generaal
Taak: zie de taken van de onderafdelingen waaruit deze afde-
ling bestaat:
- Onderafdeling Privaatrecht;
- Onderafdeling Publiekrecht.
Bron: Staatsalmanak 1956-1957. Besluit van de minister van
Justitie van 8 juni 1956, nr. 1 P 478, van 20 juni 1957.

Onderafdeling Publiekrecht
Periode: 1945-1957
Voorganger(s): Geen of Zesde Afdeling
Opvolger(s): (Stafafdeling Wetgeving) Publiekrecht
Ressorteert onder: (Tot 1956) Zesde Afdeling (1951 Wetgeving),
(vanaf 1956) Afdeling Wetgeving
Taak:
- staats- en volkenrecht;
- strafrecht en strafvordering;
- verdere wetgeving van publiekrechtelijke aard.
Bron: Staatsalmanak 1946-1957; Besluit van de minister van
Justitie van 20 juli 1939, AS nr. 1187, van 21 november 1945,
Kabinet nr. 107 A, van 8 juni 1956, nr. 1 P 478, van 20 juni
1957, nr. 1 P 3764.
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Onderafdeling Privaatrecht
Periode: 1945-1957
Voorganger(s): Geen of Zesde Afdeling
Opvolger(s): (Stafafdeling Wetgeving) Privaatrecht
Ressorteert onder: (Tot 1956) Zesde Afdeling (1951 Wetgeving),
(vanaf 1956) Afdeling Wetgeving
Taak:
- burgerlijk en handelsrecht;
- burgerlijke rechtsvordering;
- internationaal privaatrecht;
-vVerdere wetgeving van privaatrechtelijke aard.
Bron: Staatsalmanak 1946-1957; Besluit van de minister van
Justitie van 20 juli 1939, AS nr. 1187, van 21 november 1945,
Kabinet nr. 107 A, van 8 juni 1956, nr. 1 P 478, van 20 juni
1957, nr. 1 P 3764.

Stafafdeling Wetgeving
Periode: 1957-1964
Voorganger(s): Afdeling Wetgeving
Opvolger(s): Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, Stafafdeling
Wetgeving Privaatrecht en Stafafdeling Wetgeving Nieuw Burger-
lijk Wetboek
Ressorteert onder: Secretaris-Generaal
Taak: de taken van de onderafdelingen:
- (Stafafdeling Wetgeving) Publiekrecht: zie aldaar;
- (Stafafdeling Wetgeving) Privaatrecht: zie aldaar.
Bron: Besluit van de minister van Justitie van 8 juni 1956,
nr. 1 P 478, van 20 juni 1957, nr. 1 P 3764, van 24 april
1964, nr. 862 P 164; C. Fasseur, De wetgever in zijn tijd, in:
Kracht van wet, Zwolle 1984.

(Stafafdeling Wetgeving) Publiekrecht
Periode: 1957-1991
Voorganger(s): Onderafdeling Publiekrecht, Afdeling Wetgeving
Opvolger(s): Geen
Ressorteert onder: (1957-1989) Secretaris-Generaal of
(1957-1964) Stafafdeling Wetgeving (1964-1989) Secretaris-
Generaal, (1989-1991) Directoraat-Generaal Wetgeving.
Taak:
- staats-, (1989) bestuurs- en volkenrecht;
- strafrecht en strafvordering;
- verdere wetgeving van publiekrechtelijke aard.
- (onbekend-1978) werkzaamheden op gebied van mensenrechten.
Bron: Staatsalmanak 1961, 1989-1991; Besluit van de minister
van Justitie van 8 juni 1956, nr. 1 P 478, van 20 juni 1957,
nr. 1 P 3764, van  29 april 1968, nr. 168 O&E 68, van 17
november 1982, nr. 011 O&E 82, van 30 juni 1989, nr.
AL/Kabinetszaken 136/089; Nota van het hoofd van de Directie
Algemeen Beheer, nr. DAB 59/78; C. Fasseur, De wetgever in
zijn tijd, in: Kracht van wet, Zwolle 1984.
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(Stafafdeling Wetgeving) Privaatrecht
Periode: 1957-1991
Voorganger(s): (1956) Onderafdeling Privaatrecht, Afdeling
Wetgeving
(68-78) Stafbureau, Hoofdafdeling Privaatrecht
Opvolger(s): Geen
Ressorteert onder: (1957-1989) Secretaris-Generaal of
(1957-1964) Stafafdeling Wetgeving en (1964-1989) Secretaris-
Generaal, (1989-1991) Directoraat-Generaal Wetgeving
Taak: wetgeving burgerlijk recht, handelsrecht (1964: met
uitzondering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek) en burgerlijke
rechtsvordering. Verdere wetgeving van privaatrechtelijke
aard. Hieronder o.a. (tot 1968?) de uitvoering van art. 451
Wetboek van Koophandel (Toezicht op waterschouten etc.).
(Vanaf 1978?) Voorbereiding van (Rijks)wetgeving tot goedkeu-
ring en uitvoering van internationaal-privaatrechtelijke
verdragen, (vanaf 1979) alsmede van wetgeving op het gebied
van het personenrecht en de burgerlijke stand.
(1978) Werkzaamheden internationaal privaatrecht.
(Vanaf 1990, in 1991 een apart Stafbureau) Het geven van
adviezen en voorlichting aan Nederlandse en buitenlandse
instanties omtrent het internationaal privaatrecht en het
personen- en familierecht. Het t.b.v. het ministerie verstrek-
ken van adviezen betreffende de toepassing van het burgerlijk
recht, waaronder begrepen het behandelen van contracten en
schadezaken.
Bron: Staatsalmanak 1961, 1989-1991; Besluit van de minister
van Justitie van 20 juni 1957, nr. 1 P 3764, van 21 april
1964, nr. AZ/Stafbureau O&E 862 P 164, van 29 april 1968, nr.
168 O&E 68, van 27 februari 1979, nr. 004 O&E 79, van 17
november 1982, nr. 011 O&E 82, van 30 juni 1989, nr. 136/089,
van 24 januari 1990, nr. AL/Kabinetszaken 3767/090; Nota nr.
DAB 59/78 van 6 juni 1978, dossier C 399 nr. 2-VIII; C.
Fasseur, De wetgever en zijn tijd, in: Kracht van wet, Zwolle
1984.

Stafafdeling Wetgeving Nieuw Burgerlijk Wetboek
Periode: 1964-1991
Voorganger(s): Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht
Opvolger(s): Geen
Ressorteert onder: (1964-1989) Secretaris-Generaal,
(1989-1991) Directoraat-Generaal Wetgeving
Taak: opstelling van regeringsontwerpen voor het Nieuw Burger-
lijk Wetboek en van de stukken bij de parlementaire behande-
ling daarvan, met inbegrip van de invoeringswetten.
Bron: Staatsalmanak 1989-1991; Besluit van de minister van
Justitie van 21 april 1964, nr. O&E 862 P 164, van 29 april
1968, nr. 168 O&E 68, van 17 november 1982, nr. 011 O&E 82,
van 30 juni 1989, nr. AL/Kabinetszaken 136/089, van 24 januari
1990, nr. AL/Kabinetszaken 3767/090.

Stafafdeling Harmonisatie Wetgeving
Periode: 1980-1989
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Voorganger(s): geen
Opvolger(s): Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid
Ressorteert onder: Secretaris-Generaal
Taak:
- werkzaamheden
a. ter bevordering en ter verwezenlijking van harmonisatie van
wetgeving;
b. voortvloeiende uit de coördinerende taak van de minister
van Justitie voor deze harmonisatie.
- vervulling van het voorzitterschap en bezetting van het
secretariaat van de Interdepartementale Commissie voor de
Harmonisatie van Wetgeving (ICHW).
Bron: Staatsalmanak 1989; Besluit van de minister van Justitie
van 7 oktober 1980, nr. 008 O&E 80, van 17 november 1982, nr.
011 O&E 82, van 30 juni 1989, nr. AL/Kabinetszaken 136/089,
van 10 oktober 1989, nr. 226/089.

Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid
Periode: 1989-1991
Voorganger(s): Stafafdeling Harmonisatie Wetgeving
Opvolger(s): Geen
Ressorteert onder: Directoraat-Generaal Wetgeving
Taak:
a. werkzaamheden ter bevordering van de rechtsstatelijke en
bestuurlijke kwaliteit van de wetgeving, o.m. door:
- het ontwikkelen van algemeen beleid inzake de zorg voor de
kwaliteit van de bestaande en nieuwe wetgeving;
- (het bieden van ondersteuning bij) toetsing van bestaande en
nieuwe wetgeving aan diverse kwaliteitseisen, daaronder begre-
pen toetsing aan internationaal recht;
- het bieden van ondersteuning van de Commissie voor de toet-
sing van wetgevingsprojecten;
- het bevorderen van informatievoorziening aan en vorming van
hen die bij het wetgevingsproces zijn betrokken;
b. het bevorderen en verwezenlijken van harmonisatie van
wetgeving, o.m. door het vervullen van het voorzitterschap en
secretariaat van de ICHW. Het totstandbrengen en implementeren
van algmeen harmoniserende wetgeving, waaronder de Algemene
wet bestuursrecht;
c. de zorg voor algemene wetgevingsvraagstukken, o.m. door:
- Het behandelen van algemene vraagstukken ter zake van voor-
bereiding, vormgeving, inhoud en toetsing van wetgeving;
- de zorg voor de Aanwijzingen voor de wetgeving en het Draai-
boek voor de wetgeving;
- de zorg voor een systematische documentatie ter zake van
vraagstukken van algemeen wetgevingsbeleid.
Al deze taken worden vervuld in nauwe samenwerking met de
Stafafdelingen Wetgeving.
(1990) Het coördineren van werkzaamheden die in internationaal
verband in behandeling zijn op het gebied van de rechten van
de mens.
(Nota Zicht op Wetgeving:) Samenwerking met de wetgevingsafde-
lingen binnen Justitie, wetgevende afdelingen bij andere
departementen en voor toetsing van wetgeving op bepaalde
aspecten met de Ministeries van Economische Zaken (toetsing op
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economische gevolgen), Binnenlandse Zaken (toetsing op decen-
tralisatie-aspecten en aan de Grondwet) en Buitenlandse Zaken
(toetsing aan het communautaire en internationale recht).
Bron: Staatsalmanak 1989-1991; Besluit van de Minister van
Justitie van 10 oktober 1989, nr. 226/089, van 24 januari
1990, nr. AL/Kabinetszaken 3767/090.
Zicht op Wetgeving. Een beleidsplan voor de verdere ontwikke-
ling en uitvoering van het algemeen wetgevingsbeleid, gericht
op de verbetering van de rechtsstatelijke en bestuurlijke
kwaliteit van het overheidsbeleid. Uitgave van het Ministerie
van Justitie, Afd. Voorlichting, maart 1991.

Directoraat-Generaal Wetgeving
Periode: 1989-1991
Voorganger(s): Geen
Opvolger(s): Geen
Ressorteert onder: Secretaris-Generaal
Taak: fungeren als organisatorisch kader, waarbinnen het
wetgevingsbeleid optimaal tot zijn recht kan komen. Zorg
dragen voor de afstemming tussen het brede beleidsterrein dat
door de wetgevingsafdelingen wordt bestreken en de overige
beleidsterreinen van Justitie. Bijdragen aan de samenhang
tussen het wetgevingsbeleid bij Justitie en beleidsontwikke-
lingen die zich elders voordoen.
Bron: Besluit van de minister van Justitie van 30 juni 1989,
nr. AL/Kabinetszaken 136/189; Brief van de minister van
Justitie van 30 juni 1989, nr. 030 P 189.

Regeringscommissaris voor de Algemene Regels van Bestuursrecht
Periode: 1985-1991
Voorganger(s): Geen
Opvolger(s): Geen
Ressorteert onder: (1985-1988) Secretarissen-Generaal van de
Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, (1989) Stafaf-
deling Harmonisatie Wetgeving, (1990-1991) Stafafdeling Alge-
meen Wetgevingsbeleid
Taak: Voorzitter Commissie Wetgeving Algemene Regels van
Bestuursrecht.
Bron: Staatsalmanak 1985-1991.

Regeringscommissarissen Nieuw Burgerlijk Wetboek
Periode: 1985-1991
Voorganger(s): Geen
Opvolger(s): Geen
Ressorteert onder: (1985-1988) Secretaris-Generaal, (1989)
Stafafdeling Harmonisatie Wetgeving, (1990-1991) Stafafdeling
Wetgeving Nieuw Burgerlijk Wetboek
Taak: niet gespecificeerd.
Bron: Staatsalmanak 1984-1991.

Regeringscommissaris voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten
Periode: 1987-1991
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Voorganger(s): Geen
Opvolger(s): Geen
Ressorteert onder: (1988) Secretaris-Generaal, (1989) Stafaf-
deling Harmonisatie Wetgeving, (1990-1991?) Stafafdeling
Algemeen Wetgevingsbeleid
Taak: Voorzitter van de Commissie voor Toetsing van Wetge-
vingsprojecten, ingesteld bij KB van 10 september 1987. Het
doen van voorstellen, na overleg met de minister van Justitie
en de voor het desbetreffende onderwerp eerstverantwoordelijke
bewindspersoon, tot het vragen van advies aan de Commissie
voor Toetsing van Wetgevingsprojecten.
(Vanaf 1989) Het toelichten van de adviezen van de Commissie
voor Toetsing van Wetgevingsprojecten bij de behandeling in de
interdepartementale commissies.
Bron: Staatsalmanak 1987-1991; Index op het Staatsblad,
rubriek III.13.6; Draaiboek voor de wetgeving, p. 27.
Verslag van de werkzaamheden van de Commissie voor Toetsing
van Wetgevingsprojecten in het parlementair jaar 1988-1989,
in: Kamerstukken II, 1989-1991, 21 300 VI, nr. 7, p. 30-37.
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Bijlage III

Beleidsterreinen waar de minister van Justitie optreedt als
verantwoordelijke minister in het wetgevingsproces, met de
bijbehorende organisatie-eenheden binnen het Ministerie van
Justitie

- burgerlijk recht en handelsrecht, burgerlijke rechtsvorde-
ring en verdere wetgeving van privaatrechtelijke aard;
Bron: Staatsalmanak 1939, 1946-1957, 1961, 1984-1991;
Besluiten van de minister van Justitie van 30 december 1911,
nr. 610, van 20 juli 1939, AS nr. 1187, van 21 november 1945,
Kabinet nr. 107 A, van 18 juni 1946, Kab. Bureau B nr. 118 A,
van 29 augustus 1950, Kabinet Bureau B nr. 1060 B 1, van 8
juni 1956, nr. 1 P 478, van 20 juni 1957, nr. 1 P 3764, van 12
oktober 1961, nr. 1890 P 161, van 21 april 1964, nr. O&E 862 P
164, van 26 februari 1968, nr. 77 OE 68, van 29 april 1968,
nr. 168 O&E 68, van 17 mei 1974, nr. 190 O&E 74, van 20 juli
1978, nr. 12 O&E 78 en de toelichting op het concept, van 27
februari 1979, nr. 004 O&E 79, van 17 november 1982, nr. 011
O&E 82, van 26 augustus 1986, nr. 041 O&I 086, van 23 septem-
ber 1986, nr. 048 O&I 086, van 30 juni 1989, nr. AL/Kabinets-
zaken 136/089, van 24 januari 1990, nr. AL/Kabinetszaken
3767/090; Jaaroverzicht betreffende de werkzaamheden van de
Afdeling Nationaliteits-  aangelegenheden van de Hoofdafdeling
Privaatrecht, dossier C 399, nr. 2-VIII; Brief van het Bureau
O&E, nr. 482, 19 december 1955, dossier C 399 nr. 2-VIII;
Verslag van een bespreking betreffende de organisatiestructuur
van de Eerste Afdeling, 19 januari 1956, nr. 2270, dossier C
399 nr. 2-VIII; Rapport O&E van 5 juni 1961, dossier C 399 nr.
2-VIII; Nota van het hoofd Directie Algemeen Beheer van 6 juni
1978, nr. DAB 59/78. Overzicht van de organisatie en de
voornaamste taken van het Departement van Justitie, anon.,
z.d. [1954 of 1955] Uitgave van het Instituut voor Bestuurs-
wetenschappen.

Zesde Afdeling (1951: Wetgeving)
Ressorteert onder: Secretaris-Generaal
Periode: 1939-1956 (tot 1945)

Onderafdeling Privaatrecht
Ressorteert onder: (1945-1956) Zesde Afdeling (1956-1957)
Afdeling Wetgeving
Periode: 1945-1957

(Stafafdeling Wetgeving) Privaatrecht
Ressorteert onder: (1957-1964) Stafafdeling Wetgeving (1964-
1989) Secretaris-Generaal (1989-1991) Directoraat-Generaal
Wetgeving
Periode: 1957-1991

Daarnaast:
: Eerste Afdeling (51: Burgerlijk Recht)
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Ressorteert onder: Secretaris-Generaal
Periode: 1912-1956

: Onderafdeling Algemene Vraagstukken
Ressorteert onder: Afdeling Burgerlijk Recht, Hoofdafdeling
Privaatrecht
Periode: 1956- 1968

: Stafbureau
Ressorteert onder: Hoofdafdeling Privaatrecht
Periode: 1968-1989

Deelterreinen:

- Nieuw Burgerlijk Wetboek met inbegrip van de invoeringswet-
ten;

: Stafafdeling Nieuw Burgerlijk Wetboek
Periode: 1964-1991
Organisatie-eenheid: Regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk
Wetboek
Ressorteert onder: (1985-1988) Secretaris-Generaal (1989)
Stafafdeling Harmonisatie Wetgeving (1990-1991), Stafafdeling
Wetgeving Nieuw Burgerlijk Wetboek
Periode: 1985-1991

- goedkeuring en uitvoering van internationaal-privaatrechte-
lijke verdragen;

: Onderafdeling Privaatrecht
Periode: 1945-1957 (tot 1956?)
Organisatie-eenheid: Onderafdeling Internationaal Privaatrecht
Ressorteert onder: Afdeling Burgerlijk Recht, Hoofdafdeling
Privaatrecht
Periode: 1956-1968
: Stafbureau
Ressorteert onder| Hoofdafdeling Privaatrecht
Periode: 1968-1989 (tot 1978)
Organisatie-eenheid: (Stafafdeling Wetgeving) Privaatrecht
Periode: 1957- 1991 (vanaf 1978)

- personenrecht en de burgerlijke stand;

Stafbureau
Ressorteert onder: Hoofdafdeling Privaatrecht
Periode: 1968-1989 (tot 1979)
(Stafafdeling Wetgeving) Privaatrecht
Periode: 1957- 1991 (vanaf 1979)

- nationaliteitsrecht;
Eerste Afdeling (51: Burgerlijk Recht)
Ressorteert onder: Secretaris-Generaal
Periode: 1912-1956
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Onderafdeling Nationaliteitsvraagstukken
Ressorteert onder: Afdeling Nationaliteitsaangelegenheden,
Hoofdafdeling Privaatrecht
Periode: 1956-1968
Onderafdeling Algemene Vraagstukken en
Nationaliteitsaangelegenheden
Ressorteert onder: Afdeling Nationaliteit en Burgerlijke
Staat, Hoofdafdeling Privaatrecht
Periode: 1968-1986
Onderafdeling Nationaliteit
Ressorteert onder: Afdeling Nationaliteit en Burgerlijke
Staat, (86-89) Hoofdafdeling Privaatrecht (90-91) Hoofdafde-
ling Rechtspersonen, Nationaliteit en Burgerlijke Staat,
Directoraat-Generaal Wetgeving
Periode: 1986-1991

- (tot 1985) naturalisaties;

Bureau A
Ressorteert onder: Eerste Afdeling (51) (Burgerlijk Recht)
Periode: 1939-1956
Onderafdeling Naturalisaties
Ressorteert onder: (Tot 1968) Afdeling Nationaliteitsaange-
legenheden, (vanaf 1968) Afdeling Nationaliteit en Burgerlijke
Staat, Hoofdafdeling Privaatrecht
Periode: 1956-1986

- rechtspersonen;

Afdeling Rechtspersonen
Ressorteert onder: (86-89) Hoofdafdeling Privaatrecht, (90-91)
HA Rechtspersonen, Nationaliteit en Burgerlijke Staat, Direc-
toraat-Generaal Wetgeving
Periode: 1986-1991

- staats- en volkenrecht, strafrecht en strafvordering en
verdere wetgeving van publiekrechtelijke aard.

Bron: Staatsalmanak 1939, 1946-1957, 1961, 1985-1991.
Besluiten van de minister van Justitie van 30 december 1911,
nr. 610, van 20 juli 1939, AS nr. 1187, van 7 november 1939,
AS nr. 1116, van 28 februari 1942, nr. 1110, van 21 november
1945, Kabinet nr. 107 A, van 10 november 1947, Kab. Bureau B
nr. 1060 A 16, van 1 september 1950, 2e Afd. A nr. 2324, van
21 mei 1951, nr. 2333, van 8 juni 1956, nr. 1 P 478, van 20
juni 1957, nr. 1 P 3764, van 5 november 1959, nr. 1584 P 159,
van 31 januari 1964, nr. 263 P 164, van 24 april 1964, nr. 862
P 164, van 19 juli 1966, nr. 1493 P 166, van  29 april 1968,
nr. 168 O&E 68, van 6 september 1976, nr. 317 O&E 76, van 17
november 1982, nr. 011 O&E 82, van 20 april 1989, nr.005 O&I
89, van 30 juni 1989, nr. AL/Kabinetszaken 136/089.
Overzicht van de organisatie en de voornaamste taken van het
Departement van Justitie, anon., z.d. [1954 of 1955], uitgave
van het Instituut voor Bestuurswetenschappen; Nota's van het
hoofd van de HA Staats- en Strafrecht van 23 december 1974,
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nr.144, en van het hoofd Stafbureau O&E van 12 maart 1976, nr.
39/76 O&E, dossier C 399, nr. 2-X.

Zesde Afdeling (1951: Wetgeving)
Ressorteert onder: Secretaris-Generaal
Periode: 1939-1956 (tot 1945)
Onderafdeling Publiekrecht
Ressorteert onder: (1945-1956) Zesde Afdeling (1951: Wetge-
ving) (1956-1957) Afdeling Wetgeving
Periode: 1945-1957
Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht. Ressorteert onder: (1957-
1964) Stafafdeling Wetgeving (1964-1989) Secretaris-Generaal
(1989-1991) Directoraat-Generaal Wetgeving
Periode: 1957-1991

Daarnaast:
Bureau A
Ressorteert onder: Tweede Afdeling (51 Straf- en Staatsrecht).
Periode: 1912-1956
Onderafdeling Algemene Vraagstukken. Ressorteert onder:
Afdeling Staats- en Strafrecht, Hoofdafdeling Publiekrecht
Periode: 1956-1964
Stafbureau Juridische Zaken en Wetenschappelijke Adviezen
Ressorteert onder: Afdeling Staats- en Strafrecht, Hoofdafde-
ling Publiekrecht
Periode: 1964-1966
Stafbureau Juridische Zaken
Ressorteert onder: (1966-1990) Hoofdafdeling Staats- en Straf-
recht (1991) Directie Staats- en Strafrecht, Directoraat-
Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding
Periode: 1966-1991

Deelterreinen:

- (vanaf 1985) bestuursrecht;

Regeringscommissaris voor de Algemene Regels van Bestuursrecht
Ressorteert onder: (1985-1988) Secretarissen-Generaal van
Justitie en Binnenlandse Zaken (1989) Stafafdeling Harmonisa-
tie Wetgeving (1990-1991) Stafafdeling Algemeen Wetgevings-
beleid
Periode: 1985-1991
Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht
Periode: 1957-1991 (vanaf 1989)

- justitiële documentatie;

(tot 1968 Onder)afdeling Algemene Aangelegenheden
Ressorteert onder: Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht, (1966-
1968) Directeur Strafrechtstoepassing (1968-1990) Secretaris-
Generaal
Periode: 1966-1990 (vanaf 1976)

- militair recht;
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Onderafdeling Algemene Vraagstukken
Ressorteert onder: Afdeling Staats- en Strafrecht, Hoofdafde-
ling Publiekrecht
Periode: 1956-1964

- delinquentenzorg;

Bron: Staatsalmanak 1981-1988, 1989-1991; Besluit van de
minister van Justitie van 7 oktober 1965, nr. 2090 P 165, van
29 april 1968, nr. 168 O&E 68, van 28 juli 1971, nr. 383 P
171, van 30 november 1972, nr. 464 O&E 72, van 6 februari
1973, nr. 051 O&E 73, van 20 juli 1973, nr. 252 O&E 73, van 31
maart 1976, nr. 102 O&E 76, van 19 januari 1979, nr. 001 O&E
79, van 13 oktober 1981, nr. 010 O&E 81, van 30 augustus 1988,
nr. 020 O&I 88. Brief van de DG van het Gevangeniswezen van 10
januari 1956, dossier C 399/OE, nr. 2-VI.

Afdeling Algemene en Juridische Zaken
Ressorteert onder: (1965-1971) Directie Gevangeniswezen,
(1971-1976) Sector I, Directie Gevangeniswezen, Directie
Gevangeniswezen
Periode: 1965-1976
Stafbureau Algemene en Juridische Zaken. Ressorteert onder: De
Staf, Directie Gevangeniswezen
Periode: 1976-1979
Stafbureau Juridische Zaken
Ressorteert onder: (1979-1981) De Staf, Directie Gevangeniswe-
zen, (1981-1988) Directie Gevangeniswezen, Directoraat-Gene-
raal Jeugdzaken en Delinquentenzorg
Periode: 1979-1988
Afdeling Juridische Zaken
Ressorteert onder: Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrich-
tingen, Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquenten-
zorg
Periode: 1988-1991

- psychopatenzorg;

Bron: Staatsalmanak 1973, 1989-1991; Besluit van de minister
van Justitie van 27 december 1972, nr. 483 O&E 72, van 4
februari 1980, nr. 001 O&E 80, van 13 oktober 1981, nr. 010
O&E 81, van 17 november 1982, nr. 011 O&E 82, van 30 augustus
1988, nr. 020 O&I 88.

Afdeling Algemene en Juridische Vraagstukken
Ressorteert onder: (Tot 1980) Sector Beleid T.B.R. (vanaf
1980) Hoofdafdeling Beleid T.B.R., Directie T.B.R. en Reclas-
sering, (vanaf 1981) Directoraat-Generaal Jeugdzaken en Delin-
quentenzorg
Periode: 1973-1988
Afdeling Juridische Zaken
Ressorteert onder: Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrich-
tingen, Directoraat-Generaal Jeugdzaken en Delinquentenzorg
Periode: 1988-1991

- reclassering.
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Bron: Staatsalmanak 1973, 1989-1991; Besluit van de minister
van Justitie van 27 december 1972, nr. 483 O&E 72, van 4
februari 1980, nr. 001 O&E 80, van 13 oktober 1981, nr. 010
O&E 81, van 17 november 1982, nr. 011 O&E 82, van 2 oktober
1985, nr. 047 O&I 85, van 30 augustus 1988, nr. 020 O&I 88.

Afdeling Ontwikkeling en Begeleiding Reclassering
Ressorteert onder: (1973-1980) Sector (1980-1985) Hoofdafde-
ling Beleid Reclassering, Directie T.B.R. en Reclassering,
(vanaf 1981) Directoraat-Generaal Jeugdzaken en Delinquenten-
zorg
Periode: 1973-1985
Afdeling Beleidsontwikkeling Reclassering
Ressorteert onder: Hoofdafdeling Beleid Reclassering, Directie
T.B.R. en Reclassering, DG Jeugdbescherming en Delinquenten-
zorg
Periode: 1985-1988
Afdeling Juridische Zaken
Ressorteert onder: Directie Jeugdbescherming en Reclassering,
Directoraat-Generaal Jeugdzaken en Delinquentenzorg
Periode: 1988-1991

- jeugdbescherming;

Bron: Staatsalmanak 1946-1958, 1960-1961, 1989-1991; Besluit
van de minister van Justitie van Justitie van 20 juli 1939, AS
nr. 1187, van 21 november 1945, AS nr. 107 A, van 8 juni 1956,
nr. 1 P 478, van 2 januari 1959, nr. 1 P 159, van 31 januari
1964, nr. 262 P 164, van 29 april 1968, nr. 168 O&E 68, van 28
februari 1969, nr. 174 O&E 69, van 25 augustus 1978, nr. 14
O&E 78, van 13 oktober 1981, nr. 010 O&E 81, van 17 november
1982, nr. 011 O&E 82, van 2 oktober 1985, nr. 047 O&I 85, van
30 augustus 1988, nr. 020 O&I 88; Rapport van O&E van 17
januari 1964, nr. 8/64, dossier C 399, nr. 2-VII.

Bureau A Algemene Zaken
Ressorteert onder: (1946) Zevende Afdeling (1951 Rijkstucht-
en opvoedingswezen) (1956) Directie Kinderbescherming
Periode: 1945-1959
Stafbureau Algemene Beleidsvragen en Juridische Zaken
Ressorteert onder: Directie Kinderbescherming
Periode: 1959-1964
Stafbureau Juridische Zaken
Ressorteert onder: (1969-1979) Stafafdeling, Directie Kinder-
bescherming (1964-69 en 1979-88) Directie Kinderbescherming
(vanaf 1981) Directoraat-Generaal Jeugdzaken en Delinquenten-
zorg
Periode: 1964-1988
Afdeling Juridische Zaken
Ressorteert onder: Directie Jeugdbescherming en Reclassering,
Directoraat-Generaal Jeugdzaken en Delinquentenzorg
Periode: 1988-1991

- politie;
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Bron: Staatsalmanak 1986, 1988-1991; Besluit van de minister
van Justitie van van 18 augustus 1977, nr. 81 O&E 77, van 13
oktober 1981, nr. 010 O&E 81, van 17 november 1982, nr. 011
O&E 82, van 1 oktober 1984, nr. 047 O&I 84, van 20 april 1989,
CDOI nr. 005 O&I 89.

Onderafdeling Juridische Zaken
Ressorteert onder: (tot 1984) Afdeling Juridische Zaken,
Hoofdafdeling Algemene Beleids- en Juridische Zaken, (vanaf
1984) Stafafdeling Juridische Zaken, Directie Politie, (vanaf
1981) Directoraat-Generaal Politie en Vreemdelingenzaken
Periode: 1977-1988
Afdeling Juridische Zaken
Ressorteert onder: (1988-1990) Stafafdeling Juridische Zaken,
Directie Politie, Directoraat-Generaal Politie en Vreemdelin-
genzaken (1991) Hoofdafdeling Juridische Zaken, Directie
Politie, Directoraat-Generaal Politie en Criminaliteitsbe-
strijding
Periode: 1988-1991

- vreemdelingenzaken;

Bron: Staatsalmanak 1989-1991; Besluit van de minister van
Justitie van 2 juni 1976, nr. 203 O&E 76, van 2 december 1977,
nr. 87 O&E 77, van 13 oktober 1981, nr. 010 O&E 81, van 4
maart 1982, nr. 001 O&E 82, van 17 november 1982, nr. 011 O&E
82, van 22 oktober 1986, nr. 059 O&I 86.

Afdeling Juridische Vraagstukken
Ressorteert onder: Hoofdafdeling Juridische en Beleidsvraag-
stukken, Directie Vreemdelingenzaken, (vanaf 1981) Directo-
raat-Generaal Politie en Vreemdelingenzaken
Periode: 1976-1986
Stafafdeling Beleidsontwikkeling
Ressorteert onder: Directie Vreemdelingenzaken, (tot 1991)
Directoraat-Generaal Politie en Vreemdelingenzaken
Periode: 1986-1991

- rechtspleging;

Bron: Staatsalmanak 1989-1991; Besluiten van de minister van
Justitie van 22 november 1973, nr. 387 O&E 73, van 30 januari
1978, nr. 177 P 878, van 13 oktober 1981, nr. 010 O&E 81, van
17 november 1982, nr. 011 O&E 82, idem, 1985, van 30 oktober
1985, nr. 060 O&I 85.

Onderafdeling Wettelijke en Administratieve Voorschriften
Ressorteert onder: Afdeling Organisatie, Gebouwen en Mate-
rieel, Hoofdafdeling Rechterlijke Organisatie
Periode: 1973-1978
Afdeling Wettelijke en Administratieve Voorschriften
Ressorteert onder: Hoofdafdeling Organisatie en Materieel,
(vanaf 1981 Hoofd)directie Organisatie Rechtspleging en
Rechtshulp
Periode: 1978-1985
Afdeling Juridische Zaken
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Ressorteert onder: Hoofdafdeling Algemeen Beleid Rechtsple-
ging, Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp
Periode: 1985-1991

- rechtshulp;

Bron: Staatsalmanak 1989-1991; Besluit van de minister van
Justitie van 1 februari 1961, nr. 173 P 161, van 22 november
1973, nr. 387 O&E 73, van 30 januari 1978, nr. 177 P 878, van
17 november 1982, nr. 011 O&E 82, van 30 oktober 1985, nr. 060
O&I 85.
Onderafdeling Wettelijke en Administratieve Voorschriften
Ressorteert onder: Afdeling Organisatie, Gebouwen en Mate-
rieel, Hoofdafdeling Rechterlijke Organisatie
Periode: 1973-1978
Afdeling Algemene en Juridische Zaken
Ressorteert onder: Hoofdafdeling Algemene Rechtshulp, (vanaf
1981 hoofd)directie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp
Periode: 1978-1985
Onderafdeling Beleidsontwikkeling en Secretariaten
Ressorteert onder: Afdeling Algemene en Juridische Zaken,
Hoofdafdeling Algemene Rechtshulp, (vanaf 1981 hoofd)directie
Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp
Periode: 1978-1985
Hoofdafdeling Algemeen Beleid Rechtshulp
Ressorteert onder: Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en
Rechtshulp
Periode: 1985-1991

- (tot 1956) sociaal terrein;

Bron: Staatsalmanak 1939, 1946-1957; Besluit van de minister
van Justitie van 30 december 1911, nr. 610, van 7 november
1939, AS nr. 1116, van 28 februari 1942, nr. 1110, van 10
november 1947, Kab. Bureau B nr. 1060 A 16, van 1 september
1950, 2e Afd. A nr. 2324, van 21 mei 1951, nr. 2333, van 8
juni 1956, nr. 1 P 478. Overzicht van de organisatie en de
voornaamste taken van het Departement van Justitie, anon.,
z.d. [1954 of 1955], uitgave van het Instituut voor Be-
stuurswetenschappen.

Bureau A
Ressorteert onder: Tweede Afdeling (1951 Straf- en Staats-
recht)
Periode: 1912-1956
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Bijlage IV

Organisatie-eenheden binnen het Ministerie van Justitie die
zich met het geven in afzonderlijke gevallen van advies en
hulp op wetgevend gebied aan de andere ministeries hebben
beziggehouden

Bronnen organisatie-eenheden: Staatsalmanak 1946-1957, 1989-
1991. Besluit van de minister van Justitie van 20 juli 1939,
AS nr. 1187, van 21 november 1945, Kabinet nr. 107 A, van 8
juni 1956, nr. 1 P 478, van 20 juni 1957, nr. 1 P 3764,  nr. 1
P 3764, van 24 april 1964, nr. 862 P 164, van  29 april 1968,
nr. 168 O&E 68, van 7 oktober 1980, nr. 008 O&E 80, van 17
november 1982, nr. 011 O&E 82, van 30 juni 1989, nr. AL/Kabi-
netszaken 136/089, van 10 oktober 1989, nr. 226/089, van 24
januari 1990, nr. AL/Kabinetszaken 3767/090; Nota van het
hoofd van de Directie Algemeen Beheer, nr. DAB 59/78 van 6
juni 1978, dossier C 399 nr. 2-VIII; C. Fasseur, De wetgever
in zijn tijd, in: Kracht van wet, Zwolle 1984; Zicht op
Wetgeving. Een beleidsplan voor de verdere ontwikkeling en
uitvoering van het algemeen wetgevingsbeleid, gericht op de
verbetering van de rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit
van het overheidsbeleid. Uitgave van het Ministerie van
Justitie, Afd. Voorlichting, maart 1991.

Zesde Afdeling (1951 Wetgeving)
Ressorteert onder: Secretaris-Generaal
Periode: 1939-1956
Afdeling Wetgeving
Ressorteert onder: Secretaris-Generaal
Periode: 1956-1957
Onderafdeling Publiekrecht
Ressorteert onder: (Tot 1956) Zesde Afdeling (1951 Wetgeving),
(vanaf 1956) Afdeling Wetgeving. Periode: 1945-1957
Onderafdeling Privaatrecht
Ressorteert onder: (Tot 1956) Zesde Afdeling (1951 Wetgeving),
(vanaf 1956) Afdeling Wetgeving
Periode: 1945-1957
Stafafdeling Wetgeving
Ressorteert onder: Secretaris-Generaal
Periode: 1957-1964
Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht
Ressorteert onder: (1964-1989) Secretaris-Generaal (1989-1991)
Directoraat-Generaal Wetgeving
Periode: 1956-1991
Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht
Ressorteert onder: (1964-1989) Secretaris-Generaal (1989-1991)
Directoraat-Generaal Wetgeving
Periode: 1956-1991
Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid
Ressorteert onder: Directoraat-Generaal Wetgeving
Periode: 1989-1991
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Bijlage V

Organisatie-eenheden binnen het Ministerie van Justitie die
zich met het toetsen van wetsontwerpen aan diverse kwaliteits-
eisen hebben beziggehouden

Bronnen organisatie-eenheden: Staatsalmanak 1987-1991; Besluit
van de minister van Justitie van 30 januari 1978, nr. 177 P
878, van 7 oktober 1980, nr. 008 O&E 80, van 17 november 1982,
nr. 011 O&E 82, van 30 oktober 1985, nr. 060 O&I 85, van 30
juni 1989, nr. AL/Kabinetszaken 136/089, van 10 oktober 1989,
nr. 226/089, van 24 januari 1990, nr. AL/Kabinetszaken
3767/090. KB van 10 september 1987. Beleidsnota "Met vaste
hand", nr. 22045, aangeboden aan de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal door de minister van Justitie op 27 maart 1991,
p. 18-23. Index op het Staatsblad, rubriek III.13.6. Draaiboek
voor de wetgeving, p. 27.

Stafafdeling Harmonisatie Wetgeving
Ressorteert onder: (1980-1989) Secretaris-Generaal (1989)
Directoraat-Generaal Wetgeving
Periode: 1980-1989 (vanaf 1985)
Afdeling Juridische Zaken
Ressorteert onder: Hoofdafdeling Algemeen Beleid Rechtsple-
ging, Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp
Periode: 1985-1991
Regeringscommissaris voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten
Ressorteert onder: (1987-1989) Secretaris-Generaal (1989-1991)
Directoraat-Generaal Wetgeving
Periode: 1987-1991
Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid
Ressorteert onder: Directoraat-Generaal Wetgeving
Periode: 1989-1991
Inspectie voor de Rechtshandhaving
Ressorteert onder: Secretaris-Generaal
Periode: 1991-1991

Zie naast deze organisatie-eenheden ook nog de Stafafdeling
Wetgeving Privaatrecht, de Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht
en de Stafafdeling Wetgeving Nieuw Burgerlijk Wetboek.
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Bijlage VI

Organisatie-eenheden van het Ministerie van Justitie die zich
het bekendmaken van wetten hebben beziggehouden

Bronnen organisatie-eenheden: Staatsalmanak 1939, 1946-1957,
1989-1991. Besluit van de minister van Justitie, van 30 decem-
ber 1911, nr. 610, van 7 februari 1922, nr. 21 A,van 21 novem-
ber 1945, Kabinet nr. 107 A, van 10 november 1947, Kabinet
Bureau B nr. 1060 A 16, van 30 december 1911, nr. 610, versie
1949, van 10 november 1947, Kabinet Bureau B nr. 1060 A 16,
van 29 augustus 1950, Kabinet Bureau B nr. 1060 B 1, van 8
juni 1956, nr. 1 P 478, van 5 november 1959, nr. 1584 1 P 159,
van 22 februari 1962, nr. 376 P 162, van 29 april 1968, nr.
168 O&E 68, van 17 september 1968, nr. 545 O&E 68, van 31
januari 1969, nr. 84 O&E 69, van 28 februari 1969, nr. 174 O&E
69, van 6 april 1971, nr. 363 O&E 71, van 24 november 1975,
nr. 482 O&E 75, van 19 augustus 1977, nr. 80 O&E 77, van 19
september 1977, nr. 83 O&E 77, van 8 februari 1979, nr. 003
O&E 79, van 29 april 1968 versie 1979, van 29 april 1981, nr.
004 O&E 81, van 13 oktober 1981, nr. 010 O&E 81, van 17 novem-
ber 1982, nr. 011 O&E 82, van 11 april 1989, nr. 003 O&I 89.

Bureau A
Ressorteert onder: Kabinet, Algemeen Secretariaat
Periode: 1945-1947
Bureau C
Ressorteert onder: Kabinet, Algemeen Secretariaat
Periode: 1948-1948
Bureau A
Ressorteert onder: Kabinet, Algemeen Secretariaat
Periode: 1949-1950
Bureau Kabinetszaken
Ressorteert onder: Afdeling Algemene en Kabinetszaken
Periode: 1950-1962
Bureau Kabinet
Ressorteert onder: (1962-1968) Onderafdeling Kabinets- en
Interne Zaken, Afdeling Algemene Zaken, (1968- 1975) Onderaf-
deling Kabinets- en Interne Zaken, Afdeling Beheerszaken
(vanaf 1969) Ministerie (tot 1969) Hoofdafdeling Algemene
Zaken (vanaf 1969) Directie Algemeen Beheer, (1975-1977)
Afdeling Beheerszaken Ministerie, Directie Algemeen Beheer
Periode: 1962-1977
Afdeling Kabinetszaken en Uitgifte Staatsblad
Ressorteert onder: (tot 1981) Directie Algemeen Beheer (vanaf
1981) Secretaris-Generaal
Periode: 1977-1991
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Bijlage VII

Commissies, werkgroepen en regeringscommissarissen die hande-
lingen verricht(t)en m.b.t. het tot stand brengen van wetten
Commissies waarvan de secretaris een ambtenaar van het Minis-
terie van Justitie was

N.B.: Als er geen bron bij de commissie vermeld staat is het
Register Werkgroepen, Commissies etc.: instellings- en ophef-
fingsbesluiten. Afd. DAZ/DIV, Min. van Justitie de bron. Als
er wel een bron vermeld staat is het Register meestal ook
bron.

Commissie Invoering Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet
op de Krijgstucht
Periode: 1912-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie, de minister van
Oorlog a.i. minister van Marine en de minister van Oorlog
Instellingsbesluit: Besluit van de ministers van Justitie, van
Marine en van Oorlog, van 7, 9 en 21 oktober 1912, 2e Afdeling
A nr. 577, Bureau B nr. 5 en 1e Afdeling nr. 28.
Samenstelling:
1912:
Voorzitter/lid: Secretaris-Generaal Justitie
Secretaris/lid: referendaris Justitie
Adjunct-secretaris: een medewerker van het Departement van
Oorlog
Taak: het samenstellen van de voor de invoering van het Wet-
boek van Militair Strafrecht en de Wet op de Krijgstucht
benodigde ontwerpen van wet met de daarbij behorende memoriën
van toelichting.

Staatscommissie voor de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving
Periode: 1919-1990
Ingesteld door: de Kroon (Koningin en de minister van
Justitie)
Instellingsbesluit: KB van 13 september 1919, Stcrt 51.
Samenstelling:
(Algemeen) secretaris: Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht;
1964-1972: Stafafdeling Nieuw Burgerlijk Wetboek.
Behalve de algemeen secretaris is iedereen op persoonlijke
titel lid.
Taak:
1912 (1919?): te overwegen, hoe in het belang ener goede
rechtsbedeling ware te geraken tot wegneming van onjuistheden
en aanvulling van leemten, waarvan in en door de praktijk
algemeen erkend wordt, dat zij als zodanig voorkomen in
de Nederlandse burgerlijke wetgeving (Burgerlijk Wetboek,
Wetboek van Koophandel, Faillissementswet en Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering). Na overweging van onderwerpen,
naarmate zij rijp bevonden worden voor regeling in voorge-
schreven zin, een plan aan het oordeel van de minister van
Justitie te onderwerpen ten einde, indien ook deze regeling
wenselijk voorkomt, met inachtneming van diens eventuele
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aanwijzingen haar in de vorm van een of meer ontwerpen van wet
met toelichtende memorie aan voornoemde minister te doen
geworden.
1976: adviseren over wetgeving op het gebied van het burger-
lijk recht, het handelsrecht en het burgerlijk procesrecht
(Uitgebreider in Overzicht 1976).
Bron: Staatalmanak 1970-73, 1976, 1978, 1983-84, 1986,
1989-90; Overzicht externe adviesorganen van de centrale
overheid, 1976, nr. D1; Overzicht adviesorganen van de
centrale overheid, 1981, p. 43; Overzicht adviesorganen van de
centrale overheid, 1985, p. D1.

Commissie inzake het verplicht stellen van een Verzekering
tegen Geldelijke Gevolgen van de Aansprakelijkheid volgens de
Wet, voortvloeiende uit het Gebruik van Motorrijtuigen
Periode: 1937-1947?
Ingesteld door: de ministers van Waterstaat en van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Waterstaat en
de minister van Justitie van 3 november 1937, Afd. Water-
staatsrecht La BBB I
Samenstelling:
Voorzitter/lid: hoogleraar GU Amsterdam
Secretarissen: een commies Departement van Waterstaat en een
commies Zesde Afdeling Justitie
Leden: directeur van de Hollandsche Brand- en Levensverzeke-
ring Sociëteit van 1808 te Amsterdam, burgemeester van Arnhem
tevens voorzitter ANWB, oud-minister van Waterstaat tevens lid
2e Kamer tevens voorzitter Bond van Bedrijfsautohouders in
Nederland, juridisch adviseur van de KNAC, referendaris van
het Departement van Waterstaat, administrateur Departement van
Waterstaat, adjunct-directeur Verzekeringsbank "De Nieuwe
Eerste Nederlandsche" NV, advocaat te Rotterdam, rechter
rechtbank Den Haag en een medewerker van het Departement van
Justitie (A. Stoop)
Taak: een onderzoek instellen terzake van het verplicht stel-
len van een verzekering tegen de geldelijke gevolgen van de
aansprakelijkheid volgens de wet, voortvloeiende uit het
gebruik van motorrijtuigen, en de uitslag van dat onderzoek ne
erleggen in een aan de bovenstaande ministers uit te brengen
rapport, waaraan door de commissie nodig geachte wettelijke
voorschriften in ontwerp met toelichting zijn gevoegd.

Commissie van Advies inzake Verhoogde Rechtsbescherming
Periode: 1946-19??
Ingesteld door: de ministers van Binnenlandse Zaken en Justi-
tie
Instellingsbesluit: Besluit van bovenstaande ministers van 10
december 1946, nr. U 38651, Afdeling Wetgeving
Samenstelling:
Voorzitter/lid: De burgemeester van Den Haag
Ondervoorzitter/lid: een hoogleraar aan de GU van Amsterdam
Secretaris: een referendaris van Binnenlandse Zaken
Adjunct secretaris: een commies van het Ministerie van Justi-
tie
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Leden: een hoogleraar aan de VU van Amsterdam, een rechter in
de arrondissementsrechtbank van Amsterdam, een advocaat uit
Rotterdam, een lid van de Raad van State, de plv. SG van het
Ministerie van Financien, een raadadviseur bij het Ministerie
van Binnenlandse Zaken, een medewerker van de onderafdeling
Publiekrecht, Zesde Afdeling van het Ministerie van Justitie,
het hoofd van de afdeling Juridische zaken van het Departement
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, een raadadviseur
bij het Departement van Economische Zaken, een administrateur
bij het Departement van Sociale Zaken, een lid van de Centrale
Raad van Beroep te Dordrecht en een referendaris van de VNG,
tevens secretaresse der Vereeniging voor Administratief Recht
Taak: adviseren over de volgende vragen:
1. of en in hoeverre behoefte bestaat aan:
a. verhoogde rechtsbescherming van de burger t.o. de overheid;
b. verhoogde rechtsbescherming van de publiekrechtelijke
lichamen tegen inmenging van hoger gezag in de autonome sfeer
dier lichamen;
c. bijzondere behandeling van de geschillen tussen
overheidslichamen en overheidsorganen onderling;
2. bij bevestigend antwoord op een van deze vragen:
a. door welke middelen deze behoefte bevredigd hoort te
worden;
b. welke de omvang is van het personeel en het bedrag van de
overheidsgelden, dat nodig zal zijn om de onder a. bedoelde
voorzieningen te verwezenlijken.
De commissie is bevoegd om aan haar advies de voorstellen toe
te voegen, welke zij ter bereiking van de door haar aanbevolen
maatregelen nodig of wenselijk acht.
Bron: Stcrt. 1946, 254, p. 2-3.

Staatscommissie voor Onderzoek naar de Wenselijkheid van een
Wijziging van de Grondwet
Periode: 1946-1946
Ingesteld door: op voordracht van de Minister-President, de
ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Overzeese
Gebiedsdelen, 21-2-1946, nr. 1119, afd. BB Kab., Bur. Best.
Zaken
Instellingsbesluit: KB van 22 februari 1946, nr. 36, Stcrt 42.
Samenstelling:
Voorzitter: de minister van Binnenlandse Zaken
Vice-voorzitters: de minister van Justitie en de minister van
Overzeese Gebiedsdelen
Secretaris met raadgevende stem: de Secretaris-Generaal van
het departement van Binnenlandse Zaken
Adjunct secretaris: een medewerker van de Onderafdeling
Publiekrecht, Departement van Justitie
Leden: Zeven leden van de Tweede Kamer en twee leden van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal
Taak: op zo kort mogelijke termijn te onderzoeken in hoeverre
het wenselijk is, wijziging te brengen in de bepalingen van de
Grondwet, betreffende veranderingen, en aan de Kroon de nodige
voorstellen ter zake te doen.
Bron: Stcrt. 1946, 42, p. 1. SA 1946.
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Staatscommissie van Advies inzake de Afschaffing of Vervanging
van het Bezettingsrecht
Periode: 1946-1955
Ingesteld door: de Kroon (Koningin en minister van Justitie)
Instellingsbesluit: KB van 21 januari 1946, nr. 53, Stcrt. 39
Samenstelling:
Secretaris: Onderafdeling Publiekrecht, Zesde Afdeling
Zie voor de rest van de leden de SA 1946 etc.
Taak: de regering van advies dienen inzake de afschaffing van
het bezettingsrecht of de vervanging daarvan door de voorzie-
ningen van de Nederlandse wetgever en inzake het opstellen van
het nodige overgangsrecht.
Bron: SA 1946. Stcrt. 1946, 36, p. 2; KB van 21 januari 1946,
nr. 53; KB van 17 september 1955, nr. 67.

Commissie van Advies over de Vraag welke de Meest Gewenste
Wetgeving is op het Stuk van de Pacht
Periode: 1947-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie en de minister van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Instellingsbesluit: Besluit van bovenstaande ministers van 26
februari 1947, nr. 336, afd. V, Grond- en Pachtzaken
Samenstelling:
Voorzitter/lid: een hoogleraar aan de GU te Amsterdam
Secretaris: mr. J. van Schaik te Amsterdam
Adjunct secretaris: een commies van het Departement van Justi-
tie
Leden: een hoogleraar aan de Economische Hogeschool te
Rotterdam, een hoogleraar aan de GU te Amsterdam, een griffier
bij de Centrale Grondkamer te Arnhem, de voorzitter van de
Grondkamer voor Noord-Brabant te Den Bosch, het hoofd van de
afd. Grond- en Pachtzaken van het Departement van Landbouw,
een raad van de pachtkamer van het Gerechtshof te Arnhem, de
secretaris van de vereniging "Het Grondbezit" te Utrecht, de
voorziter van de Nederlandse Bond van Arbeiders in het
Landbouw-, Tuinbouw-, en Zuivelbedrijf te Utrecht, een
raadsheer in het gerechtshof te Arnhem, de voorzitter van de
Commissie Grondgebruik van de Stichting voor de Landbouw
tevens lid Eerste Kamer, een raadadviseur in algemene dienst
van het Departement van Justitie (tevens Onderafdeling
Privaatrecht, Zesde Afdeling), DG van de Landbouw en van
Grondgebruik en Landbouwherstel bij het Departement van
Landbouw en de voorzitter van de Nederlandse pachtraad en van
de Grondkamer "Noordholland" te Hoorn
Taak: te adviseren over de vrag welke de meest gewenste wetge-
ving is op het stuk van de pacht, gezien de ervaringen welke
zijn opgedaan sinds de invoering van de Pachtwet 1937. De
commissie is bevoegd aan haar advies de voorstellen toe te
voegen, welke zij voor het bereiken van de door haar aanbevo-
len maatregelen nodig acht.
Bron: Stcrt. 1947, 44, p. 1-2.
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Commissie voor het ontwerpen van nadere Strafrechtelijke
Voorzieningen tegen Schending van Overheidsgeheimen
Periode: 1947-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
21 april 1947, 6e Afd. nr. 1226 Geheim
Samenstelling:
Voorzitter en lid: hoogleraar in het Nederlands-Indisch straf-
en procesrecht te Leiden
Secretaris en lid: raadadviseur in algemene dienst bij het
Ministerie van Justitie
Leden: hoofd van het Sub-Bureau Nederland van het Neder-
lands-Indische Regeringsbureau voor opsporing van oorlogsmis-
dadigers te Den Haag, rechterin de arrondissementsrechtbank en
voorzitter van de Vereniging voor Strafrechtspraak te Den Haag
en een mdewerker van de Afdeling Wetgeving van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken
Taak: het ontwerpen van nadere strafrechtelijke voorzieningen
tegen schending van overheidsgeheimen.

Commissie ter Voorbereiding van een Ontwerp van Wet, strekken-
de tot het tegengaan van Lichtvaardige Echtscheidingen en het
keren van Ontduiking van het Verbod van Echtscheiding bij
Onderling Goedvinden
Periode: 1947-1948
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
17 februari 1947, 6e Afd. nr. 1770A.
Samenstelling:
Voorzitter: president arrondissementsrechtbank te Rotterdam
Secretaris: mr. C.A. de Meyere, tijdelijk werkzaam bij het
Ministerie van Justitie als referendaris bij de Zesde Afdeling
Leden: raadadviseur in algemene dienst bij het Ministerie van
Justitie; plv. voorzitter van de voogdijraad te Rotterdam
Taak: het voorbereiden van een wetsontwerp strekkende tot het
tegengaan van lichtvaardige echtscheidingen en het keren van
ontduiking van het verbod van echtscheiding bij onderling
goedvinden.
Bron: SA 1948.

Commissie voor het ontwerpen van richtsnoeren voor de Herzie-
ning van de Civiele Procedure en van de Rechterlijke Organisa-
tie
Periode: 1947-1948?
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Beschikking van de minister van Justitie
van 2 juli 1947, 6e Afd. nr. 1647, Stcrt. 174.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: een hoogleraar van de RU Utrecht
Secretaris/lid: een ambtenaar van het DG Bijzondere Rechtsple-
ging van het Departement van Justitie
Leden: een raadsheer van de Hoge Raad en een advocaat uit
Rotterdam
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Taak: het ontwerpen van richtsnoeren voor de herziening van de
civiele procedure en, in verband daarmee, van de rechterlijke
organisatie, teneinde een snellere en meer bevredigende pro-
cesgang te verkrijgen.
Bron: Stcrt. 1947, 174, p. 2.

Commissie tot Voorbereiding van een Herziening van de Beroeps-
wet
Periode: 1947-1956
Ingesteld door: de minister van Justitie?
Instellingsbesluit: Besluit (van de minister van Justitie?)
van 16 juni 1947, nr. ?
Samenstelling:
Voorzitter: hoogleraar te Amsterdam
Leden: een lid aangewezen door de Centrale Raad van Beroep en
een lid aangewezen door de Stichting van de Arbeid
Secretaris: mr. R.A.V. baron van Haersolte, tijdelijk ambte-
naar bij de Zesde Afdeling van Justitie
Taak: voorbereiding van een herziening van de Beroepswet,
welke herziening onder meer beoogt in de Centrale Raad van
Beroep zitting te geven aan leden-werkgevers en leden-werkne-
mers, dus aan niet-juristen.
Bron: SA 1948.

Commissie Bescherming Industriële Geheimen
Periode: 1948-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
22 mei 1948, 6e Afd. nr. 758.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: raadadviseur in algmene dienst tevens
medewerker OA Publiekrecht Zesde Afdeling Justitie
Leden: Directeur-Generaal Vijfde Afdeling (Politie) van het
Ministerie van Justitie, adj.-directeur voor de Industriële
Ontwikkeling bij het Min. van Ec. Zaken, chef van de Techni-
sche Staf van de Koninklijke Landmacht, voorzitter van de Oc-
trooiraad, plv. hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst bij
het Min. van Algemene Zaken, chef van de Octrooiafdeling van
de NV Bataafse Petroleum Maatschappij en een lid van het
presidium van de NV Philips' Gloeilampenfabrieken
Secretaris: een medewerker van OA Publiekrecht, Zesde Afdeling
(Wetgeving), Justitie
Taak: strafrechtelijke maatregelen om industriële geheimen te
beschermen ontwerpen.

Commissie tot Herziening van de Regeling der Persoonsdossiers
Periode: 1948-1949?
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
30 november 1948
Samenstelling:
Voorzitter en lid: N. Muller
Secretaresse: een medewerkster van Bureau A, Tweede Afdeling
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Leden: mr. dr. P.A.H. Baan, mr. J.J.A. van Beek, het plv.
hoofd van de Derde Afdeling tevens hoofd OA A, Derde Afdeling
van het Ministerie van Justitie, dr. D.J. van Gilse, het hoofd
van de Tweede Afdeling van het Ministerie van Justitie, dr.
G.Th. Kempe, mr. W.P. van Lindonk, W.P.C. Molenaar, mr. A.
Hilbingh Prins, een medewerker van Bureau C, Tweede Afdeling
van het Ministerie van Justitie, mr. B. van der Waerden
Taak: het opstellen van een ontwerp ener nieuwe regeling voor
de persoonsdossiers, van de daarbij te gebruiken formulieren
en van de richtlijnen omtrent de meest efficiënte wijze van
administratie en bewaring dezer dossiers; met inachtneming van
de grondslag, dat de persoonsdossiers zo veel mogelijk
gegevens dienen te bevatten, welke nodig zijn om een oordeel
te vormen over een persoonlijkheid en het milieu v. met
justitie in aanraking gekomen personen en dat deze dossiers
dienstbaar moeten zijn voor de voorlichting, berechting, het
gev.wezen en de reclassering. Het adviseren over de vraag of,
en zo ja op welke wijze de door de instanties der
kinderbescherming verzamelde gegevens omtrent persoonlijkheid
en milieu van strafrechtelijk minderjarigen dienstbaar gemaakt
kunnen worden bij het gebruik der persoonsdossiers.

Commissie Oorlogsstrafrecht
Periode: 1948-1951
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Beschikking van de minister van Justitie
van 23 november 1948, 6e Afdeling nr. 1685.
Samenstelling:
Voorzitter: president van de Hoge Raad
Secretaris en lid: een medewerker van de OA Publiekrecht,
Zesde Afdeling, Justitie
Leden: Advocaat-Generaal Hoge Raad, hoogleraar RU Utrecht,
raadadviseur in algemene dienst tevens medewerker van de OA
Publiekrecht, Zesde Afdeling van Justitie
Taak: het ontwerpen van bepalingen, betreking hebbende op het
materieel strafrecht, het strafprocesrecht en de rechterlijke
organisatie, welke in de bestaande wetgeving behoren te worden
geïncorporeerd met het oog op een eventuele oorlog, waarin
Nederland zou kunnen worden betrokken.

Commissie voor de Herziening van het Kinderstrafrecht en het
Rijkstucht- en Opvoedingswezen
Periode: 1948-1951
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
11 februari 1948, 6e Afd nr. 2141, Stcrt. 36.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: vice-president rechtbank Rotterdam
Secretaris: tijdelijk ambtenaar OA Publiekrecht, Zesde Afde-
ling, Justitie
Leden: lid 2e Kamer, raadsheer Hof Den Bosch, hoogleraar VU
Amsterdam, lid 2e Kamer, raadadviseur. OA Publiekrecht, Zesde
Afdeling van Justitie, hoofd van de Zevende Afdeling
(Rijkstucht- en opvoedingswezen) van Justitie, directeur van
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het Nationaal Bureau voor Kinderbescherming te Amersfoort en
een hoogleraar RKU Nijmegen.
Taak: van advies te dienen over de vraag in welke richting het
Rijkstucht- en opvoedingswezen, en in verband daarmede het
kinderstrafrecht, zich zal moeten ontwikkelen.
Bron: Stcrt. 1948, 36, p. 1. SA 1948.

Commissie voor Onmaatschappelijke Gezinnen (Staatscommissie
Eijsen)
Periode: 1948-1951?
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van 6
februari 1948, 6e Afdeling nr. 1890
Samenstelling:
Voorzitter/lid: raadadviseur in algemene dienst van Justitie
Secretaris: een medewerker DG Bijzondere Rechtspleging later
ambtenaar OM bij de kantongerechten in het arrondissement Den
Haag
Leden: raadsheer Hof Den Bosch, burgemeester Smilde,
secretaris van het hoofdbestuur der Nederlandse
Middernachtzendingvereniging tevens secretaris van het Natio-
naal Comité tot bestrijding van de handel in vrouwen en
kinderen, lid van de 1e Kamer tevens directeur van de
Stichting voor de Opbouw in Drenthe, directeur van het
provinciaal bureau voor de Verzorging Oorlogsslachtoffers
Drenthe, hoofd Afdeling Sociale Bijstand Ministerie van
Sociale Zaken, predikant voor maatschappelijk werk vanwege de
NH Kerk, algemeen secretaris van de vereniging "Humanitas"
later hoofd van het Gemeentelijk Bureau Jeugdzorg Amsterdam,
een  medewerker van de Afdeling Volksgezondheid van het
Ministerie van Sociale Zaken, secretaris van de Sectie
Kinderbescherming en Reclassering van de Algemene Diaconale
Raad der NH Kerk later rechter rechtbank Amsterdam, wnd. chef
Afdeling Openbare Orde en Veiligheid Ministerie van
Binnenlandse Zaken, hoofd Afdeling Rijkstucht en
-opvoedingswezen Ministerie van Justitie later ambteloos,
directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken
Rotterdam, medewerker Genootschap tot Zedelijke Verbetering
van Gevangenen, leider Afdelling voor Geestelijke Hygiëne
Amsterdam later directeur van het Gemeentelijk Centraal Bureau
voor de Openbare Gezondheidszorg Amsterdam, oud-secretaris
voor Sociale Zaken van het Leger des Heils, docent
criminologie RU Utrecht, directeur van de Rijksdienst voor
Maatschappelijke Zorg later hoofd Zevende Afdeling Justitie en
de chef Afdeling Maatschappelijke Zorg van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.
Taak: het ontwerpen van regelen van burgerlijk recht, teneinde
in het bijzonder met het oog op preventieve bestrijding van de
criminaliteit, de mogelijkheid te openen gezinnen onder toe-
zicht te stellen die zedelijk en maatschappelijk verworden
zijn en aangewezen zijn op overheidssteun of op zedelijk of
maatschappelijk ontoelaatbare bronnen van inkomsten.
Bron: SA 1948.
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Commissie Nationaliteitswetgeving ter Regeling van het Neder-
landerschap als Nationaliteit voor het Toekomstig Koninkrijk
Periode: 1949-19??
Ingesteld door: De minister van Justitie en de minister van
Overzeese Gebiedsdelen
Instellingsbesluit: Besluit van bovengenoemde ministers van ??
maart 1949, Stcrt. 51.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: een hoogleraar aan de RU Leiden
Secretaris: S. van der Weg, hoofdcommies bij het Ministerie
van Justitie
Leden: een raadadviseur in algemene dienst bij het Ministerie
van Justitie, een vertegenwoordiger van de Nederlandse
Antillen in Nederland, een vertegenwoordiger van Suriname in
Nederland en het hoofd van de Eerste Afdeling A van het
Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen
Taak: een herziening van de nationaliteitswet ontwerpen ter
regeling van het Nederlanderschap als nationaliteit voor het
toekomstig Koninkrijk bedoeld bij artikel 209 der Grondwet,
met bepaling, dat de commissie in haar ontwerp conflicten met
de Verenigde Staten van Indonesië zoveel mogelijk zal
voorkomen en haar ontwerp op korte termijn zal indienen.
Bron: Stcrt. 51, 14 maart 1949.

Commissie tot Herziening van de Begrafeniswet
Periode: 1949-19??
Ingesteld door: minister van Binnenlandse Zaken
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Binnenlandse
Zaken van 13 april 1949, Afdeling B.B. Bur. Bestuurszaken nr.
25121
Samenstelling:
Voorzitter/lid: chef afdelingen Binnenlands Bestuur en
Wetgeving, Dep. van Binnenlandse Zaken
Secretaris: een medewerker van de Onderafdeling Publiekrecht,
Zesde Afdeling van Justitie
Adjunct-secretaris: een medewerker van het Departement van
Binnenlandse Zaken
Leden: Scriba van de Generale Synode van de NH Kerk, voor-
zitter van het Dagelijks Bestuur der Algemene Doopsgezinde
Sociëteit, arts te Leiden, hoogleraar VU Amsterdam, algemeen
voorzitter van de Vereniging voor facultatieve
lijkverbranding, hoofd van de Eerste Afdeling van Justitie,
een medewerker van de Afdeling Volksgezondheid van het
Departement van Sociale Zaken, hoogleraar RU Groningen tevens
lid Arbeidersvereniging voor lijkverbranding
Taak: van advies dienen m.b.t. de vraag, welke wijzigingen met
het oog op het verbranden en balsemen van lijken dienen te
worden aangebracht in de wet van 10 april 1869, Stb. 65,
sedert gewijzigd, tot vaststelling van bepalingen betrekkelijk
het begraven van lijken, de begraafplaatsen en de begrafenis-
rechten.

Permanente Commissie van Advies voor de Zaken van de Burger-
lijke Stand en voor Nationaliteitsaangelegenheden
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Periode: 1949-1991
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Beschikking van de minister van Justitie
van 21 september 1949 nr. 1e afd. A nr. 2483
Samenstelling: 1949:
Voorzitter/lid: hoofd van de Eerste Afdeling van Justitie
Secretaris: een medewerker van het Bureau A, Eerste Afdeling,
Ministerie van Justitie
Leden: ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Maastricht, hoofd
van de Rijksinspectie der Bevolkingsregisters te Den Haag,
administrateur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Rotterdam, ambtenaar van
de Burgerlijke Stand te Amsterdam en een medewerker Bureau A,
Eerste Afdeling van het Ministerie van Justitie
Plv. lid: referendaris bij het Ministerie van Buitenlandse
Zaken
1986:
Voorzitter/lid: hoofd van de HA PrivR Dep. van Justitie
Secretaris/lid: een medewerker van het stafbureau, HA Privaat
Recht Departement van Justitie
Leden: het hoofd van de Afdeling Nationaliteit en Burgerlijke
Staat, Departement van Justitie, twee vertegenwoordigers van
het Dep. van Buitenlandse Zaken, een vertegenwoordiger van het
Departement van Binnenlandse Zaken, een vertegenwoordiger van
het Openbaar Ministerie en drie vertegenwoordigers van
Burgerlijke Standen van gemeenten
Plv. lid: een vertegenwoordiger van het Departement van
Binnenlandse Zaken
Taak: het geven van advies op het gebied van het personen- en
familierecht, de burgerlijke stand en het nationaliteitsrecht,
zowel voor wetgeving als in geval van beleidsproblemen.
Bron: Staatsalmanak 1991, 1990, 1989; Overzicht adviesorganen
van de centrale overheid, 1985, p. D6-7, 1986, p. D6.

Commissie ter Bestudering van de Wenselijkheid ener Herziening
van de Vigerende Bepalingen betreffende de Voorwaardelijke
Veroordeling en de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Commis-
sie Pompe)
Periode: 1951-1952?
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
17 mei 1951, 6e Afdeling nr. 2259.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: hoogleraar RU Utrecht
Secretaris: tijdelijk ambtenaar Bureau A, Tweede Afdeling van
Justitie
Leden: raadadviseur Onderafdeling Publiekrecht Zesde Afdeling
van Justitie, hoofd van de Tweede Afdeling van Justitie,
raadadviseur in algemene dienst tevens raadadviseur
Onderafdeling Publiekrecht Zesde Afdeling van Justitie,
officier van justitie te Assen, rechter in de rechtbank te
Amsterdam
Taak: bestudering van de wenselijkheid ener herziening van de
vigerende bepalingen betreffende de voorwaardelijke invrij-
heidstelling van veroordeelden.



ZZZZ

Commissie Tarieven Deurwaarders en Notarissen bij Veilingen
Periode: 1951-1954
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
27 december 1951, 1e Afdeling A nr. 151/5991
Samenstelling:
Voorzitter/lid: hoofd van de Eerste Afdeling van Justitie
Secretaris: hoofdcommies Achtste Afdeling van Justitie
Leden: deurwaarder bij de rechtbank in Rotterdam, secretaris
van de vakgroep "Houders van vrijwillige veilingen van roeren-
de goederen en tussenpersonen in antiquiteiten en meubilair",
notaris te Arnhem, beherend vennoot van de firma Frederik
Muller & Co. te Amsterdam, hoofd van de Afdeling Middenstands-
wetten van het Ministerie van Economische Zaken
Taak: van advies dienen nopens de vraag in hoeverre en op
welke wijze een meer bevredigende regeling kan worden getrof-
fen t.a.v. de honorering van notarissen en deurwaarders voor
hun verplichte tussenkomst bij het houden van openbare verko-
pingen bij opbod van roerende lichamelijke zaken.

Commissie Modellenbescherming
Periode: 1953-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie en de Staatssecreta-
ris van Economische Zaken
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie en de
Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 oktober 1953, 6e
Afdeling nr. 2264
Samenstelling:
Voorzitter/lid: oud-hoogleraar RU Leiden
Secretaris: (1953-1957) een medewerker Onderafdeling
Privaatrecht, Zesde Afdeling (Wetgeving) van Justitie,
(1957-19??) een medewerker Hoofdafdeling Privaatrecht
Leden: raadadviseur in algemene dienst tevens Onderafdeling
Privaatrecht Zesde Afdeling (Wetgeving) van Justitie,
octrooigemachtigde te Eindhoven, buitengewoon hoogleraar RU
Utrecht, octrooigemachtigde te Den Haag, hoofd van de HA
Algemene Zaken van het DG van de Industrialisatie bij het
Ministerie van Economische Zaken, raadadviseur in algemene
dienst tevens Onderafdeling Publiekrecht Zesde Afdeling
(Wetgeving) van Justitie, voorzitter van de Octrooiraad,
raadsheer in de Hoge Raad, hoogleraar aan de RKU Nijmegen,
hoofd der Directie voor Wetgeving en andere Juridische
Aangelegenheden bij het Ministerie van Economische Zaken
Taak: op korte termijn een advies uitbrengen over de vraag, of
het wenselijk is een bijzondere bescherming te verlenen voor
siermodellen en gebruiksmodellen en zo ja, in welke omvang en
op welke wijze die bescherming behoort te worden verleend.

Adviescommissie Auteursrecht
Periode: 1953-1983
Ingesteld door: de minister van Justitie
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Instellingsbesluit: Beschikking van de minister van Justitie
van 12 maart 1953, nr. 2162, Stcrt 54.
Samenstelling: 1953:
Voorzitter/lid: buitengewoon hoogleraar aan de RU Utrecht.
Secretaris: medewerker Onderafdeling Privaatrecht Zesde
Afdeling (Wetgeving) van Justitie
Leden: docent aan de RU Leiden, hoogleraar aan de RKU Nijme-
gen, secretaris van de Voorlopige Raad voor de Kunst, ad-
junct-regeringscommissaris voor het Radiowezen, raadadviseur
in algemene dienst tevens Onderafdeling Privaatrecht Zesde
Afdeling (Wetgeving) van Justitie
1981:
Voorzitter en de meeste leden op persoonlijke titel lid,
uitgezonderd een medewerker van de Stafafdeling Wetgeving
Privaatrecht en een vertegenwoordiger van CRM (leden) en een
medewerker van de Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht
(secretaris)
Taak: het adviseren van de minister van Justitie op diens
verzoek over allerlei zaken het auteursrecht betreffende.
Bron: Overzicht adviesorganen van de centrale overheid, 1981,
p. 52; Overzicht externe adviesorganen van de centrale
overheid, 1976, nr. D18.

Commissie Nationaliteit van Gehuwde Personen
Periode: 1954-1954?
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van 1
maart 1954
Samenstelling:
Voorzitter: Prof. mr. R.D. Kollewijn
Secretaris: een medewerker van Bureau A, Eerste Afdeling
(Burgerlijk Recht) van Justitie
Leden: twee leden van de Eerste Kamer, drie leden van de
Tweede Kamer, de directeur van het Kabinet der Koningin, een
vertegenwoordiger van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
een vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, een vertegenwoordiger van het Ministerie van Overzeese
Gebiedsdelen, het hoofd van de Eerste Afdeling (Burgerlijk
Recht) van Justitie
Taak: de minister van Justitie van advies te dienen omtrent
het ontwerp-verdrag inzake de nationaliteit van gehuwde perso-
nen dat op aanbeveling van de Commissie voor de Rechtstoestand
van de Vrouw uit de Verenigde Naties tijdens haar 7e zitting
in maart 1953 en van de Economic en Social Council aan de
Staten Leden der Verenigde Naties is rondgezonden.

Commissie van Advies inzake Bepalingen omtrent de Burgerlijke
Stand voorkomende in Boek I van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek
Periode: 1955-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
24 oktober 1955, 1e Afdeling A nr. 506/155
Samenstelling:
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Voorzitter/lid: hoofd van de Eerste Afdeling (Burgerlijk
Recht) van Justitie
Secretaris/plv. lid: een medewerker Bureau A, Eerste Afdeling
(Burgerlijk Recht) van Justitie
Leden: een medewerker Onderafdeling Privaatrecht Zesde
Afdeling (Wetgeving) van Justitie, tijdelijk hoofdambtenaar
bij de Afdeling ?? van Justitie, gemeentesecretaris van Den
Haag en een hoogleraar aan de RU Utrecht
Taak: een advies brengen m.b.t. de vraag of de bepalingen
omtrent de burgerlijke stand, voorkomende in het ontwerp van
Boek I van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Zitting 1954-1955.
3767) wijziging dan wel aanvulling behoeven.

Commissie van Advies inzake de Herzieningen van het Tarief van
Justitiekosten in Burgerlijke Zaken
Periode: 1955-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
31 mei 1955, 6e Afdeling nr. 186/655.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: raadadviseur in algemene dienst tevens
Onderafdeling Publiekrecht Zesde Afdeling (Wetgeving) van
Justitie
Secretaris: een medewerker Bureau A Eerste Afdeling
(Burgerlijk Recht) van Justitie
Leden: griffier bij de rechtbank te Den Haag, plv. hoofd van
de Vierde Afdeling (Comptabiliteit) van Justitie, hoofd Bureau
E Achtste Afdeling (Rechterlijke Macht) van Justitie,
voormalig hoofd van de administratie der griffie van de
rechtbank te Den Haag, hoofd van de Sectie I Controle
gerechten van Bureau D Controle van de Vierde Afdeling
(Comptabiliteit) van Justitie.
Taak: een advies uitbrengen inzake de herziening van het
tarief van justitiekosten in burgerlijke zaken (Wetten van 28
augustus en 29 december 1843, Stb. 37, 38, 39, 40, 41, 66 en
66).
Bron: Staatsalmanak 1955.

Commissie Nationaliteitsprocedure
Periode: 1955-1956
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
26 februari 1955, 1e Afdeling A nr. 131/155
Samenstelling:
Voorzitter/lid: hoogleraar aan de RU Leiden
Secretaris: een medewerker Bureau A Eerste Afdeling
(Burgerlijk Recht) van Justitie
Leden: raadadviseur in algemene dienst tevens Onderafdeling
Publiekrecht Zesde Afdeling (Wetgeving) van Justitie, chef van
de Directie Algemene Zaken van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, een medewerker van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, lid van de Tweede
Kamer, hoofd van de Eerste Afdeling (Burgerlijk Recht) van
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Justitie, lid van de Tweede Kamer, procureur-generaal bij het
Hof te Leeuwarden en een raadsheer in het Hof te Amsterdam
Taak: onderzoeken of het wenselijk is de rechtsgang in natio-
naliteitsaangelegenheden nader te regelen en zo ja, welke
wettelijke voorzieningen te dezer zake dienen te worden ge-
troffen.
Bron: Staatsalmanak 1955; De procedure tot vaststelling van
het Nederlanderschap, mr. A.C. van den Blink,Amsterdam 1989,
p. 4.

Commissie van Advies inzake de Justitiële Documentatie
Periode: 1955-1991
Ingesteld door: Staten-Generaal op voorstel van de minister
van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken
Instellingsbesluit: Wet op de justitiële documentatie en op
verklaringen omtrent het gedrag van 15 augustus 1955, Stb. 395
Samenstelling: 1990:
Secretaris: Directie ORR
Adjunct-secretaris (1991 adviserend lid:een medewerker van de
Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht
1986: De voorzitter/lid en de meeste leden zijn lid op per-
soonlijke titel.
De secretaris is hoofd van de Onderafdeling Coördinatie en
Administratieve Voorschriften, Afdeling Administratieve Orga-
nisatie, Hoofdafdeling Organisatie en Informatievoorziening,
Hoofddirectie ORR. De adjunct secretaris is een medewerker van
de Afdeling Algemene Aangelegenheden, HA Staats- en
Strafrecht.
Leden: een vertegenwoordiger van Binnenlandse Zaken en (vanaf
1976) een medewerker van de Stafafdeling Wetgeving
Publiekrecht)
1956: Voorzitter/lid: rechter te Rotterdam
Secretaris: hoofd van de OA Uitvoering Bijzondere Wettelijke
Voorschriften, Afdeling Staats- en Strafrecht, HA Publiekrecht
Leden: kinderrechter te Den Bosch, advocaat-generaal te Den
Bosch, griffier te Den Haag, officier van justitie te Den
Haag, rechter te Amsterdam tevens lid van de Sectie Reclasse-
ring van de Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen,
de Psychopatenzorg en de Reclassering, Secretaris-Generaal van
het Ministerie van Maatschappelijk Werk tevens lid van de
Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen, de
Psychopatenzorg en de Reclassering, secretaris van de
Reclasseringsraad, directeur van de DAF-fabrieken te
Eindhoven, lid van de Sectie Gevangeniswezen van de Centrale
Raad van Advies voor het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg
en de Reclassering, Commissaris voor de Emigratie, de
burgemeesters van Emmen en Voorburg, een vertegenwoordiger van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de 
Hoofdafdeling Publiekrecht van Justitie
Adviserend lid: ?
Taak: adviseert de minister van Justitie -op diens verzoek of
ambtshalve- inzake de justitiële documentatie.
Wordt gehoord over de vaststelling van en AMVB als bedoeld in
artikel 1, eerste lid, of een besluit, bedoeld in artikel 13
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van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen
omtrent het gedrag.
Bron: SA 1991, 1990, 1989; Overzicht adviesorganen van de
centrale overheid, 1981, p. 53, 1985, p. D2, 1986, p. D2;
Overzicht externe adviesorganen van de centrale overheid,
1976, nr. D9.

Commissie Universitaire Notariële Studie
Periode: 1956-19??
Ingesteld door: de ministers van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen en Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van bovengenoemde ministers van 13
december 1956, Afdeling H.O.W. nr. 25335 I
Samenstelling:
Voorzitter/lid: hoogleraar aan de GU Amsterdam
Plv. voorzitter/lid: hoogleraar aan de RU Utrecht
Secretaris: wnd. hoofd van het Bureau Afwikkeling Rechtsher-
stel, OA Internationaal Privaatrecht, Afdeling Burgerlijk
Recht, HA Privaatrecht van Justitie
Leden: hoogleraar aan de RU Groningen, notaris te Den Haag,
algemeen secretaris van de Broederschap der Candidaat-notaris-
sen, algemeen secretaris van de Broederschap der Notarissen,
kandidaat-notaris, hoogleraar aan de RU Leiden, een medewerker
van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
hoogleraar aan de RKU Nijmegen, tijdelijk hoofdambtenaar bij
het Ministerie van Justitie tevens kandidaat-notaris,
buitengewoon hoogleraar aan de RU Utrecht, lid van de Eerste
Kamer tevens lector aan de VU Amsterdam
Taak: voorstellen doen, in de vorm van ontwerpen met toelich-
tingen, m.b.t. de instelling van een universitaire notariële
studie.
Bron: Staatsalmanak 1957.

Commissie Herziening Wijziging Art. 4, sub 8 Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering
Periode: 1956-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
29 juni 1956, Afdeling Wetgeving nr. 250/656
Samenstelling:
Voorzitter/lid: raadsheer in het Hof te Den Haag
Secretaris: hoofd van de Onderafdeling Algemene Vraagstukken,
Afdeling Burgerlijk Recht, Hoofdafd. Privaatrecht van Justitie
Leden: raadadviseur in algemene dienst tevens OA Publiekrecht
Afdeling Wetgeving van Justitie, sous-chef Directie Algemene
Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, officier van
justitie bij de rechtbank in Utrecht, advocaat en procureur te
Den Haag, hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht van Justitie
Taak: onderzoeken of wijziging van art. 4, sub 8, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en eventueel daarmee
samenhangende wetsartikelen wijziging behoeven en zo ja, in
welke zin.
Bron: Staatsalmanak 1957.
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Commissie tot het doen van een Voorstel voor een Wettelijke
Regeling, als bedoeld in Artikel 28 van het Wetsontwerp Econo-
mische Mededinging
Periode: 1956-1956?
Ingesteld door: de minister van Economische Zaken en de minis-
ter van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de Ministerie van Economische
Zaken en van Justitie van 27 maart 1956, DG voor de Handel en
Nijverheid/DO nr. K 273
Samenstelling:
Voorzitter/lid: hoogleraar aan de VU Amsterdam
Secretaris: hoofd van de Afdeling Staats- en Strafrecht,
Hoofdafdeling Publiekrecht van Justitie
Leden: hoogleraar aan de Kath. Economische Hogeschool te
Tilburg, raadsheer in de Hoge Raad, hoogleraar aan de Land-
bouwhogeschool Wageningen, raadadviseur in algemene dienst
tevens OA Publiekrecht Afdeling Wetgeving van Justitie, hoofd
van de Directie voor Wetgeving en andere Juridische
Aangelegenheden van het Ministerie van Economische Zaken en
een raadadviseur in algemene dienst bij het Ministerie van
Economische Zaken
Taak: de ministers van Economische Zaken en Justitie een
voorstel doen voor een wettelijke regeling als bedoeld in
artikel 28 van het ontwerp van wet, houdende regelen omtrent
de economische mededinging.
Bron: Staatsalmanak  1956, Staatsalmanak  1957.

Commissie Loterijwezen
Periode: 1958-1964
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van 3
maart 1958, Afdeling Staats- en Strafrecht HA Publiekrecht nr.
214/258
Samenstelling:
Voorzitter/lid: raadsheer in de Hoge Raad
Secretaris/lid: raadadviseur in algemene dienst Stafafdeling
Wetgeving Publiekrecht van Justitie
Adjunct-secretaris: hoofd van de Afdeling Staats- en
Strafrecht, HA Publiekrecht van Justitie, toegevoegd aan de
adjunct-secretaris: een medewerker van het Ministerie van
Justitie
Leden: drie leden van de Tweede Kamer, hoogleraar aan de RK
Economische Hogeschool Tilburg, procureur-generaal van het Hof
te Den Haag, hoogleraar aan de RKU Nijmegen, hoofd van de HA
Publiekrecht van Justitie, lid van de Tweede Kamer, voorzitter
van het Ned. Olympisch Comité, lid van de Tweede Kamer, hoofd
van de Afdeling Lichamelijke Opvoeding en Sport van het
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, secretaris
van de Nationale Federatie voor de Geestelijke
Volksgezondheid, hoogleraar aan de Theologische Hogeschool der
Gereformeerde Kerken te Kampen, twee leden van de Tweede Kamer
Taak: het gehele vraagstuk van de loterijen en de daaraan
verwante activiteiten in beschouwing nemen en de Ministerie
van Justitie, mede met het oog op de hieraan verbonden
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algemene belangen op maatschappelijk en geestelijk gebied, van
advies dienen met name over de vraag, of en in hoeverre
wijziging of aanvulling van de geldende wettelijke bepalingen
op dit stuk nodig zijn.

Commissie Transactie in Handen der Politie
Periode: 1958-198?
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
17 maart 1958, Stafbureau Juridische Zaken Dir. Politie nr.
133/588
Samenstelling: 1985, 1986:
Voorzitter/lid: vertegenwoordigt een ressortsparket
Secretaris: vertegenwoordiger van Justitie
Leden: twee vertegenwoordigers van Justitie (één HA Staats- en
Strafrecht), de secretaris van de Centrale Politie Verkeers-
commissie, vier vertegenwoordigers van arrondissementsrecht-
banken, een vertegenwoordiger van de Algemene Inspectie Korps
Rijkspolitie, een vertegenwoordiger van een gemeente en iemand
op persoonlijke titel
1958: Voorzitter/lid: raadadviseur in algemene dienst tevens
Stafafd. Wetgeving Publiekrecht van Justitie
Secretaris/lid: hoofd van het Stafbureau Algemene Vraagstukken
HA Rechterlijke Organisatie van Justitie
Leden: hoofd Stafbureau Juridische Zaken Dir. Politie van
Justitie, procureur-generaal bij het Hof te Leeuwarden, com-
missaris van politie te Rotterdam, dirigerend officier der
Rijkspolitie 2e klasse, substituut-officier van justitie te
Breda
Taak: het op uitnodiging of eigener beweging adviseren van de
minister van Justitie inzake aangelegenheden op het terrein
dat bestreken wordt door art. 74 bis Wetboek van Strafrecht
en, i.v.hiermee, door de artikelen 384 en volgende van het
Wetboek van Strafvordering. (1967, Stcrt 83).
1958: het adviseren ter voorbereiding van een AMVB ter uitvoe-
ring van art. 74bis Wetboek van Strafrecht, welke bij KB van
21-4-1959, Stb.127, tot stand is gekomen.
Bron: Overzicht adviesorganen van de centrale overheid, 1981,
p. 54, 1985, p. D4, 1986, p. D3-4; Overzicht externe
adviesorganen van de centrale overheid, 1976, nr. D19. Stcrt.
1967, 83, p. 4.

Commissie Herziening Ondernemingsrecht (Commissie Verdam)
Periode: 1960-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van 8
april 1960, Stafafdeling Wetgeving nr. 121/660
Samenstelling:
Voorzitter: hoogleraar aan de VU Amsterdam
Secretaris/lid: een medewerker van de Stafafdeling Wetgeving
Publiekrecht van Justitie
Adjunct-secretaris: een medewerker van de Stafafdeling
Publiekrecht van Justitie
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Leden: directeur van de Amsterdamsche Bank N.V. te Laren,
hoogleraar aan de Ned. Economische Hogeschool Rotterdam,
hoogleraar aan de VU Amsterdam, hoogleraar aan de RKU Nijme-
gen, hoogleraar aan de RU Utrecht, lid van de Eerste Kamer,
lid van de Tweede Kamer, hoogleraar aan de RKU Nijmegen,
hoogleraar aan de Ned. Economische Hogeschool Rotterdam,
president van de Nederlandsche Handelsmaatschappij te Amster-
dam, internationaal secretaris van de Partij van de Arbeid,
lid van de Tweede Kamer, hoogleraar aan de GU Amsterdam,
hoogleraar aan de Ned. Economische Hogeschool Rotterdam
Taak: een onderzoek instellen naar de vraag of de rechtsvorm
van de onderneming herziening behoeft en daar bij in het bij-
zonder aandacht te besteden aan het bestuur en toezicht bij
een grote onderneming, alsmede aan de publieke verantwoord
ing van de onderneming.
Bron: Staatsalmanak 1960.

Commissie Herziening Gratieregeling (Commissie tot Herziening
van het Gratiebesluit)
Periode: 1960-1966?
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van 8
november 1960, Afdeling Gratie HA Publiekrecht nr. 514/260.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: lid van de Hoge Raad
Secretaris/lid: hoofd van de Afdeling Gratie, HA Publiekrecht
van Justitie
Toegevoegd aan de secretaris: een medewerker OA Algemene
Vraagstukken, Afdeling Staats- en Strafrecht, HA Publiekrecht
van Justitie
Leden: advocaat-generaal bij de Hoge Raad, oud-vice-president
van het Hof te Den Haag tevens voorzitter van de Ned. Vereni-
ging voor Rechtspraak, hoofd van de HA Publiekrecht van Justi-
tie, hoofd van het arrondissementsparket te Arnhem, rechter in
de rechtbank te Den Haag
Taak: de minister van Justitie van advies dienen omtrent
herziening van het Gratiebesluit 1877 en andere bepalingen ter
uitvoering van art. 77 van de Grondwet, alsmede de
voorschriften in art. 558, 559 en 560 van het Wetboek van
Strafvordering betreffende opschorting van de
tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten i.v.m. de
indiening van een gratieverzoek, met het oog op aanpassing
daarvan aan de huidige ontwikkeling van het instituut van
gratie en de daarmede samenhangende bepalingen van
strafprocesrecht.

Werkgroep Persoonsdossiers
Periode: 1962-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van 7
oktober (?) 1962, HA Publiekrecht/HA Rechterlijke Org. nr.
40C/262.
Samenstelling:
Voorzitter: prof.mr. Ch.J. Enschedé
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Secretaris: hoofd Bureau Administratieve Organisatie, Afdeling
Organisatie en Materieel, HA Rechterlijke Organisatie van
Justitie
Leden: hoofd Afdeling Psychopatenzorg HA Publiekrecht van
Justitie, hoofd Afdeling Organisatie en Materieel HA
Rechterlijke Organisatie van Justitie, hoofd OA Documentatie
Afdeling Reclassering HA Publiekrecht van Justitie
Taak: uitgaande van de wenselijkheid de administratie van de
persoonsdossiers onder te brengen bij de Justitiële Documenta-
tiedienst de daartoe noodzakelijke voorschriften en formulie-
ren ontwerpen, daarbij strevend naar een zodanig efficiënte
administratie, dat de persoonsdossiers op eerste aanvraag ter
beschikking zullen kunnen worden gesteld van de verschillende
bij de rechtspleging, de strafvoltrekking en de reclassering
betrokken instanties.

Commissie Bestrijding Prostitutie (Commissie Stoffels)
Periode: 1962-1964
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
21 maart 1962, Stafafdeling Wetgeving nr. 88/662
Samenstelling:
Voorzitter/lid: raadsheer in het Hof van Den Haag
Secretaris: een medewerker van de OA Algemene Vraagstukken,
Afdeling Staats- en Strafrecht, HA Publiekrecht van Justitie
Leden: majoor van het Leger des Heils, een medewerker van de
Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van Justitie, plv. hoofd
Afdeling Individueel Maatschappelijk Werk van het Ministerie
van Maatschappelijk Werk, hoofd van het arrondissementsparket
Amsterdam, commissaris van politie te Den Haag, plv. chef
Afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie Rotterdam,
Geneeskundig Hoofdinspecteur voor de Geestelijke
Volksgezondheid van het Ministerie van Sociale Zaken en
Volksgezondheid (plv.: hoofd van de Afdeling Preventieve
Gezondheidszorg Dir. Volksgezondheid van het Ministerie van
Sociale Zaken en Volksgezondheid, hoogleraar aan de RKU
Nijmegen, hoofd Stafbureau Coördinatie HA Publiekrecht
(hoofdinspecteur der reclassering) van Justitie
Taak: de navolgende vragen onderzoeken en de minister van
Justitie te dier zake van advies dienen:
a. of en, zo ja in hoeverre, de bestaande bepalingen van het
Wetboek van Strafrecht betreffende misdrijven en overtredingen
tegen de zeden wijziging en/of aanvulling behoeven, vooral
gezien de hier te lande gesignaleerde uitdagende vormen van
opwekking tot ontucht;
b. welke delictsomschrijving en strafbedreiging t.a.v. soute-
neurs onder de tegenwoordige omstandigheden de meeste aanbeve-
ling verdienen.
Bron: Staatsalmanak 1962.

Commissie Niet-ambtelijke Corruptie
Periode: 1962-1964?
Ingesteld door: de minister van Justitie
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Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
29 mei 1962, Afdeling Staats- en Strafrecht HA Publiekrecht
nr. 188/262
Samenstelling:
Voorzitter: hoogleraar aan de RU Leiden
Secretaris: een medewerker van de Afdeling Staats- en
Strafrecht HA Publiekrecht van Justitie
Leden: hoofd Afdeling Staats- en Strafrecht HA Publiekrecht
van Justitie, lid van het Dagelijks Bestuur van de Nederland-
sche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, hoofd van het
arrondissementsparket Utrecht, chef der Spoorwegrecherche.
Taak: onderzoeken of, en zo ja in hoeverre, hier te lande
behoefte bestaat aan strafbaarstelling van het omkopen en het
zich laten omkopen van anderen dan Nederlandse ambtenaren en
eventueel voorstellen doen omtrent de formulering en de plaat-
sing van een desbetreffende aanvulling van de Nederlandse
strafwet.

Commissie Kunstmatige Inseminatie bij de Mens
Periode: 1962-1965?
Ingesteld door: de ministers van Justitie en van Sociale Zaken
en Volksgezondheid
Instellingsbesluit: Besluit van bovengenoemde ministers van 8
en 12 maart 1962, SA Wetgeving nr. 62/662.
Samenstelling:
Voorzitter: mr. B.F. Verveen
Secretaris: een medewerker van de Stafafdeling Wetgeving
Privaatrecht
Leden: prof.dr. J.Th. Arntz, dr. mr. H.C. de Boer, dr. F.T.
Diemer-Lindeboom, prof.mr. D. van Eck, prof. dr. I. Gadourek,
prof.dr. J. de Graaf, prof.dr. J.C. Hudig, prof. J. Koekebak-
ker, prof.dr. K.J.M. van de Loo, raadadviseur. in buitengewone
dienst van Justitie, prof.mr. Ch.J.J.M. Petit, dr. V.W.D.
Schenk, prof.dr. R. Schippers, dr. F.N. Sickenga, drs. J.B.M.
Veraart, dr. J. Wester, prof.dr. H.R. Wijngaarden
Taak: een onderzoek doen naar de vraag of wettelijke voorzie-
ningen behoren te worden getroffen omtrent de kunstmatige
inseminatie bij de mens en, zo ja, welke.
Bron: Staatsalmanak 1962.

Commissie Herziening Beroepswet
Periode: 1963-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie, in overeenstemming
met de ministers van Binnenlandse Zaken, Defensie en Sociale
Zaken
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van 9
december 9163, Stafafdeling Wetgeving nr. 384/663.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: raadadviseur in algemene dienst tevens
Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van het Ministerie van
Justitie
Secretaris/lid: een medewerker van de Stafafdeling Wetgeving
Publiekrecht
Leden: een lid van de Centrale Raad van Beroep, de voorzitter
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van de Raad van Beroep in Groningen, de voorzitter van de Raad
van Beroep in Den Haag, de chef van de Afdeling Algemene en
Juridische Zaken van de Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, plv. juridisch
adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
raadadviseur bij de Personeelsraad van het Ministerie van
Defensie, het hoofd van de Afdeling Werknemersverzekeringen
van de Hoofdafdeling Sociale Verzekering van het Ministerie
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het plv. hoofd van de
Stafafdeling Wetgeving en Juridische Aangelegenheden van het
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de chef van
de Afdeling Juridische Zaken van het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor te Amsterdam
Taak: de bestudering van en het rapporteren over:
a. een herziening van de Beroepswet (Stb. 1955, 47,
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 maart 1963, Stb. 130);
b. een herziening van Titel II van de Ambtenarenwet 1929 (Stb.
530, laatstelijk gewijzigd bij wet van 30 mei 1963, Stb. 312),
mede met het oog op de vraag of het mogelijk is de bepalingen
van deze Titel meer te doen aansluiten aan de overeenkomstige
bepalingen van de Beroepswet.
Bron: Staatsalmanak 1964.

Commissie Arbeidsloon Gedetineerden voor de Open Gevangenissen
Periode: 1963-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de Ministerie van Justitie van
25 maart 1963, Dir. Gevangeniswezen, Stafbureau Algemene
Vraagstukken, nr. 112/363.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: raadadviseur bij de Stafafdeling Wetgeving
Publiekrecht van het Ministerie van Justitie
Secretaris: inspecteur bij de Afdeling Regime van de Directie
Gevangeniswezen van het Ministerie van Justitie
Leden: het hoofd van de Afdeling Regime van de Directie Gevan-
geniswezen van Justitie, het hoofd van de Afdeling Arbeid van
de Directie Gevangeniswezen van Justitie, het hoofd van het
Stafbureau Algemene Vraagstukken van de Directie Gevangeniswe-
zen van Justitie, het hoofd van de Afdeling Reclassering van
de Hoofdafdeling Publiekrecht van Justitie, de directeur van
de gevangenis "Oostereiland" te Hoorn en de directeur van de
gevangenis "Nievelsteen" te Eygelshoven
Taak: het bestuderen van de beloning der in de open gevange-
nissen verblijvende gedetineerden, alsmede het ontwerpen van
een eigen loonregeling voor deze categorie gedetineerden.

Commissie ter Voorbereiding van een Partiële Herziening van
het Wetboek van Strafvordering (Commissie Partiële Herziening
Strafvordering)
Periode: 1964-1984
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Beschikking van de minister van Justitie
van 24 november 1964 Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht
436/664, Stcrt 233.
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Samenstelling: 1964:
Voorzitter/lid: president van de Hoge Raad
Secretaris: medew. Onderafdeling Algemene Vraagstukken,
Afdeling Staats- en Strafrecht, HA Publiekrecht van Justitie.
Leden: hoogleraar aan de RU Leiden, raadadviseur in algemene
dienst tevens SA Wetgeving Publiekrecht van Justitie,
hoogleraar aan de GU Amsterdam, hoofd van het
arrondissementsparket Leeuwarden, raadsheer in het Hof te
Amsterdam, raadsheer in de Hoge Raad, raadsheer in het Hof te
Den Haag, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en een advocaat
en procureur te Den Haag

1981:
Voorzitter/lid: op persoonlijjke titel
Secretaris: een medewerker van de Hoofdafdeling Staats- en
Strafrecht van het Ministerie van Justitie
Adjunct-secretarissen: (1967 twee, 1981 drie) medewerkers van
de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht van Justitie
Leden: drie leden van het Openbaar Ministerie, zes leden van
de rechterlijke macht, een hoogleraar aan de RU Leiden, een
hoogleraar aan de KU Nijmegen, een hoogleraar aan de UvA te
Amsterdam en vier personen op persoonlijke titel
Adviserende leden: een medewwerker van de Stafafdeling
Wetgeving Publiekrecht van Justitie en een medewerker van de
Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht van Justitie
Taak: het adviseren van de minister van Justitie over de vraag
in hoeverre het Wetboek van Strafrecht wijziging behoeft,
zulks in het bijzonder v.w.b de bepalingen omtrent:
a. inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis;
b. de positie van de beledigde partij in het strafgeding;
c. de sanctie van nietigheid op overtreding van de vormvoor-
schriften.
Als de punten op b. na afgewerkt zijn geeft de commissie ook
advies op het gebied van het strafprocesrecht aan de minister
van Justitie.
Bron: Overzicht externe adviesorganen van de centrale over-
heid, 1976, nr. D20. Overzicht adviesorganen van de centrale
overheid, 1981, p. 43-44; Stcrt 1967, 194, p. 4.

Commissie Vaststelling Normen t.a.v. Functievervulling door
Voorzitters en Ondervoorzitters van de Raden van Beroep
Periode: 1965-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van 1
november 1965, Hoofdafdeling Rechterlijke Organisatie, nr.
2254 P 865.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: de voorzitter van de Centrale Raad van Beroep
te Utrecht
Secretaris/lid: het hoofd van de Sectie Organisatie van het
Stafbureau van de Hoofdafdeling Rechterlijke Organisatie van
het Ministerie van Justitie
Leden: de voorzitters van de raden van beroep te Zwolle,
Rotterdam en Roermond, een raadsheer in het hof te Arnhem
tevens oud-voorzitter van de raad van beroep aldaar en het
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hoofd van de Hoofdafdeling Rechterlijke Organisatie van het
Ministerie van Justitie
Taak: de minister van Justitie van advies dienen met
betrekking tot de vaststelling van de normen ten aanzien van
de functievervulling door voorzitters en ondervoorzitters van
de raden van beroep, alsmede ten aanzien van de aan dezen te
verlenen bijstand door griffiers en/of gerechtssecretarissen.
Beslissingen ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 van
de Beroepswet dienen op deze normen gebaseerd te zijn.

Commissie Herziening Kinderbeschermingsrecht
Periode: 1965-1971?
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
25 maart 1965, Dir. Kinderbescherming, Stafb. Juridische
Zaken, nr. 106/765.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: hoogleraar aan de RU Groningen
Secretaris: hoofd van het Stafbureau Juridische Zaken, Direc-
tie Kinderbescherming van het Ministerie van Justitie
Leden: de secretaris van de Raad voor de Kinderbescherming te
Maastricht, het hoofd van de Stafafdeling Wetgeving Publiek-
recht tevens raadadviseur in algemene dienst van het
Ministerie van Justitie, een bestuurslid van het Katholiek
Verbond voor Kinderbescherming, een kinderrechter te Rotterdam
tevens buitengewoon hoogleraar aan de RU Utrecht, een
kinderrechter te Den Haag, de president-directeur van de
Heldringstichtingen te Zetten, drie leden van de Tweede Kamer,
de secretaris-generaal van de Union Internationale de
Protection de l'Enfance te Genève, mr. M. Rood-de Boer te
Amsterdam, het hoofd van de Directie Kinderbescherming van het
Ministerie van Justitie, een kinderrechter te Utrecht, twee
leden van de Eerste Kamer en de secretaris van de Raad voor de
Kinderbescherming te Rotterdam
Taak: de minister van Justitie van advies dienen aangaande de
vraag of en, zo ja, welke wijzigingen de wetgeving op het
terrein van de kinderbescherming moet ondergaan, waarbij met
name aandacht ware te schenken aan de ontwikkeling van het
civiele recht.
Bron: Staatsalmanak 1965.

Commissie Vermogensstraffen
Periode: 1966-1972?
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van 9
mei 1966, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 178/666,
Stcrt 95.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: een oud-raadsheer in de Hoge Raad
Secretaris: het hoofd van het Wetenschappelijk Voorlichtings-
en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie
Leden: hoogleraar aan de RU Utrecht, raadadviseur in algemene
dienst tevens hoofd Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van
het Ministerie van Justitie, een hoogleraar aan de Nederlandse
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Economische Hogeschool te Rotterdam, een kantonrechter te
Delft, een advocaat-generaal bij het hof te Den Haag en een
procureur-generaal bij het hof te Den Bosch.
Taak: een onderzoek instellen naar de feitelijke toepassing,
hier te lande, van de straffen en strafrechtelijke maatregelen
strekkende tot aantasting van het vermogen, en daaromtrent
rapport uitbrengen. Van advies dienen omtrent de vraag of, en
zo ja in hoeverre, de thans geldende speciale maxima voor de
straf van geldboete dienen te worden verhoogd en de algemene
bepalingen betreffende het opleggen en ten uitvoer leggen van
straffen en maatregelen als onder 1 bedoeld herziening behoe-
ven.
Bron: Stcrt 1966, 95, 2. Staatsalmanak 1966.

Commissie Bevoorrechting van Vorderingen
Periode: 1968-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie.
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van 9
juli 1968, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 296/668
Samenstelling:
Voorzitter: oud-raadsheer in de Hoge Raad
Secretaris: een medewerker van de Stafafdeling Wetgeving Nieuw
Burgerlijk Wetboek, Ministerie van Justitie
Leden: oud-hoofd van het Bureau Invorderingszaken van de
Directie Directe Belastingen van het Ministerie van Financiën,
twee hoogleraren aan de Universiteit van Amsterdam, een hoog-
leraar aan de RU Leiden, een hoogleraar aan de VU te Amster-
dam, een lid van de Centrale Raad van Beroep en een advocaat
en procureur
Taak: adviseren over de beantwoording van de volgende vragen:
a. Verdient het aanbeveling de rangorde der voorrechten op
goederen onderling, alsook t.o.v. de zekerheidsrechten te
wijzigen, bestaande voorrechten te wijzigen of af te schaffen
en nieuwe in te voeren? In hoeverre is het gewenst in verband
hiermede de regeling van het verhaalsrecht te herzien? Op
welke wijze kan de door de commissie aanbevolen regeling mede
worden ingepast in het stelsel van het (ontwerp van) het
nieuwe Burgerlijk Wetboek?
b. Verdient een geheel of ten dele centrale regeling van de
voorrechten de voorkeur? Zo ja, in welke wet dient deze een
plaats te vinden?
c. Kan het huidige stelsel der voorrechten nog in ander op-
zicht worden vereenvoudigd?
Bron: Staatsalmanak 1968.

Commissie Rechtsbijstand aan On- en Minvermogenden
Periode: 1968-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
19 juli 1968, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr.
321/668.

Samenstelling:
Voorzitter/lid: de president van de rechtbank te Rotterdam
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Secretaris: het hoofd van het Bureau Administratieve Organisa-
tie van de Afdeling Organisatie en Materieel van de Hoofdafde-
ling Rechterlijke Organisatie van het Ministerie van Justitie.
Leden: een kantonrechter te Den Haag, een advocaat en procu-
reur te Amsterdam, een Inspecteur van Financiën van het Minis-
terie van Financiën, een deurwaarder te Nijmegen, een deur-
waarder te Haarlem, het hoofd van de Afdeling Burgerlijk Recht
en Rechtspersonen van de Hoofdafdeling Privaatrecht van het
Ministerie van Justitie, een rechter in de rechtbank te Rot-
terdam, een advocaat en procureur te Breda en een medewerker
van de Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht van het Ministerie
van Justitie
Taak: van advies dienen over de volgende vragen:
1. Is het wenselijk om het bedrag der vergoeding, dat de
bureaus voor consultatie ex art. 3, lid 2, van de beschikking
van de minister van Justitie d.d. 23-12-1957 (Stcrt 1958, 8)
aan de onvermogende in rekening kunnen brengen, te verhogen
en, zo ja, tot welk bedrag? Hoe kan de inning van deze bedra-
gen worden bevorderd?
2. Is het wenselijk om normen te stellen krachtens welke aan
on- en minvermogenden geen raadsman wordt toegevoegd in zaken,
die voor de on- en minvermogenden van geen of van zeer gering
belang zijn of in zaken, waarin de te maken kosten groter zijn
dan hun belang? Zo ja, hoe zouden deze normen dan moeten lui-
den?
3. Is het wenselijk om wijziging te brengen in de methode
waarop de beschikbare gelden thans worden verdeeld tussen
toegevoegde raadslieden in strafzaken en in civiele zaken? Zo
ja, op welke wijze zou de verdelingdan moeten geschieden? In
dat verband wordt ook gevraagd of en in hoeverre er aanleiding
bestaat het honorarium van toegevoegde raadslieden in strafza-
ken te mitigeren in verknochte zaken en in zaken die op één
terechtzitting worden behandeld.
4. Is het wenselijk de thans bestaande wettelijke regeling te
wijzigen in dier voege dat het de on- en minvermogenden steeds
vrijstaat zelf hun raadsman te kiezen? Zo ja, op welke wijze
kan daarbij een redelijke verdeling der zaken over advocaten
en procureurs worden verzekerd?
5. Is het wenselijk dat de gratis-admissie wordt verleend door
de bureaus van consultatie en zo ja, dient er dan bij weige-
ring een beroep mogelijk te zijn op de rechter? Is het, in dit
verband, wenselijk meer eenheid te brengen in de maatstaven,
waarnaar de verschillende bureaus van consultatie bepalen of
iemand on- of minvermogend is?
6. Is het wenselijk om het verlenen van rechtsbijstand tegen
verminderd tarief aan minvermogenden op te heffen?
7. Moeten van het voorrecht van kosteloze rechtsbijstand ook
kunnen profiteren buitenlandse gastarbeiders behorende tot
staten, die geen partij zijn bij de Haagse Rechtsvorderings-
verdragen?
8. Is het wenselijk art. 76 der Advocatenwet verder te verrui-
men?

9. Is het wenselijk een advocaat die is toegevoegd aan iemand
die is gedetineerd in een andere plaats dan waar die advocaat
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kantoor houdt een vergoeding van reis- en verblijfkosten toe
te kennen?
10. Welke voorzieningen zijn nodig om gevolg te geven aan het
voorstel, dat de Commissie, belast met een partiële herziening
van het Wetboek van Strafvordering, in haar eerste interim-
rapport heeft gedaan m.b.t. de toevoeging van een raadsman aan
een inverzekeringgestelde? Wat zou, gezien de toelagen voor de
behandeling van andere strafzaken, een redelijke vergoeding
zijn voor de rechtsbijstand aan een inverzekeringgestelde?
Bron: Staatsalmanak 1969.

Commissie Vennootschapsrecht
Periode: 1968-1973
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van 7
maart 1968, Hoofdafdeling Privaatrecht nr. 056/168.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: een hoogleraar aan de KU Nijmegen
Secretaris/plv. lid: het hoofd van de Onderafdeling Algemene
Vraagstukken van de Afdeling Burgerlijk Recht van de Hoofdaf-
deling Privaatrecht van het Ministerie van Justitie
Adjunct-secretaris: het hoofd van de Onderafdeling Naamloze
Vennootschappen van de Afdeling Rechtspersonen van de Hoofdaf-
deling Privaatrecht
Leden: een hoogleraar aan de Nederlandse Economische Hoge-
school te Rotterdam, een notaris te Enschede, een notaris te
Rotterdam, een candidaat-notaris te Groningen, een bedrijfsju-
rist te Rotterdam, het hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht
van het Ministerie van Justitie en het plv. hoofd van de
Hoofdafdeling Privaatrecht van het Ministerie van Justitie
Taak: onderzoek naar de wenselijkheid om de departementale
opvattingen, toegepast bij de goedkeuring van oprichtingen en
statutenwijzigingen van naamloze vennootschappen, vastgesteld
in 1955 (zie Wetboek van Koophandel 36e en 45d), te herzien.
Bron: Staatsalmanak 1968.

Adviescommissie Vennootschapsrecht (Commissie Vennootschaps-
recht, Commissie Van der Grinten)
Periode: 1968-1991
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van 9
juli 1968, nr. 299/668, Stcrt 138, gew. 27-12-1988, nr.
575/688, Stcrt. 89-14.
Samenstelling: 1968:
Voorzitter/lid: prof. Van der Grinten te Nijmegen
Secretaris: een medewerker van de Onderafdeling Burgerlijk
Recht van de Afdeling Burgerlijk Recht en Rechtspersonen van
de Hoofdafdeling Privaatrecht van het Ministerie van Justitie
en mr. A.M. Brenninkmeijer te Nijmegen
Leden: mr. W.L. Haardt te Wassenaar, mr. H.J. Hellema te
Laren, mr. H.J. Hofstra te Den Haag, prof. mr. J.J.M. Maeijer
te Nijmegen, dr. B. Pruyt te Bilthoven, mr. W.C. Treurniet te
Rotterdam en prof. mr. P. Verloren van Themaat
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Adviserende leden: het hoofd en een medewerker van de
Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht van het Ministerie van
Justitie
1988:
De leden, de voorzitter en een van de twee secretarissen zijn
benoemd op persoonlijke titel.
Secretarissen: mevr. mr. T.C.M. Hendriks-Jansen te Valburg en
mr. M.Tj. Bouwes (1991: Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht
van het Ministerie van Justitie)
Adviserend lid: hoofd van de Stafafdeling Wetgeving Privaat-
recht van het Ministerie van Justitie
Taak: advies uitbrengen over de volgende vragen:
1. Is een afzonderlijke rechtsvorm voor de besloten vennoot-
schap wenselijk? Zo ja, hoe moet de regeling daarvan luiden?
2. Behoeft de regeling van de kapitaalbescherming bij de
naamloze vennootschap herziening?
3. Behoeft de positie van de houders van aandelen en van
certificaten van aandelen in de naamloze vennootschap nadere
regeling?
4. Zijn wettelijke bepalingen wenselijk i.v.m. concernverhou-
dingen?
5. Andere vragen van juridische aard welke i.v.m. de voorgaan-
de punten of i.v.m. de coördinatie van het vennootschapsrecht
in de E.E.G. van belang zijn (Instellingsbesluit).
- het desgevraagd of eigener beweging adviseren van de
minister van Justitie op het terrein van het
vennootschapsrecht en het personenrecht in het algemeen
(Staatsalmanak)
- het desgevraagd of eigener beweging adviseren over de wense-
lijkheid van een wettelijke regeling van bepaalde vennoot-
schapsrechtelijke onderwerpen, over wetsontwerpen op het
gebied van het vennootschapsrecht en over ontwerp-richtlijne-
nen aanbevelingen over het vennootschapsrecht van de Europese
Commissie (Overzicht).
Bron: Staatsalmanak 1991, 1990, 1989; niet in Staatsalmanak 
1986, 1984, 1983, 1980, 1978, 1976, 1973, 1972, 1971, 1970.
Overzicht externe adviesorganen van de centrale overheid,
1976, nr. D22. Overzicht adviesorganen van de centrale over-
heid, 1981, p. 44; 1985, p. D3, 1986, p. D2.

Commissie Justitieel Optreden tegen in Groter Verband Gepleeg-
de Strafbare Feiten (Commissie Artikel 540 Wetboek van Straf-
recht)
Periode: 1969-1970?
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
16 januari 1969, Hoofdafd. Staats- en Strafrecht, nr. 526/268.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: de Secretaris-Generaal van het Ministerie van
Justitie
Secretaris: een medewerker van het Stafbureau Juridische Zaken
van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht van het Ministerie
van Justitie
Adjunct-secretaris: een medewerker van de Stafafdeling
Wetgeving Publiekrecht van het Ministerie van Justitie
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Leden: het hoofd van de Directie Politie van het Ministerie
van Justitie, de directeur-generaal voor Openbare Orde en
Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een
procureur-generaal bij het hof in Den Bosch, het hoofd van het
arrondissementsparket te Amsterdam, een rechter in de recht-
bank te Den Haag, de burgemeesters van Tilburg en Zaandam, een
hoofdcommissaris van de gemeentepolitie te Amsterdam, een
advocaat en procureur te Amsterdam en een lector aan de UvA.
Taak: de minister van Justitie van advies dienen omtrent de
vraag of en, zo ja, op welke wijze wijziging en aanvulling van
de wettelijke voorschriften - in het bijzonder van titel VII
van het vierde boek van het Wetboek van Strafvordering -
wenselijk zijn teneinde de justitiële autoriteiten de beschik-
king te geven over zodanige bevoegdheden, dat in samenhang met
de middelen waarover de politie beschikt ter handhaving van de
openbare orde, een meer doeltreffend optreden tegen in groter
verband gepleegde strafbare feiten mogelijk wordt, een en
ander met inachtneming van de beginselen van een behoorlijke
rechtspleging.

Adviescommissie Afschaffing Dertiende Penning
Periode: 1970-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
11 mei 1970, Stafafd. Wetgeving Privaatrecht, nr. 195/670.
Samenstelling:
Voorzitter: prof. mr. A.R. Bloembergen te Leiden
Secretaris: een medewerker van de Stafafdeling Juridische
Zaken van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht van het
Ministerie van Justitie
Adjunct-secretaris: mr. P. Dahmen te Leiden
Leden: een lid van de Tweede Kamer, de vice-president van de
rechtbank te Den Haag en een medew. van de Stafafdeling Wetge-
ving Privaatrecht van het Ministerie van Justitie
Taak: advies uitbrengen m.b.t. de wijze, waarop een wettelijke
regeling tot stand kan worden gebracht tot afschaffing tegen
schadeloosstelling van het recht van de dertiende penning.
Bron: Staatsalmanak 1970.

Adviescommissie Zedelijkheidswetgeving
Periode: 1970-19??
Ingesteld door: de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken
en C.R.M. en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid
Instellingsbesluit: Besluit van bovengenoemde ministers en
staatssecretaris van 1 mei 1970, Stafafd. Wetgeving Publiek-
recht, nr. 203/670.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: raadsheer in de Hoge Raad
Secretaris: een medewerker van de Stafafdeling Wetgeving
Publiekrecht van het Ministerie van Justitie
Adjunct-secretaris: een medewerker van het Ministerie van
Binnenlandse zaken en een medewerker van het Ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
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Leden: een zenuwarts te Rockanje, een advocaat-generaal bij
het hof te Leeuwarden, de voorzitter van de Nederlandse Bio-
scoopbond, een buitengewoon lector in het volkenrecht aan de
RU Utrecht, de voorzitter van de omroepvereniging VARA, de
directeur van een uitgeverij te Den Haag, een rechter in de
rechtbank te De Haag, een psychiater-sexuoloog te Amsterdam,
de burgemeester van Kaatsheuvel en Loon op Zand tevens voor-
zitter van de Katholieke Jeugdraad voor Nederland en lid van
de Raad voor de Jeugdvorming, een rechter in de rechtbank te
Alkmaar tevens voorzitter van de Gezinsraad, een schrijfster,
een lid van de artistieke leiding van het toneelgezelschap de
Haagse Comedie, de burgemeester van Delft, mr. M. Rood-de Boer
te Amsterdam, de vice-voorzitter van de Nederlandse Beroeps-
vereniging van Filmers, een stafmedewerker op het Bureau van
de Protestantse Bond van Kinderbescherming te Utrecht, een
commissaris voor programmazaken van de NOS, een kunstredacteur
bij een dagblad en een wetenschappelijk hoofdmedewerker aan
het Criminologisch Instituut van de Rijksuniversiteit
Groningen
Taak:
1. mede i.v.m. de voorstellen welke inzake afschaffing van de
filmkeuring voor volwassenen door de Adviescommissie
Filmkeuring zijn gedaan, te onderzoeken of en in hoeverre
wijziging van de voorschriften in het Wetboek van Strafrecht,
de Omroepwet en de wetgeving m.b.t. de verordenende bevoegd-
heid van lagere organen m.b.t. de bescherming der goede zeden
gewenst is;
2. adviseren omtrent de leeftijdsgrenzen voor de vertoning van
films aan jeugdigen die bij afschaffing van de filmkeuring
zullen moeten gelden, uiterlijk voor 1 juli 1970;
3. adviseren over de consequenties die bepaalde wijzigingen
voor Nederland als partner bij een gemeenschappelijke grens-
controle en als partij bij intenationale verdragen hebben.
Bron: Overzicht externe adviesorganen van de centrale over-
heid, 1976, nr. D23; Staatsalmanak 1970.

Commissie Giraal Effectenverkeer
Periode: 1970-1974?
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
19 januari 1970, Stafafd. Wetgeving Privaatrecht, nr. 19/670.
Samenstelling:
Voorzitter: raadsheer in de Hoge Raad
Secretaris: een medewerker van de Stafafdeling Wetgeving
Privaatrecht van het Ministerie van Justitie
Leden: het hoofd van de Juridische Afdeling van de Bataafse
Internationale Petroleum Maatschappij NV, twee advocaten, een
notaris, een hoogleraar aan de UvA, de directeur van de AMRO
NV, een rechter, een agent van het Ministerie van Financiën te
Amsterdam en een oud-directeur van de ABN
Adviserende leden: twee medewerkers van het Ministerie van
Financiën en een medewerker van de Stafafdeling Wetgeving
Privaatrecht van het Ministerie van Justitie
Taak:
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a. bestudering van de wenselijkheid van een wettelijke
voorziening voor het geval van vervanging van de materiële
levering van effecten door een ander stelsel van effectenver-
keer, meer in het bijzonder met het oog op de belangen van
effectenbezitters;
b. in geval dat van deze wenselijkheid blijkt, de voorberei-
ding van deze wettelijke voorziening.
Bron: Staatsalmanak 1970.

Veiligheidscommissie voor de Burgerluchtvaart
Periode: 1970-1991
Ingesteld door: de minister van Verkeer en Waterstaat
Instellingsbessluit: Beschikking van de minister van Verkeer
en Waterstaat van 22 juli 1970, Rijksluchtvaartdienst, nr.
BIZ/19106.
Samenstelling: 1970:
Voorzitter/lid: loco-Secretaris-Generaal van het Ministerie
van Justitie
Leden: het hoofd van de Afdeling Politieke, Juridische en
Economische Zaken van de RLD van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, het hoofd van het Bureau Juridische Zaken van de
RLD, het hoofd van het Bureau ICAO-Zaken van de RLD, de plv.
Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie, de plv. Ver-
keersadviseur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het
hoofd van de Afdeling Douane van de Directie Douane en Ver-
bruiksbelastingen van het Ministerie van Financiën, het hoofd
van de Afdeling Bedrijfsbeveiliging van de KLM en de onderdi-
recteur Bedrijfsvoering van de NV Luchthaven Schiphol
Raadgevende leden: nader aan te wijzen vertegenwoordigers van
de vakorganisaties op luchtvaartgebied
1986:
Voorzitter/lid: hoofd van de Directie Politie van het Ministe-
rie van Justitie
Secretaris/lid: het hoofd van de Stafafdeling Juridische Zaken
van de Directie Politie
Leden: een vertegenwoordiger van het Ministerie van Financiën,
een vertegenwoordiger van de gemeente Haarlemmermeer, een
vertegenwoordiger van de NV Luchthaven Schiphol, twee verte-
genwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, vier
vertegenwoordigers van het Ministerie van Verkeer en Water-
staat, een vertegenwoordiger van het Korps Rijkspolitie Schip-
hol, een vertegenwoordiger van de gemeente Rotterdam, een
vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie, een verte-
genwoordiger van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers,
een vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, een vertegenwoordiger van de FNV en een vertegenwoordi-
ger van de KLM
Taak: adviseren over maatregelen die de veiligheid van de
burgerluchtvaart verhogen.
Bron: Overzicht adviesorganen van de centrale overheid, 1981,
p. 67-68, 1986, p. D6; Staatsalmanak 1990, 1991.

Staatscommissie inzake Bescherming Persoonlijke Levenssfeer in
Verband met Persoonsregistraties
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Periode: 1972-1977
Ingesteld door: de Kroon, (in dit geval de ministers van
Justitie, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en de Konin-
gin
Instellingsbesluit: KB van 21 februari 1972, nr. 70, op voor-
dracht van bovengenoemde ministers, Stafafd. Wetgeving Nieuw
BW nr. 67/672.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: een hoogleraar aan de RU Leiden
Secretaris/adviserend lid: het hoofd van de Stafafdeling
Wetgeving Nieuw BW van het Ministerie van Justitie
Adjunct-secretarissen: een medewerker van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, een medewerker van de Stafafdeling
Juridische Zaken van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht
van het Ministerie van Justitie en een medewerker van het
Ministerie van Economische Zaken
Leden: een hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen,
de voorzitter van de Stichting Medische Registratie, de secre-
taris van het Nederlands Katholiek Vakverbond, een raadsheer
in de Hoge Raad, een wetenschappelijk adviseur van de Hoofdin-
dustriegroep Data-Systems van de NV Philips Gloeilampenfa-
briek, een lid van de Raad van Bestuur van de AMRO-bank NV en
een hoogleraar aan de KU te Nijmegen
Adviserende leden: het hoofd van de Hoofdafdeling Wetgeving
van het Ministerie van Economische Zaken, een medewerker van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en een medewerker van de
Centrale Directie van de PTT
Taak: het uitbrengen van advies over de vraag welke wettelijke
of andere maatregelen wenselijk zijn ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, in verband met het gebruik van
geautomatiseerde registratiesystemen voor persoonsgegevens, en
over de vraag in hoeverre het wenselijk is deze maatregelen
mede van toepassing te doen zijn op andere persoonsregistra-
ties, met name indien daaruit gegevens aan derden plegen te
worden verstrekt.
Bron: Staatsalmanak 1972, 1973, 1976; Overzicht externe
adviesorganen van de centrale overheid, 1976, nr. D25.

Commissie teneinde te Rapporteren en Voorstellen te doen over
alle Problemen en op Justitieel Politieel Gebied samenhangend
met de Uitvoering van in de Wegenverkeerswet Aangebrachte
Wijzigingen
Periode: 1973-19??
Ingesteld door: minister van Justitie

Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie d.d.
8-10-1973, SA Wetgeving Publiekrecht nr.429/673.
Samenstelling:
Voorzitter/lid : arrond. officier van Justitie te A'dam
Secretaris: plv. hoofd stafbureau politie-organisatorische
vraagstukken van de Directie Politie, Ministerie van Justitie
Leden: Chef Afdeling Verkeer van de Directie Ppolitie,
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Hoofdinspecteur bij de
gemeentepolitie te Eindhoven, Hoofd stafbureau Juridische
Zaken van de Directie Politie van het Ministerie van Justitie,
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wetenschappelijk hoofdambtenaar bij het Gerechtelijk Na-
tuurwetenschappelijk Laboratorium, Directeur van het
gerechtelijk Geneeskundig Laboratorium
Taak: rapporteren en voorstellen doen over alle problemen op
justitieel politieel gebied, samenhangend met de uitvoering
van de bij de Wet van 23 mei 1973, Stb. 282, in de wegenver-
keerswet aangebrachte wijzigingen op het gebied van de deelne-
ming aan het verkeer onder invloed van stoffen die de rijvaar-
digheid kunnen verminderen, in het bijzonder:
1. toepassing van de ademtest;
2. de regeling van het nemen van de beslissing inzake het
vragen en zonodig opleggen van een bloedproef;
3. een regeling van de beslissing inzake het opleggen van een
rijverbod;
4. uitvoering van de sub 3 genoemde beslissing;
5. distributie en beheer van apparatuur voor de ademtest;
6. instructie van de politie en het Openbaar Ministerie over
de wetswijzigingen.

Commissie Scheidingsprocesrecht
Periode: 1973-1974
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie d.d.
22-3-1973, Stafafd. Wetgeving Privaatrecht Nr.129/673
Samenstelling:
Voorzitter: hoogleraar aan de VU te Amsterdam
Secretaris: Medewerker van de Stafafdeling Wetgeving Privaat-
recht
Leden: medewerker van de Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht
een advocaat te Den Haag, een advocaat te Utrecht, een
Vice-President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam,
een rechter in de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam
Taak: het adviseren over de beantwoording van de vraag welke
technische verbeteringen in het procesrecht inzake de ontbin-
ding van een huwelijk en de scheiding van tafel en bed dienen
te worden aangebracht.

Werkgroep Vennootschapsrecht
Periode: 1973-198?
Ingesteld door: de Staatssecretaris van Justitie
Instellingsbesluit: Beschikking van de Staatssecretaris van
Justitie van 10 september 1973, nr. 340/173, Stcrt. 216.
Samenstelling: 1986:
Voorzitter: op persoonlijke titel (Van der Grinten)
Secretaris: een medewerker van de Hoofdafdeling Privaatrecht,
Ministerie van Justitie
Leden: twee vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie
(Hoofdafdeling Privaatrecht en Stafafdeling Wetgeving
Privaatrecht) en drie personen op persoonlijke titel
Taak: het desgevraagd of eigener beweging adviseren van de
Staatssecretaris van Justitie in kwesties betreffende de
toepassing van de art. 36e en 45d van het Wetboek van Koophan-
del (thans 68 (NV) en 179 (BV) Boek 2 BW) en op grond daarvan
voorbereiden van voorstellen tot herziening of aanvulling van
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de Richtlijnen 1972 voor het beoordelen van oprichtingen en
van statutenwijzigingen van NVs en BVs.
Bron: Overzicht adviesorganen van de centrale overheid, 1981,
p. 57, 1985, p. D5, 1986, p. D4; Overzicht externe
adviesorganen van de centrale overheid, 1976, nr. D27.

Werkgroep Herziening Huishoudelijk Reglement voor het Huis van
Bewaring
Periode: 1974-19??
Ingesteld door: de Staatssecretaris van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de Staatssecretaris van Justi-
tie d.d. 7-1-1974, Gevangeniswezen nr.1465/373
Samenstelling:
Voorzitter: plv. hoofd van de Directie Gevangeniswezen,
Ministerie van Justitie
Secretaris: een medewerker van de Afdeling Algemene en Jur.
Zaken van de Directie Gevangeniswezen, Ministerie van Justitie
Leden: plv. hoofd van de Afdeling Personeel van de Directie
Gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, regionaal directeur
van het rayon West, een inspecteur van de Afdeling Regime van
de Directie Gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, een
huismeester in het huis van bewaring te Den Haag, hoofd van de
afdeling Algemene en Jur. Zaken van de Directie Gevange-
niswezen, Ministerie van Justitie, de directeur van het huis
van Bewaring te Amsterdam, directie-stagiair bij de
Penitentiaire Vormingsinrichting "Nederheide" te Doetinchem
Taak:
1. het inventariseren van onderwerpen die volgens de wet nader
bij huishoudelijk reglement moeten worden geregeld;
2. het doen van aanbevelingen over overige in het reglement op
te nemen onderwerpen;
3. het ontwikkelen van een visie omtrent de rechten en plich-
ten der gedetineerden alsmede het vaststellen van een
zorgvuldige en duidelijke formulering daarvan.

Werkgroep Beveiliging en Bewaking door Particuliere Organisa-
ties
Periode: 1974-1977
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie d.d.
10-6-1974, Dir. Politie nr. 623 J 574
Samenstelling:
Voorzitter/lid: hoofd Stafbureau Juridische Zaken van de
Directie Politie, Ministerie van Justitie
Secretaris/lid: een medewerker van het Stafbureau Juridische
Zaken van de Directie Politie, Ministerie van Justitie
Leden: voorzitter van de Vereniging van Nachtveiligheids-
diensten en Bewakingsbedrijven in Nederland, dirigerend
officier der Rijkspolitie tweede klasse, hoofd van de Afdeling
Toezicht Recherchediensten van de Algemene Inspectie van het
Korps Rijkspolitie, arrondissementsofficier van justitie te
Utrecht, hoofdinspecteur van gemeentepolitie te Heerlen,
directeur van de AMRO-bank te Amsterdam, directeur van de
"Eerste Gecombineerde Nederlandse Veiligheidsdienst BV" te Den
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Haag, hoofdinspecteur van politie te Rotterdam, directeur van
Gend en Loos Service BV te Utrecht, Hoofd Bewaking en
Beveiliging NV Philips te Eindhoven, hoofdinspecteur van poli-
tie, een medewerker van het Stafbureau Algemene Beleidszaken
van de Directie Politie van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken, commissaris van gemeentepolitie te Amsterdam, directeur
van het Technisch Bureau voor Brandschadepreventie te Baarn.
Taak: voorstellen te doen over problemen van justitiële en
politionele aard op het hele gebied van de beveiliging en de
bewaking door particuliere organisaties, in het bijzonder
omtrent:
1. nachtveiligheidsdiensten;
2. bedrijfsbewakingsdiensten;
3. stil alarm;
4. geldtransportbedrijven;
5. overige beveiligings- en bewakingsdiensten;
6. samenwerking tussen politie en bovengenoemde organisaties;
7. eisen van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid aan leiding en
personeel van bovengenoemde organisaties;
8. uitvoeringsvoorschriften van de Wet op de Weerkorpsen.
Bron: Overzicht externe adviesorganen van de centrale over-
heid, 1976, nr. D30.

Commissie Alternatieve Strafrechtelijke Sancties
Periode: 1974-1983
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Beschikking van de minister van Justitie
van 13 september 1974, Stcrt 180.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: raadsheer in de Hoge Raad
Secretaris: Stafbureau Juridische Zaken, HA Staats- en
Strafrecht, Ministerie van Justitie (Staatsalmanak 1976)
Leden: arr.off. van Justitie eerste klasse Amsterdamdam, vice-
president van de arr.rechtbank te Zutphen, HA Privaatrecht,
MvJ, Directie TBR en Reclassering, Ministerie van Justitie,
hoogleraar aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam,
procureur-generaal bij het gerechtshof te Arnhem, lector aan
de RU te Leiden, raadsheer in het gerechtshof te Den Bosch,
advocaat en procureur te Leeuwarden, buitengewoon hoogleraar
aan de VU te Amsterdam
Taak: het adviseren omtrent de vraag of het wenselijk is meer
verscheidenheid te brengen in het strafstelsel van het Wetboek
van Strafrecht buiten de onderwerpen die in het rapport van de
Commissie Vermogensstraffen zijn behandeld en -zonodig-
voorstellen te doen tot aanvulling van het algemeen strafrecht
met andere strafrechtelijke sancties.
Bron: Overzicht externe adviesorganen van de centrale over-
heid, 1976, nr. D31; Overzicht adviesorganen van de centrale
overheid, 1981, p. 57-58.

Commissie Alimentatienormen
Periode: 1975-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie
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Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie d.d.
26 augustus 1975, Stafafd. Wetg. Privaatrecht nr. 492/675
Samenstelling:
Voorzitter/lid: hoogleraar aan de VU te Amsterdam
Secretaris: referendaris II bij het Ministerie van Justitie
(Mej. Mr. M.H.H. Lockefeer) en een medewerker Raad van
Kinderbescherming Den Haag
Leden: rechter in de arr.rechtbank te Den Haag, raadadviseur
bij het Ministerie van Justitie, hoofd van de HA Bijstandsbe-
leid Uitkeringsregelingen van het Ministerie van CRM,
juridisch medewerker bij de Nationale Raad voor
Maatschappelijk Welzijn, advocaat en procureur te Den Haag,
kantonrechter te Eindhoven, advocaat en procureur te
Rotterdam, directeur van de gemeentelijke sociale dienst te
Voorburg, rechter in de arr.rechtbank te Haarlem, secretaris
van de Raad voor Kinderbescherming te Middelburg
Taak: adviseren over de beantwoording van de volgende vragen
i.v.m. uitkeringen tot levensonderhoud in geval van echtschei-
ding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwe-
lijk na scheiding van tafel en bed:
a. is het mogelijk een systeem op te zetten waarin het bedrag
van de uitkering in beginsel op grond van een formule wordt
vastgesteld?
b. verdient het aanbeveling om de thans door de rechtspraak
gevormde "vuist- regels" op het gebied van de uitkeringen in
de wet neer te leggen?
c. verdient het aanbeveling om in de wet een (niet limita-
tieve) opsomming te geven van een aantal factoren en
omstandigheden waarvan de rechter zich rekenschap dient te
geven?
Bron: Overzicht externe adviesorganen van de centrale over-
heid, 1976, nr. D35.

Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie (STC HRO)
Periode: 1976-1987
Ingesteld door: de Kroon (Koningin en minister van Justitie)
Instellingsbesluit: KB van 1 april 1976, Stcrt 79.
Samenstelling: 1-5-1976:
Voorzitter/lid: raadsheer bij de Hoge Raad
Secretaris/lid: arr.off. van Justitie
Leden: hoogleraar aan de RU te Leiden, rechter in het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen, raadsheer in het
Gerechtshof te Arnhem, tevens buitengewoon hoogleraar aan de
KU Nijmegen, vice-president van de arr.rechtbank te Rotterdam
tevens lid van het ambtenarengerecht te Rotterdam, advocaat en
procureur te Amsterdam tevens rechter-plv. in de arr.rechtbank
te Amsterdam, journalist te Bloemendaal, ondervoorzitter van
de Centrale Raad van Beroep, lid van de Gedeputeerde Staten
van de Provincie Utrecht
Adv. leden: een medewerker Stafafdeling Wetgeving
Privaatrecht, Ministerie van Justitie, hoofd van de
Hoofdafdeling Rechterlijke Organisatie, Ministerie van
Justitie
1981:
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Adjunct-secretaris: twee medewerkers van de  Directie
Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp, Ministerie van
Justitie
Adviserend lid: een medewerker van de Stafafdeling Wetgeving
Privaatrecht, Ministerie van Justitie
Taak:
1. met inachtneming van het door de Werkgroep Herziening RO
verzamelde materiaal en commentaar:
a. adviseren omtrent maatregelen die getroffen moeten worden -
om de organisatie van de rechtspraak zodanig te vernieuwen dat
hij aangepast zal zijn aan de maatschappelijke omstandigheden;
b. voorstellen te doen omtrent i.v. daarmede te treffen
wettelijke voorzieningen;
2. adviseren over de instelling van subcommissies van deze
staatscommisie;
3. deze coördineren en stimuleren;
4. indien mogelijk interimrapporten uitbrengen over maatrege-
len die volgens de staatscommisie op korte termijn verwezen-
lijkt dienen te worden.
Bron: Overzicht adviesorganen van de centrale overheid, 1981,
p. 58; Staatsalmanak 1978, 1980, 1983, 1984, 1986.

Werkgroep Nadere Wettelijke Regeling Politieregisters m.b.t.
Bescherming Persoonlijke Levenssfeer
Periode: 1978-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie en de minister van
Binnenlandse Zaken
Instellingsbesluit: Besluit van bovengenoemde ministers van 24
augustus 1978, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht nr.
409/678.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: de loco-Secretaris-Generaal tevens hoofd van
de Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van het Ministerie van
Justitie.
Secretaris: een medewerker van de Hoofdafdeling Staats- en
Strafrecht van het Ministerie van Justitie
Leden: een medewerker van de Stafafdeling Wetgeving
Publiekrecht van het Ministerie van Justitie, een medewerker
van de Directie Politie van het Ministerie van Justitie, twee
medewerkers van de Stafafdeling Grondwetszaken van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en twee medew. van d
Directie Politie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Taak: voorstellen doen voor een nadere wettelijke regeling van
de politieregisters, in het bijzonder m.b.t. de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer.

Commissie Incasso, Beheer en Repartitie Auteursrechtgelden
(CIBRA/Commissie Martens)
Periode: 1978-198?
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Beschikking van de minister van Justitie
van 25 augustus 1978, nr. 457/678, Stcrt 185.
Samenstelling: Voorzitter/lid: raadsheer in de Hoge Raad



ZZZZZ

Secretaris: referendaris bij het Ministerie van Justitie (mr.
R. Weenink)
Leden: hoofd van de juridische afdeling van het bureau voor
Muziekauteursrecht (BUMA), lid van de Raad van
vertrouwensmannen van het BUMA, voorzitter van de Tijdelijke
bestuurscommissie van de stichting tot exploitatie en
bescherming van auteursrechten (SEBA), lid van de commissie
voor het auteursrecht, administrateur bij het Ministerie van
CRM, registeraccountant,directeur van ASB Holding BV, twee
medewerkers van de stafafdeling wetgeving privaatrecht,
Ministerie van Justitie, lid Algemeen Bestuur van de Stichting
Reprorecht, hoofddirecteur van Kluwer BV, directeur van het
BUMA
Taak: het adviseren omtrent de vraag of de inning, het beheer
en de repartitie van uit hoofde van het auteursrecht -m.u.v.
het muziekauteursrecht- verschuldigde gelden aanleiding geeft
tot enige regeling in en/of wijziging van de Auteurswet 1912.
Bron: Overzicht adviesorganen van de centrale overheid, 1981,
p. 59-60.

Centrale Commissie Misdaadvoorkoming
Periode: 1979-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie en de minister van
Binnenlandse Zaken
Instellingsbesluit: Besluit van de ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken d.d. 21-12-1979, dir.pol. nr. 1648 C 579
Samenstelling:
Voorzitter/lid: hoofd van de Hoofdafdeling opsporingsbeleid en
criminaliteitsbestrijding/ Directie Politie, Ministerie van
Justitie
Secretaris/lid: afdeling voorkoming criminaliteit, HA
Opsporingsbeleid en Criminaliteitsbestrijding/ Directie
Politie, Ministerie van Justitie
Leden: hoofd van de afdeling voorkoming criminaliteit, HA
Opsporingsbeleid en Criminaliteitsbestrijding/ Directie
Politie, Ministerie van Justitie, hoofd onderafdeling
Personeelsvoorziening/ Directie Politie, Ministerie van BiZa,
burgemeester van Hengelo, arr.off. van Justitie,
hoofdinspecteur van gemeentepollitie korpschef te Hardenberg,
commissaris van gemeentepolitie te Dan Haag, burgemeester van
Rosmalen, commandant van het district Nijmegen van het Korps
Rijkspolitie, chef afdeling organisatie en uitrusting/ 
Directie Politie, Ministerie van BiZa, hoofd afdeling toezicht
justitiële diensten van de algemene inspectie Korps Rijks-
politie, arr.off. van Justitie.
Taak: de instellers adviseren omtrent:
- een jaarlijks uit te voeren programma van activiteiten;
- voorzieningen in het bestuurlijke en wetgevende vlak die
ertoe kunnen bijdragen dat bepaalde strafbare feiten worden
voorkomen, althans dat het plegen ervan wordt bemoeilijkt;
- vormen van samenwerking tussen de politie, andere overheids-
organen, het bedrijfsleven en andere belanghebbende op het
gebied van de misdaadvoorkoming;
- de wijze van taakvoering door de regionale bureaus voor
misdaadvoorkoming
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- onderzoek naar de effecten van de uitgevoerde programma's
van activiteiten;
- opleiding en vorming van politieambtenaren, werkzaam op het
terrein van de misdaadvoorkoming;
- voorzieningen inzake de politiele organisatie m.b.t. de
misdaadvoorkoming.

Landelijke Contactcommissie Voorkoming Criminaliteit (LCVC/
Landelijke Contactcommissie)
Periode: 1979-19??
Ingesteld door: de DG Politie van Justitie en DG Openbare Orde
en Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Instellingsbesluit: Beschikkingen van 21 december 1979 van DG
Pol. nr. 1649C 579 en van DG OOV nr. EA 79/3898.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: lid van de Raad van State
Secretaris: plv. hoofd afdeling voorkoming van de criminali-
teit/ Directie Politie, Ministerie van Justitie
Leden: ANWB, Vereniging voor de Metaal- en de Elektrotech-
nische Industrie, FME, Nederlandse Bond van werkgevers in
Hotel-, Restaurant-, Café- en aanverwante bedrijven, Konink-
lijke Nederlandse vereniging van transportondernemingen,
Nationale Organisatie voor het Beroepsgoederen Wegtransport,
Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, Nederlandse Sport
Federatie, Nederlandse Vrouwen Raad, de Raad voor het Filiaal-
en Grootwinkelbedrijf, de Raad voor het Midden- en
Kleinbedrijf, Nijverheidsorganisatie Toegepast Natuurwe-
tenschappelijk Onderzoek, Technisch Bureau ter Bevordering van
Schadepreventie, Verbond Verzekeraars in Nederland
Taak:
a. kennisnemen van de ontwikkelingen op het gebied van de
criminaliteit en de mogelijkheden tot voorkoming daarvan;
b. kennisnemen van het regeringsbeleid ter voorkoming van
criminaliteit;
c. de Ministeries van Justitie en BiZa adviseren omtrent door
de overheid te treffen maatregelen op dit gebied alsmede
omtrent het opheffen van knelpunten bij de uitvoering van
reeds getroffen maatregelen;
d. wensen naar voren brengen welke bij de in de commissie
vertegenwoordigde groepen en in de samenleving op dit gebied
leven;
e. het doen van voorstellen tot vorming van een vast college
van bijstand en advies overeenkomstig art. 87 van de Grondwet.
Bron: Overzicht adviesorganen van de centrale overheid, 1981,
p. 62-63.

Werkgroep "Persoonsbeveiliging"
Periode: 1979-19??
Ingesteld door: de directeuren-generaal van het Ministerie van
Justitie en van Binnenlandse Zaken
Instellingsbesluit: Besluit van de DGs van de Ministeries van
Justitie en Binnenlandse Zaken d.d. 21-6-1979, politie nr. 636
A 579
Samenstelling:
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Voorzitter: hoofd van de afdeling algemene beleidszaken/
Directie Politie, Mninisterie van Justitie
Secretaris/lid: afdeling opsporing/ Directie Politie,
Mninisterie van Justitie
Leden: hoofd van de afdeling operationele beleidszaken/
Directie Politie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
afdeling organisatie en uitrusting/ Directie Politie van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken, directie kabinet en
protocol van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dirigerend
off. der Rijkspol. eerste klasse, hoofd veiligheidsdienst
Koninklijk Huis, commissaris van Rijkspolitie eerste klas te
Den Haag, dirigerend officier der Rijkspolitie eerste klasse,
Algemene Inspectie Korps Rijkspolitie, commissaris van
gemeentepolitie te Den Haag, hoofdinspecteur van de
gemeentepolitie te Amsterdam
Taak:
1. een omschrijving geven van het begrip persoonsbeveiliging;
2. aanbevelingen te doen omtrent de persoonsbeveiliging dient
te worden uitgevoerd:
a. mobiel (lokaal en interlokaal);
b. statisch;
3. aanbevelingen te doen omtrent de personele inzet t.b.v. de
persoonsbeveiliging:
a. lokaal;
b. interlokaal.
De opdracht van de werkgroep omvat een regeling te ontwerpen
op korte termijn, uitgaande van de bestaande politieorganisa-
tie.

Subcommissie AROB van de Staatscommissie Herziening Rechter-
lijke Organisatie
Periode: 1979-1987
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de Ministerie van Just.
(n.a.v. KB van 1-4-1979 nr. 71?) d.d. 1-4-1979, SA Wetg.
Publiekrecht nr. 373/679
Samenstelling:
Voorzitter/lid: lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal
Secretaris: mr. E.M.H. Hirsch Ballin/ SA Wetg.?, Ministerie
van Justitie
Leden: voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van
State, ondervoorzitter van de Centrale Raad van Beroep, presi-
dent van de arr.rechtbank te Zutphen, burgemeester van de
Gemeente Ridderkerk, afdelingschef bij de provinciale griffie
van Zuid Holland, advocaat te Breda
Adv. leden: SA Wetgeving Publiekrecht, Ministerie van
Justitie, afdelingschef bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken
Taak: de Staatscommissie van advies dienen over de vraag of de
kennisneming en de wijzen van behandeling van zaken als be-
doeld in de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschik-
kingen, kan worden verbeterd. Zij dient daarbij na te gaan, of
die verbetering kan worden bereikt door nadere regels te stel-
len betreffende in die wet neergelegde procedures, en of de
inrichting van een eerste rechterlijke instantie daartoe kan
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bijdragen. Indien laatstgenoemde vraag bevestigend kan worden
beantwoord, dient de subcommissie te onderzoeken of bij die
inrichting in enigerlei vorm aansluiting moet worden gezocht
bij bestaande colleges, met rechtspraak belast.

Commissie Herziening Strafrecht voor Jeugdigen (Commissie
Jeugdstrafrecht)
Periode: 1979-198?
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
21 juni 1979, SA Wetgeving Publiekrecht/ Dir. KB nr. 350/679.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: president van de arrondissementsrechtbank te
Assen
Secretaris: stafafdeling wetgeving publiekrecht, Ministerie
van Justitie
Adjunct-secretaris: mr. W. Van Vught, referendaris 2e klasse,
Directie Kinderbescherming, Ministerie van Justitie
Leden: wetenschappelijk hoofdmedewerkster bij het Criminolo-
gisch Instituut van de RU te Groningen, secretaris van de Raad
voor de Kinderbescherming te Almelo, hoofd van het stafbureau
juridische zaken/ Directie Kinderbescherming, Ministerie van
Justitie, stafafd. wetgeving publiekrecht, Ministerie van
Justitie, advocaat te Amsterdam, kinderrechter bij de
arrondissementsrechtbank te Amsterdam, zenuwarts,
psychiatrisch adviseur bij de Directie Kinderbescherming,
Ministerie van Justitie, psycholoog werkzaam in de Rijksin-
richting voor jongens "Den Engh", buitengewoon hoogleraar in
het jeugdrecht te Tilburg en Utrecht tevens voorzitter van het
Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland, officier
van justitie te Zwolle
Taak: het van advies dienen omtrent de vragen:
a. in hoeverre behoeven de bepalingen van het materiële en
formele kinderstrafrecht herziening?
b. in hoeverre is wetswijziging gewenst ten einde de straffen
en maatregelen die vrijheidsbeneming meebrengen of kunnen
meebrengen beter te doen beantwoorden aan de thans daaromtrent
bestaande opvattingen?
c. in hoeverre bestaat er behoefte aan bijzondere bepalingen
betreffende de berechting van jeugdige volwassenen en zo ja,
hoe zouden die bepalingen dan kunnen luiden?
Bron: Overzicht adviesorganen van de centrale overheid, 1981,
p. 60-61; Staatsalmanak 1983-84, 1986.

Werkgroep Vereenvoudiging Afdoening Verkeersovertredingen
Periode: 1980-19??
Ingesteld door: De PG-vergadering
Instellingsbesluit: Besluit genomen op de PG-vergadering
(agendapunt 4) d.d. 6-3-1980
Samenstelling:
Voorzitter: advocaat-generaal te Arnhem
Secretaris: OA Juridische Zaken, Afdeling Juridische Zaken, HA
Algemene Beleids- en Juridische Zaken/ Directie Politie,
Ministerie van Justitie
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Leden: arr. officier van Justitie eerste klasse Den Haag, ver-
keersschout te Amsterdam, commissaris, hoofd van
verkeerspolitie te Utrecht, hoofdinspecteur korpschef van
gemeentepolitie te Harderwijk, secretariaat Centrale Politie
Verkeerscommissie, hoofd Afdeling Verkeerszaken, HA Algemene
Beleids- en Juridische Zaken/ Directie Politie, Ministerie van
Justitie, hoofd OA Voorschriften, plv. hoofd Afdeling
Wettelijke en Administratieve Voorschriften, HA Organisatie en
Materieel/ Dir. ORR, Ministerie van Justitie, onbekend/
directie ORR (G.C.A.M. Sprokholt), hoofd afdeling Staats- en
Strafrecht, Ministerie van Justitie
Taak: het uitwerken van voorstellen voor de korte termijn
t.b.v. de vereenvoudiging afdoening verkeersovertredingen.

Commissie van Advies inzake Toevoegingsaangelegenheden
Periode: 1980-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie d.d.
11-9-1980, DORR nr 1031 R 880
Samenstelling:
Voorzitter/lid: president van de arr.rechtbank te Arnhem
Secretaris: HA Algemene Rechtshulp/ HDORR, Ministerie van
Justitie
Leden: vice-president arr.rechtbank Amsterdam, kantonrechter
te Den Haag, inspecteur van Financiën bij het Ministerie van
Financiën, drie advocaten en procureurs, deurwaarder, bureau
voor rechtshulp te Amsterdam, SA Wetgeving Publiekrecht (L.A.
Geelhoed zit daar in 1978), hoofd van de HA Algemene
Rechtshulp/ HDORR, Ministerie van Justitie, plv. hoofd van de
HA Algemene Rechtshulp/ HDORR
Taak:
1. adviseren betreffende de volgende vragen:
- is het gewenst de door de bureaus van consultatie en raden
van rechtsbijstand te hanteren  financiële toevoegingsnormen
te uniformeren? Zo ja, wat zijn de inkomens- en vermogensmaxi-
ma om, al dan niet onder oplegging van een eigen bijdrage, in
aanmerking te komen voor kosteloze rechtsbijstand?
- welke factoren dienen in aanmerking genomen te worden bij de
vaststelling van het inkomen en vermogen in de zin van de wet
rechtsbijstand aan on- en minvermogenden? Is het gewenst
aansluiting te zoeken bij andere wettelijke regelingen?
- door wie, op welke wijze, en volgens welke criteria dienen
deze normen te worden vastgesteld?
- is het gewenst m.b.t. het belang of de gegrondheid als
genoemd in art. 9 van de wet  rechtsbijstand aan on- en min-
vermogende nadere regels te stellen? Zo ja, dient dit lande-
lijk uniform te gebeuren?
2. dient het systeem van schriftelijk aanvragen van een toe-
voeging, gezien de omvang die dit verschijnsel heeft gekregen,
en in aanmerking genomen de taak en werkwijze van de Bureaus
voor rechtshulp, te worden gewijzigd? Hoe kunnen zwaardere
motiveringseisen worden gesteld?
3. is het gewenst de vergoedingen, genoemd in de art. 2 t/m 4c
van het Besluit vergoedingen kosteloze rechtsbijstand, of
onderdelen daarvan nader te differentiëren?
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4. is het gewenst een onderscheid in honoring te maken voor de
behandeling van een zaak in eerste aanleg en in hoger beroep?
5. is het gewenst voor administratiefrechtelijke procedures
een apart vergoedingssysteem te creëren? Zo ja, welke criteria
zouden daarbij kunnen gelden?
6. is het gewenst een nadere of andere omschrijving te geven
van de navolgende begrippen uit het Besluit vergoedingen
kosteloze rechtsbijstand:
- zaak
- behandelen
- dienen
- instantie?
7. is het gewenst het systeem van forfaitaire vergoedingen
krachtens het besluit vergoedingen toegevoegde raadslieden in
strafzaken te vervangen door een vergoedingensysteem gebaseerd
op verrichtingen? Is het gewenst een onderscheid in honorering
te maken voor de behandeling van een strafzaak in eerste
aanleg en in hoger beroep?

Commissie ter Voorbereiding en Evaluatie van de Algemene
Verlofregeling voor Gedetineerden
Periode: 1981-19??
Ingesteld door: de Staatssecretaris van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de Staatssecretaris van Justi-
tie d.d. 18-3-1981, dir. gevangenisw. nr.52/381
Samenstelling:
Secretaris/lid: stafbureau wetenschappelijk advies/ Directie
Gevangeniswezen, Ministerie van Justitie en staf Directie
Gevangeniswezen, Ministerie van Justitie
Voorzitter/lid: staf Directie Gevangeniswezen, Ministerie van
Justitie
Leden: sectie gevangeniswezen van de Centrale Raad van Advies,
onderafdeling ontw. beleid/ Afdeling regiemsontwikkeling/
Directie Gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, staf WODC,
Ministerie van Justitie, Vereniging van
Reclasseringsinstellingen
Taak: het voorbereiden van de invoering van de algemene ver-
lofregeling, vervolgens om op basis van een evaluatie-onder-
zoek over de ervaringen te rapporteren en adviseren.

Staatscommissie Euthanasie
Periode: 1982-19??
Ingesteld door: De Kroon (koningin en de minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne en de minister van Justitie)
Instellingsbesluit: Koninklijk Besluit d.d. 18-10-1982, nr. 3
Samenstelling:
Voorzitter/lid: mr. H.J.M. Jeukens te Tilburg
Secretaris: stafafdeling wetgeving privaatrecht, Ministerie
van Justitie
Leden: ds. M.W. van Beinum te Almelo, A. van den Berg te
R'dam, dr. L.A. Cahn te Bussum, W.J.Chr. van Gestel, arts te
Leidschendam, prof. drs. W.C.M. Klijn te Castricum, mr. J.R.H.
Kuyper te Zoetermeer, prof. dr. H.J.J. Leenen te A'dam, prof.
dr. S.A. de Lange te Rotterdam, mr. R.C. Lensink-Bosman te
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Rotterdam, mr. L.C.M. Meijers te Assen, mr. P. Mout te Den
Haag
Taak: advies uitbrengen omtrent het toekomstige overheidsbe-
leid inzake euthanasie en het verlenen van hulp bij zelfdo-
ding, in het bijzonder t.a.v. wetgeving en wetstoepassing.

Commissie Rechtspositie TBR-gestelden
Periode: 1982-19??
Ingesteld door: de Staatssecretaris van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de Staatssecretaris van Justi-
tie d.d. 22-12-1982, SA Wetg. Publ.recht, nr. 606/682
Samenstelling:
Voorzitter/lid: oud-Staatssecretaris van Justitie, mr. E.A.
Haars
Secretaris: Afdeling Algemene en Juridische Vraagstukken/ HA
Beleid TBR/ Directie TBRR, Ministerie van Justitie
Adjunct-secretaris: Afdeling Algemene en Juridische
Vraagstukken/ HA Beleid TBR/ Directie TBRR, Ministerie van
Justitie
Leden: raadsheer in het hof te Arnhem, geneesheer-directeur
van het Pieter Baan Centrum en buitengewoon hoogleraar in de
forensische psychiatrie aan de RU Utrecht, hoogleraar straf-
recht, strafprocesrecht en forensische psychiatrie Katholieke
Hogeschool te Tilburg, plv. officier van Justitie bij de
rechtbank te Utrecht, advocaat en procureur te Arnhem, voor-
zitter directeuren overlegorgaan van de Vereniging van Reclas-
seringsinstellingen (VVRI), wetenschappelijk medewerker aan de
UvA, geneesheerdirecteur van de rijksinrichting voor
TBR-gestelden "Veldzicht" te Avereest, algemene en
psychotherapeutisch dirirecteur van de prof. mr. W.P.J.
Pompekliniek te Nijmegen, psychiatrisch adviseur, Ministerie
van Justitie
Adv. leden: stafafdeling wetgeving publiekrecht, Ministerie
van Justitie, plv. hoofd HA Beleid TBR/ Dir. TBRR, Ministerie
van Justitie, een nadere vertegenwoordiger van het Ministerie
van WVC
Taak: het dienen van advies omtrent de voorbereiding van een
wetsontwerp, waarbij zowel de formele als materiële rechtspo-
sitie van ter beschikking gestelden die van overheidswege
worden verpleegd zal worden geregeld, welk advies bij voorkeur
vergezeld dient te gaan van een voorontwerp van wet met memo-
rie van toelichting.

Werkgroep Algemene Regels van Bestuursrecht
Periode: 1982-1982?
Ingesteld door: de ministers van Justitie en Binnenlandse
Zaken.
Instellingsbesluit: Beschikking van bovengenoemde ministers
van 19 mei 1982, Stcrt 107, SA Harmonisatie Wetgeving nr.
237/682.
Samenstelling:
Voorzitter: de Staatssecretaris van Justitie
Plv. voorzitter/lid: een medewerker van de Stafafdeling
Harmonisatie Wetgeving
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Eerste secretaris/lid: een medewerker van de Stafafdeling
Constitutionele Zaken en Wetgevingsaangelegenheden van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Tweede secretaris/lid: een medewerker van de Stafafdeling
Harmonisatie Wetgeving van het Ministerie van Justitie
Leden: een medewerker van de Stafafdeling Wetgeving
Publiekrecht van Ministerie van Justitie, een medewerker van
het Directoraat-Generaal Binnenlands Bestuur van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en een medewerker van de
Stafafdeling Constitutionele Zaken en
Wetgevingsaangelegenheden
Taak: een plan voor het tot stand brengen van algemene regels
van bestuursrecht opstellen waarin voorstellen zijn neergelegd
omtrent:
a. de in die wetgeving te behandelen onderwerpen, zo mogelijk
met een nadere aanduiding van de te regelen aspecten daarvan;
b. de tijdsvolgorde, waarin m.b.t. tot de onderscheidene
onderwerpen wetsvoorstellen zouden kunnen worden voorbereid;
c. de wijze van samenwerking tussen de departementen van
Binnenlandse Zaken en Justitie bij de tenuitvoerlegging van
het plan;
d. een in te stellen werkgroep, die zal worden belast met de
voorbereiding van wetsvoorstellen;
e. de mate, waarin het wenselijk is bij de voorbereiding van
wetsvoorstellen m.b.t. de onderscheidene onderwerpen andere
departementen dan wel externe deskundigen in te schakelen.
Bron: Stcrt 1982, nr. 107.

Werkgroep Justitieel Beleid en Slachtoffer
Periode: 1983-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie d.d.
26-1-1983, nr. 183
Samenstelling: Voorzitter: hoofdofficier van Justitie te
Zuthpen
Secretaris: HA staats- en strafrecht, Ministerie van Justitie
Leden: vice-president van de rechtbank te Den Haag, advocaat-
generaal te Den Haag, arr.officier van justitie eerste klas te
Utrecht, advocaat te Breda namens de Nederlandse Orde der
Advocaten, vertegenwoordiger van de Vereniging van
Reclasseringsinstellingen (VVRI), namens de CBOG, subcommissie
slachtoffers van geweld, hoofd van de justitiële dienst in het
district Groningen, hoofdinspecteur van de gemeentepolitie te
Rotterdam, Directie Politie van Binnenlandse Zaken,
stafafdeling wetgeving publiekrecht, Ministerie van Justitie,
WODC, Ministerie van Justitie
Taak: het maken van een inventarisatie van de bestaande rege-
lingen rond de positie van het slachtoffer. Verder dient de
werkgroep te onderzoeken welke nadere voorzieningen binnen de
politie en/of het openbaar ministerie kunnen leiden tot een
verbetering van de positie van het slachtoffer gedurende het
verloop van de strafrechtelijke procedure zowel in de opspo-
rings- als in de vervolgingsfase. Daarbij wordt ondermeer
gedacht aan beter gebruikmaken van de bestaande juridische
mogelijkheden ten gunste van het slachtoffer, het slachtoffer
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over voor hem belangrijke gebeurtenissen verwittigen en hem
wijzen op de mogelijkheden zijn belangen te behartigen, en
voorts meer rekening te houden bij de berichtgeving aan de
media met de gerechtvaardigde belangen van het slachtoffer dan
wel zijn nabestaanden. Tenslotte dient de werkgroep knelpunten
van bijvoorbeeld wetgevende aard te signaleren.

Werkgroep Herziening Bezwaren Dubbelen van de Registers van de
Burgerlijke Stand
Periode: 1983-19??
Ingesteld door: de Staatssecretaris van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de Staatssecretaris van Justi-
tie d.d. 13-1-1983, hoofdafd. Privaatrecht nr. 636/182
Samenstelling: Voorzitter: plv. hoofd HA privaatrecht,
Ministerie van Justitie
Secretaris: HA privaatrecht, Ministerie van Justitie
Leden: hoofd van de OA arch. en bibl. bij de Afdeling Org./
Dir.  HDORR, Ministerie van Justitie, ambtenaar van de
burgelijke stand bij de gemeente Amsterdam, hoofd afdeling
Burgerlijke stand, bevolking en militaire zaken Den Haag,
stafafdeling wetgeving privaatrecht, Ministerie van Justitie,
stafb. Org. & Eff., Ministerie van Justitie, officier van
justitie te Den Haag, Stafb. Org. & Eff., Ministerie van
Justitie
Taak: het voorbereiden van een herziening van de regelingen
inzake het bewaren van de dubbelen van de registers van de
burgelijke stand en de bijlagen van deze registers, met in-
achtneming van de door het stafb. O&E van het Ministerie van
Justitie gedane voorstellen.

Commissie Vereenvoudiging Afdoening Lichte Overtreding Ver-
keersvoorschriften
Periode: 1983-1985
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie d.d.
30-11-1983, stafafd. wetg. publ.recht nr. 646/682
Samenstelling:
Voorzitter: lid van de Raad van State
Secretaris: stafafd. wetg. publ.recht, Ministerie van Justitie
Leden: hoogleraar Inleiding tot de Rechtswetenschap aan de RU
te Groningen en bijzonder hoogleraar in de rechten van de mens
aan de Universiteit te Amsterdam, adv.-generaal bij het
gerechtshof te Arnhem, vice-president van de arr.rechtbank te
Rotterdam, kantonrechter te Den Haag, hoogleraar in het
strafrecht en strafprocesrecht aan de Katholieke Hogeschool te
Tilburg, hoofdofficier van justitie te Alkmaar, advocaat te
Den Haag, hoogleraar algemene inleiding in de rechtswetenschap
aan de Katholieke universiteit Nijmegen
Adv. leden: stafafd. wetg. publ.recht, Ministerie van
Justitie, stafafd. harm. wetg., Ministerie van Justitie
Taak: het doen van voorstellen aan de minister van Justitie 
m.b.t. de wettelijke regeling van de vereenvoudigde afdoening
van lichte verkeersovertredingen van verkeersvoorschriften.
Deze voorstellen worden zoveel mogelijk gegoten in de vorm van
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een ontwerp-voorstel van wet, voorzien van een ontwerp-memorie
van toelichting.

Commissie Wetgeving Algemene Regels van Bestuursrecht
Periode: 1983-1991
Ingesteld door: de Kroon (Koning en ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken)
Instellingsbesluit: KB van 23 augustus 1983, Stb. 417.
Samenstelling: 1983:
Voorzitter/lid: De Regeringscommissaris Algemene Regels van
Bestuursrecht
Secretarissen/leden: een medewerker van de Stafafdeling
Harmonisatie Wetgeving van het Ministerie van Justitie en een
medewerker van de Stafafdeling Constitutionele Zaken en
Wetgevingsaangelegenheden van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken
Leden: een medewerker van de Stafafdeling Wetgeving
Publiekrecht van het Ministerie van Justitie, een medewerker
van de Stafafdeling Constitutionele Zaken en
Wetgevingsaangelegenheden van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken, een hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool Tilburg,
een medewerker van het Directoraat-Generaal Binnenlands
Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een
medewerker van de Stafafdeling Harmonisatie Wetgeving van het
Ministerie van Justitie, een medewerker van de Afdeling
Algemene en Juridische Zaken van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en een lid van de Centrale Raad van Beroep
Taak: het uitbrengen van voorstellen aan de ministers van
Justitie en Binnenlandse Zaken m.b.t. de wettelijke regeling
van algemene regels van bestuursrecht, zoveel mogelijk in de
vorm van ontwerp-voorstellen van wet voorzien van een ont-
werp-memorie van toelichting.
De commissie neemt als uitgangspunt bij haar werkzaamheden de
voorstellen en gedachten, neergelegd in het rapport d.d. 28
oktober 1982 van de startwerkgroep, ingesteld op 19 mei 1982,
Stcrt. 1982, nr. 107.
Bron: Staatsalmanak 1986, 1989-91; Staatsblad 1983, 417.

Interdepartementale Werkgroep Verrekening Pensioenrechten na
Scheiding
Periode: 1983?-1983?
Ingesteld door: de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken,
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Defensie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie d.d.
2-3-1983, SA wetg. priv.recht nr. 093/683
Samenstelling:
Secretaris: L.M.A. Verschuur-Sonnaville, Ministerie van
Justitie
Voorzitter: vertegenwoordig(st)er van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Leden: Vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid J.Mennen, B.F. van Duuren, mr. A.D. van
Mill en mr. L.A.M. Brunott, vertegenwoordigers van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken mr. F. van Bergen en mr.
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C.A. Nijhoff, vertegenwoordiger van het pensioenfonds Heerlen
drs. J.G. Hermans, vertegenwoordigers van het Ministerie van
Financiën mr. E.B. Jaspers en J.A. Nennie, vertegenwoordiger
van het Ministerie van Defensie mr. W.J. Schmitz,
vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie: twee 
medewerkers  stafafdeling wetgeving privaatrecht.
Taak: het adviseren van de regering over de wijze waarop
gekomen kan worden tot een wettelijke regeling van de deling
van pensioenrechten i.v.m. (echt)scheiding, waardoor de hier-
boven aangestipte problemen zullen worden ondervangen. Hiertoe
moet een zo concreet mogelijk voorstel gedaan worden, indien
mogelijk in de vorm van concept-wets-teksten met toelichting,
die vervolgens door de regering zouden dienen te worden voor-
gelegd aan bijv. de SER, de Emancipatieraad en het Centraal
Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken.

Commissie ter Bestudering van de Positie van de Getuige in het
Strafproces
Periode: 1984-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie d.d.
20-9-1984, SA Wetg. Publ.recht nr. 396/684
Samenstelling:
Voorzitter: advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Secretaris: HA staats- en strafrecht, Ministerie van Justitie
Leden: vice-president in de arr.rechtbank te Rotterdam, rech-
tercommissaris in de arr.rechtbank te Arnhem, arr.officier
1ste klasse te Amsterdam, hoogleraar strafrecht en strafproces
aan de RU te Utrecht, advocaat te Amsterdam, hoofd recherche
bij de gemeentepolitie te Arnhem
Adv. lid: stafafdeling wetgeving publiekrecht
Taak: in het licht van de door de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak verricht voorstudie, een studie te wijden aan de
positie van de getuige in het strafproces, die uit vrees zijn
eigen identiteit of die van een ander aan de verdachte en
diens omgeving prijs te geven geen vertuigenverklaring wil
afleggen of dit slechts bereid is te doen onder toezegging dat
anonimiteit gewaarborgd zal blijven. Op grond van de verrichte
studie te adviseren of het wenselijk is in dit verband het
Wetboek van Strafvordering aan te vullen of te wijzigen en, zo
ja, voorstellen of een dergelijke aanvulling of wijziging te
formuleren.

Commissie van Advies inzake Normen Kwantitatieve Bezetting
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Periode: 1984-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie d.d.
6-9-1984, HDORR nr. 1485/884
Samenstelling:
Voorzitter/lid: Voorzitter voor het college van beroep voor
het bedrijfsleven
Secretaris: mr. P.M. van der Horst/ HDORR, Ministerie van
Justitie
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Leden: hoofd onderafdeling voorschriften/ afdeling Org. en
Mat./ HDORR, Ministerie van Justitie, plv. hoofd HDORR,
Ministerie van Justitie, lid van het college van beroep voor
het bedrijfsleven, stafafdeling wetgeving publiekrecht,
Ministerie van Justitie
Taak: het adviseren van de minister van Justitie omtrent de
vaststelling van normen voor de kwalitatieve bezetting van het
College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Werkgroep Vervoer Justitiabelen
Periode: 1985-19??
Ingesteld door: DG voor Jeugdbescherming en Delikwentenzorg
Instellingsbesluit: Besluit van de DG voor Jeugdbescherming en
Delikwentenzorg d.d. 14-3-1985, DGJD nr. 229/385
Samenstelling:
Voorzitter: hoofd Directie TBRR, Ministerie van Justitie
Secretaris: afdeling fez/ dgjd, Ministerie van Justitie
Leden: plv. hoofd cd fez, Ministerie van Justitie, directeur
van het huis van bewaring "Demersluis" te Amsterdam, J.W.P.
van Deursen/ Directie Kinderbescherming, Ministerie van
Justitie,  mr. T. Landheer/ DG Pol. & Vreemdelingenzaken,
Ministerie van Justitie, hoofd afdeling algemene zaken,
Ministerie van Justitie, hoofd afdeling Beleid TBR, Ministerie
van Justitie, sector org./ cd o&i, Ministerie van Justitie,
mr. R.P.J.A. Vermeulen/ Dirirectie Gevangeniswezen, Ministerie
van Justitie
Taak: het ontwerpen van een vervoersregeling t.b.v. justitia-
belen.

Commissie Wettelijke Regeling Burgerlijke Stand
Periode: 1985-19??
Ingesteld door: de Staatssecretaris van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de Staatssecretaris van Justi-
tie d.d. 9-9-1985, HA Priv.recht nr. 502/185
Samenstelling:
Voorzitter: oud-lid van de Raad van State
Secretaris: HA Privaatrecht, Ministerie van Justitie
Tweede Secretaris: Hoofd Afdeling Burgelijke Stand van de
dienst burgerzaken gemeente Den Haag
Leden: hoofd afdeling Burgerzaken gemeentesecretarie te
Roermond, HA Privaatrecht, Ministerie van Justitie, hoofd CD
O&I, Ministerie van Justitie, directeur van de dienst
burgerzaken van de gemeente Den Haag, directeur van de gemeen-
telijke dienst voor het bevolkingsregister Amsterdam,
Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, Ministerie van Justitie,
Directie Bestuurszaken Ministerie van BiZa, hoofd bureau
Burgerlijke Stand I van de gemeentesecretarie te Rotterdam
Taak: i.v.m. ontwikkelingen op het gebied van de automatise-
ring, mede in het licht van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, alsmede de voorgenomen herinrichting van de
bevolkingsadministratie, van advies te dienen omtrent de
wenselijkheid van wijzigingen in de regelgeving m.b.t.
inrichting en werkwijze van de burgelijke stand en daartoe
voorstellen te doen.
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Commissie Computer Criminaliteit
Periode: 1985-1987
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie d.d.
13-11-1985, stafafd. wetg. publ.recht nr. 522/685
Samenstelling:
Voorzitter: lid van de Raad van State
Secretaris: WODC, Ministerie van Justitie
Adj.-secretaris: hoofd afdeling staats- en strafrecht
Leden: hoogleraar telecommunicatie aan de TH te Eindhoven,
arr. officier van Justitie eerste klasse te Dordrecht, plv.
officier van justitie te Rotterdam, hoogleraar strafrecht VU
te Amsterdam, hoogleraar informatiesystemen en accountancy
Katholieke Hogeschool te Tilburg, stafafdeling wetgeving
publiekrecht, bedrijfsjurist Rabobank Nederland, adviesbureau
"de Infonaut" Nieuwerkerk a/d IJssel
Taak:
1. de probleemgebieden in het materiële en formele strafrecht
aan te geven op het gebied van de opslag, verwerking en
uitwisseling van gegevens m.b.v. daartoe vervaardigde
apparatuur, teneinde basis daarvan:
2. te adviseren over de wenselijkheid door wetswijziging be-
paalde gedragingen (duidelijker) binnen het bereik van de
Nederlandse strafwetgeving te brengen;
3. aan te geven welke strafvordelijke bevoegdheden zouden
moeten worden geschapen;
4. aan te geven op welke onderdelen wetswijziging overigens
wenselijk zou zijn.

Werkgroep betreffende Samenlevingsvormen Buiten het Huwelijk
Periode: 1985-1987
Ingesteld door: de Ministerraad van 22/23 augustus 1985
Instellingsbesluit: Besluit genomen door de Ministerraad van
22/23 augustus 1985
Samenstelling:
Voorzitter: Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, Ministerie
van Justitie
Secretaris: stafafdeling wetgeving privaatrecht, Ministerie
van Justitie
Leden: Directie studiefinanciering Ministerie van O&W,
Directie Algemene Fiscale Politiek Ministerie van Financiën,
stafafdeling beleidsontwikkeling DGSZ Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, stafafdeling Harmonisatie Wetgeving,
Ministerie van Justitie, Directie Wetgeving Directe Belas-
tingen Ministerie van Financiën, Directie Coördinatie
Emancipatiebeleid Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, stafafdeling Constitutionele Zaken en
Wetgevingsaangelegenheden Ministerie van BiZa, sector
Wetgeving en Juridische Zaken/ Centrale Directie Juridische en
Bestuurlijke Zaken Ministerie van WVC, afdeling Algemene en
Juridische Zaken van de Directie Overheids-personeelszaken
Ministerie van BiZa, Directie Bewonerszaken Individuele
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Huursubsidie (DG VV) Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Taak:
a. i.v.m. de verscheidenheid van begrippen in de huidige en
voorgestelde wetgeving, waar rekening wordt gehouden met
andere samenlevingsvormen dan het huwelijk, zo mogelijk
voorstellen te doen om te komen tot een harmonisatie van
gebezigde begrippen;
b. na te gaan of en zo ja, op welke wijze enigen vorm van
registratie van andere samenlevingsvormen dan het huwelijk kan
bijdragen tot bedoelde harmonisatie en tot een overzicht en
inzicht voor overheid en burger in het geheel van
consequenties dat aan een bepaalde samenlevingsvorm wordt
verbonden.

Commissie Wettelijke Voorzieningen Schadevergoeding Slachtof-
fers in het Procesrecht
Periode: 1985-1988
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie
d.d. 12-9-1985, s.afd. wetgeving publ.recht nr. 366/685
Samenstelling:
Voorzitter: vice-president arr.rechtbank te Haarlem
Secretaris: stafafdeling Wetgeving Nieuw Burgerlijk Wetboek,
Ministerie van Justitie  en stafafdeling Wetgeving
Publiekrecht, Ministerie van Justitie
Leden: advocaat-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam,
hoogleraar burgerlijk recht RU te Limburg, secretaris
schadefonds geweldsmisdrijven, vice-president arr.rechtbank te
Amsterdam
Adv. leden : hoofd WDOC, Ministerie van Justitie, stafafdeling
Wetgeving Privaatrecht, Ministerie van Justitie, stafafdeling
Wetgeving Publiekrecht, Ministerie van Justitie
Taak: een studie te verrichten naar:
a. de mogelijkheid van een verbetering van de regeling van de
voeging van de beledigde partij in het strafproces met inacht-
neming van de tot op heden verrichte studies;
b. de mogelijkheid de schadevergoedingsstraf op te nemen als
een afzonderlijke sanctie in het Wetboek van Strafrecht;
c. de civielrechtelijke consequenties van een en ander, zoals
onder meer de positie van de verzekeraar;
d. de mogelijkheden tot invordering van een toegekende scha-
devergoeding;
e. de vraag of alleen materiële schade of ook immateriële
schade in de regeling dient te zijn vervat;
f. de gevolgen voor de werkbelasting van de rechterlijke
macht.
Op grond van die studie de minister van Justitie adviseren
over de vraag of het wenselijk is in dit verband het Wetboek
van Strafrecht en Strafvordering aan te vullen of te wijzigen
en, in bevestigend geval, voorstellen tot een dergelijke
aanvulling of wijziging te formuleren.

Adviescommissie Herziening van de Faillissementswet
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Periode: 1986-1989
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Beschikking van de minister van Justitie
van 1 mei 1986, nr. 186/686.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: vertegenwoordiger (hoogleraar) van de VU
Secretaris: stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, Ministerie
van Justitie
Leden: een vertegenwoordiger van de FNV, een vertegenwoordiger
van het College van Overleg van de Gezamenlijke Banken, een
vertegenwoordiger van de Nederlandse Orde van Advocaten, een
vertegenwoordiger van het Nederlands Genootschap van
Bedrijfsjuristen, een vertegenwoordiger van de Sociale
Verzekeringsraad, een vertegenwoordiger van het CNV, een
vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak, een vertegenwoordiger van de Nederlandse
Vereniging van Leasemaatschappijen/Vereniging van
Financieringsondernemingen in Nederland, een vertegenwoordiger
van de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties en een
lid op persoonlijke titel
Adv. lid: stafafdeling Wetgeving Privaatrecht
Taak: adviseren over de vraag of en in hoeverre het wenselijk
is voorstellen tot wijziging van de Faillissementswet - in het
bijzonder betreffende de regeling van de surséance van beta-
ling - voor te bereiden en, in geval dat van deze wenselijk-
heid blijkt, daartoe voorstellen te doen.
Bron: Overzicht adviesorganen van de centrale overheid, 1986,
p. D5-6.

Commissie AROB (Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbe-
schikkingen)
Periode: 1987-1987
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie
d.d. 19-2-1987, SA Wetgeving Publiekrecht nr. 074/687
Samenstelling:
Voorzitter/lid : mr. W.F. de Gaay Fortman
Secretaris: SA Wetgeving Publiekrecht, Ministerie van Justitie
Leden: oud-voorzitter van de Raad van State, met ingang van
11-1985 opgevolgd door mr. P.J.G. Kapteyn voorzitter van de
Afdeling Rechtspraak, voorzitter van de Centrale Raad van
Beroep, raadsheer in de Hoge Raad, burgemeester van de
gemeente Ridderkerk, oud-loco-griffier van de provincie
Zuid-Holland, advocaat te Breda
Adv. leden: hoofd van de Stafafd. Wetgeving Publiekrecht,
Ministerie van Justitie, raadadviseur bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken
Taak: de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse
zaken van advies dienen over mogelijkheden tot verbetering van
de bezwaarschriftprocedure ingevolge de Wet AROB.

Werkgroep Advisering Doorberekening Politiekosten
Periode: 1988-19??
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Ingesteld door: de ministers van Justitie en van Binnenlandse
Zaken
Instellingsbesluit: Besluit van de ministers van Binnenlandse
Zaken en Justitie d.d. 25-11-1988
Samenstelling:
Voorzitter: plv. chef hoofdafdeling Wetgevingsaangelegenheden,
Ministerie BiZa
Secretaris: stafafdeling Juridische Zaken/ Directie Politie,
Ministerie van Justitie, en hoofdafdeling
Wetgevingsaangelegenheden/ Directie Politie, Ministerie BiZa
Leden: officier der rijkspolitie tweede klasse district
Nijmegen, commissaris der rijkspolitie rijksrecherche Leeuwar-
den, secretariaat Coördinerend Politie Beraad, dirigerend
officier der rijkspolitie tweede klasse district Zeeland,
hoofd stafafdeling Juridische Zaken/ Directie Politie,
Ministerie van Justitie, korpschef van de Gemeentepolitie te
Zandvoort, plv. hoofd Afdeling FEZ/ Directie politie,
Ministerie van Justitie, Afdeling Algemene Zaken/ Openbare
Orde en Veiligheid Ministerie van BiZa, gemeente Amsterdam,
Bureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Taak: nadere voorstellen doen over de noodzakelijke juridische
kaders en de eventuele regelgeving m.b.t. het doorberekenen
van kosten verbonden aan door de politie te verrichten
diensten.

Werkgroep Gijzeling en Gewapende Overvallen
Periode: 1988-1988
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie d.d.
24-6-1988, Stafafd. Harmonisatie Wetgeving nr. 261/688
Samenstelling:
Voorzitter: oud-hoogleraar in het strafrecht en het strafpro-
cesrecht aan de RU Groningen
Secretaris: stafafdeling Harmonisatie Wetgeving, Ministerie
van Justitie
Leden: advocaat-generaal bij het gerechtshof te Den Haag,
Centrale Recherche Informatiedienst te Den Haag, stafafdeling
wetgeving publiekrecht, commissaris van gemeentepolitie van
Utrecht, arr.off. van Justitie te Haarlem, stafafdeling
Harmonisatie Wetgeving
Taak:
- het verrichten van een studie naar de mogelijkheden tot
strafbaarstelling van handelingen die zijn aan te merken als
de voorbereiding van delicten als gijzeling een gewapende
overvallen;
- het adviseren over de vraag of het wenselijk is in dit
verband het Wetboek van Strafrecht aan te vullen of te
wijzigen en, in bevestigend geval, voorstellen tot een
dergelijke aanvulling of wijziging te formuleren.

Werkgroep Beperking Overwerk en Verschuiving
Periode: 1988-1989
Ingesteld door: de Staatssecretaris van Justitie
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Instellingsbesluit: Besluit van de Staatssecretaris van Justi-
tie d.d. 2-9-1988, DGJD 128 PDJ 88
Samenstelling:
Secretaris/lid: afdeling personeelsvoorziening en
beheersondersteuning/ HA Personeel/ Directie D&J, Ministerie
van Justitie
Voorzitter/lid: hoofd HA personeelszaken/ Directie D&J?,
Ministerie van Justitie
Leden: hoofd afdeling personeelsvoorziening en beheerson-
dersteuning/ HA Personeel/ Directie D&J, Ministerie van
Justitie, hoofd afdeling FEZ/ Directie D&J?, Ministerie van
Justitie, hoofd afdeling beleidsontwikkeling/ HA Beleidsont-
wikkeling en Beleidsinformatie/ Directie D&J, Ministerie van
Justitie, groepsmanager gevangeniswezen/ Directie D&J,
Ministerie van Justitie, projectleider deconcentratie,
directeur Huis van Bewaring
Taak:
- het doen van voorstellen om de bestaande budgetterings-
regeling te verruimen in die zin, dat meer rekening wordt
gehouden met de individuele omstandigheden van de inrichting;
- voorstellen doen om te bereiken dat het aantal uren over-
werk/verschuiving substantieel wordt teruggebracht.

Commissie Herijking Wetboek van Strafvordering
Periode: 1988-1990?
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie d.d.
13-9-1988.
Samenstelling:
Voorzitter: oud-president van de Hoge Raad
Secretaris: stafafdeling wetgeving publiekrecht (twee maal)
Ministerie van Justitie
Leden: hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Katho-
lieke Universiteit te Nijmegen, procureur-generaal bij het
gerechtshof te Den Haag en bijzonder hoogleraar aan de VU te
Amsterdam, arr.officier van justitie van het arr. te
Amsterdam, advocaat te Leeuwarden, advocaat-generaal bij de
Hoge Raad, hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de VU
te Amsterdam, rechter in de arr.rechtbank te Rotterdam,
vice-president in de arr.rechtbank te Haarlem, emeritus-hoog-
leraar in het strafrecht en strafprocesrecht aan de RU te
Groningen, president van de arr.rechtbank te Den Haag
Adv. leden: hoofd stafafd. wetgeving publiekrecht (2x),
Ministerie van Justitie
Taak: van advies dienen omtrent de volgende vragen:
a. behoeft de regeling in het Wetboek van Strafvordering
inzake het gerechtelijk vooronderzoek wijziging, in het
bijzonder wat betreft het aantal gevallen waarin thans
instelling daarin voorwaarde is voor toekenning aan het
Openbaar Ministerie van de bevoegdheid om bepaalde handelingen
te verrichten?
b. is er aanleiding de regeling inzake de gevallen waarin en
de gronden waarop voorlopige hechtenis kan worden toegepast te
wijzigen; gelet op een van de belangrijkste doelstellingen van
dit dwangmiddel:de beveiliging van de samenleving?
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c. welke consequenties zou een nadere beschouwing van het
wetboek van Strafvordering naar het oordeel van de commissie
moeten hebben voor het thans bij de Staten-Generaal aanhangige
wetsvoorstel tot vereenvoudiging van procedurevoorschriften
(nr. 19 488)?

Begeleidingscommissie Invoering Wet Militaire Strafrechtspraak
Periode: 1989-19??
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
15 maart 1989, HDORR nr. 270/889.
Samenstelling:
Voorzitter/lid: het hoofd van de Hoofddirectie Organisatie
Rechtspleging en Rechtshulp van het Ministerie van Justitie
Secretaris/lid: een medewerker van de HA Organisatie Rechts-
pleging en Rechtshulp van het Ministerie van Justitie
Leden: het hoofd van de Hoofdafdeling Personeelszaken van de
Hoofddirectie Rechtspleging en Rechtshulp van het Ministerie
van Justitie, het hoofd van de Hoofdafdeling Algemeen Beleid
Rechtspleging van het Ministerie van Justitie, een medewerker
van de Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van het Ministerie
van Justitie, de Directeur Juridische Zaken van het Ministerie
van Defensie, de president van de Arrondissementskrijgsraad te
Arnhem, een lid van het Hoofd Militair Gerechtshof, de
vice-president van het hof te Arnhem, de hoofdofficier van
Justitie te Arnhem, de Advocaat-Fiscaal voor de Krijgsmacht te
Den Haag, de substituut Auditeur-Militair bij het
Arrondissementsparket te Arnhem en de Arrondissementsgriffier
te Arnhem
Taak:
a. adviseren omtrent de organisatie van de militaire straf-
rechtspleging binnen de burgerlijke gerechten en parketten en
daarbij rekening houden met de belangen van het functioneren
van de krijgsmacht;
b. adviseren omtrent de voorzieningen die waren te treffen
voor de rechtspositie van de zittende leden van de huidige
militairrechterlijke colleges en voor de rechtspositie van de
leden van het militaire openbaar ministerie;
c. bezien op welke wijze de overgang van het ondersteunend
personeel van de militairrechterlijke colleges naar de
burgerlijke gerechten en parketten dient plaats te vinden;
d. een inventarisatie geven van het werk dat door de militai-
ren die thans als ondersteunend personeel in de militaire
strafrechtspleging werkzaam zijn wordt verricht en aan te
geven op welke wijze en door wie dit werk na de integratie zal
moeten worden verricht;
e. onderzoeken welke problemen de integratie van de militaire
strafrechtspleging met zich brengt voor de huisvesting en aan
te geven welke oplossingen hiervoor kunnen worden gevonden;
f. bezien op welke wijze de overdracht van administraties,
archieven, inbeslaggenomen voorwerpen en lopende zaken dient
te worden georganiseerd;
g. adviseren inzake de integratie van de militaire
strafrechtspleging op de Nederlandse Antillen en Aruba;
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h. aandacht geven aan de kosten die aan de integratie van de
militaire strafrechtspleging zijn verbonden;
i. adviseren omtrent het tijdstip van inwerkingtreding van de
Wet militaire strafrechtspraak.

Werkgroep Auteursrechtelijke Bescherming Computerprogrammatuur
Periode: 1989-1990
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
28 maart 1989, nr. 138/689 Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht
Samenstelling:
Voorzitter/lid: raadadviseur bij de Stafafdeling Wetgeving
Privaatrecht van het Ministerie van Justitie
Secretaris: een medewerker van de Stafafdeling Wetgeving
Privaatrecht van het Ministerie van Justitie
Leden: de directeur van de Vereniging Computer Service- en
Software Bureaus, een hoogleraar informatierecht van het
Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amster-
dam, de adjunct-directeur van de afdeling octrooien en merken
van Philips, een raadadviseur van de Stafafdeling Wetgeving
Privaatrecht van het Ministerie van Justitie, het hoofd van de
afdeling Juridische Zaken van Volmac BV en een hoogleraar
Informatie en Recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
Taak: adviseren omtrent de vraag op welke wijze computerpro-
grammatuur in de Auteurswet 1912 beschermd dient te worden. De
werkgroep neemt daarbij in beschouwing de in de Europese Ge-
meenschappen in voorbereiding zijnde richtlijn inzake de
juridische bescherming van computerprogrammatuur.

Regeringscommissaris voor de voorbereiding van de herziening
van de politiewet
Periode: 1971-1979
Ingesteld door: de minister van Justitie en de minister van
Binnenlandse Zaken.
Instellingsbesluit: KB van 15 september 1971.
Lid ministerie: Nee
Taak: onbekend
Bron: Staatsalmanak 1972, 1973, 1976 en 1978.

Regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht
Periode: 1983-1991
Ingesteld door: de minister van Justitie en de minister van
Binnenlandse Zaken
Instellingsbesluit: KB van 23 augustus 1983, Stb. 416.
Lid ministerie: Nee
Taak: onbekend
Bron: Staatsalmanak 1986-1991.

Regeringscommissaris(sen) Nieuw Burgerlijk Wetboek
Periode: 1985-1991
Instellingsbesluit: Onbekend
Opmerkingen: Tot en met 1988 waren er twee commissarissen
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Bron: Staatsalmanak 1985-1991.
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Bijlage VIII

Commissies, werkgroepen en regeringscommissarissen die hande-
lingen verrich(t)ten m.b.t. het algemeen wetgevingsbeleid

Contactcommissie voor de Wetgevingstechniek
Periode: 1949-1980
Ingesteld door: Ministerraad
Instellingsbesluit: Besluit van de vergadering van de Raad van
Ministers van 28 februari 1949.
Lid ministerie: Zesde Afdeling
Bemoeienis: De Zesde Afdeling in zijn geheel is lid en levert
ook de voorzitter en secretaris.
Taken: Adviseren bij het ontwerpen van richtlijnen voor de
wetgevingstechniek (ontwerp in overleg met de contactcommis-
sie).
Bronnen: Register Werkgroepen, Commissies etc., Afdeling
DAZ/DIV Ministerie van Justitie; Instellingsbesluit van de
Interdepartementale Commissie voor de Harmonisatie van
Wetgeving, Stcrt. 1980, 108.

Ad hoc-werkgroep o.l.v. J.M. Polak
Periode: 1978
Ingesteld door: de Minister-President
Instellingsbesluit: Besluit van de Minister-President van
1978.
lid ministerie: Onbekend (Mr. A. Mulder, prof. mr. W. Duk en
prof. mr. M. Scheltema waren allen op enig moment medewerker 
van stafafdelingen wetgeving van het Ministerie van Justitie,
evenals mr. H.D. Tjeenk Willink)
Bemoeienis: Onbekend (rie leden en een gespreksdeelnemer)
Taken: het doen van suggesties over de wijze waarop de volgen-
de drie vraagstukken het best zouden kunnen worden benaderd:
a. de verschillende stijlen van wetgeving bij de
departementen;
b. de regelgeving bij AMVB en de mogelijkheid tot voorpublika-
tie van ontwerpen van AMVB;
c. de regelgeving of quasi-regelgeving bij nota.
Bronnen: Rapport van de werkgroep ad-hoc, Kamerstukken II,
1979-1980, 15 800 hoofdstuk III nr. 3.

Interdepartementale Commissie voor de Harmonisatie van Wetge-
ving (ICHW)
Periode: 1980-1991
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Beschikking van de minister van Justitie
van 27 mei 1980, nr. 258/680, Stcrt 108.
Lid ministerie: Stafafdeling Harmonisatie Wetgeving
1990: Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid
Bemoeienis 1985: Voorzitter (hoofd SA Harmonisatie Wetgeving)
en secretaris (medewerker  SA Harmonisatie Wetgeving)
1990: Voorzitter (SA Algemeen Wetgevingsbeleid) en secretaris?
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Taken: het adviseren, desgevraagd of eigener beweging, van de
minister van Justitie alsmede door zijn tussenkomst de andere
ministers over harmonisatie van wetgeving en wetgevingstech-
niek. Deze adviezen kunnen betreffen:
a. signaleren van knelpunten;
b. aangeven van oplossingen voor zodanige knelpunten bij de
wetgeving van de centrale overheid dan wel op deelgebieden
daarvan;
c. bevorderen van de totstandkoming v. richtlijnen v. proce-
durele of inhoudelijke aard voor harmonisatie en aanwijzingen
voor de wetgevingstechniek.
d. datgene wat op andere wijze harmonisatie kan bevorderen.
Bronnen: Staatsalmanak 1989-1991; Overzicht adviesorganen van
de centrale overheid, 1985, p. D8, 1986, p. D7.
Register Werkgroepen, Commissies etc., Afdeling DAZ/DIV
Ministerie van Justitie.

Commissie Wetgevingsvraagstukken (Commissie Polak)
Periode: 1981-1985
Ingesteld door: de Minister-President, minister van Algemene
Zaken, in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van
Ministers
Instellingsbesluit: Besluit van de Minister-President van 5
februari 1981.
Lid ministerie: Stafafdeling Harmonisatie Wetgeving, Stafafde-
ling Wetgeving Publiekrecht
Bemoeienis: De secretaris en een adviserend lid
Taken: advies uitbrengen over mogelijke verbeteringen in het
gebruik van onderscheiden vormen van regelgeving bij de cen-
trale overheid. Het advies wordt uitgebracht aan de Minis-
ter-President, minister van Algemene Zaken, de minister van
Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken.
De commissie doet, zo mogelijk, haar advies vergezeld gaan van
ontwerp-aanwijzingen voor de Rijksdienst.
Bronnen: Register Werkgroepen, Commissies etc.; instellings-
en opheffingsbesluiten; Afdeling DAZ/DIV, Ministerie van
Justitie; Orde in regelgeving, eindrapport van de commissie,
1985.

Werkgroep procedures wetgeving
Ingesteld door: niet officieel ingesteld
Instellingsbesluit: niet officieel ingesteld
Lid ministerie: een medewerker van de Stafafdeling
Harmonisatie Wetgeving en het hoofd van de Stafafdeling
Harmonisatie Wetgeving
Bemoeienis: de secretaris (vanaf oktober 1982) en een lid.
Taken: het aanbrengen van verbeteringen in de procedure van
wetgeving.
Bronnen: Kamerstukken II, 1979-1980, 15 454 nr. 2, p. 11.
Rapport van de Werkgroep Procedures Wetgeving, vastgesteld 10
februari 1983 en de notulen van de eerste vergadering van de
werkgroep op 11 mei 1981 (archief Ministerie van Algemene
Zaken).
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Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsrege-
lingen (Commissie Geelhoed)
Periode: 1983-1984
Ingesteld door: de minister van Justitie
Instellingsbesluit: Besluit van de minister van Justitie van
11 februari 1983, SA Wetgeving Publiekrecht, nr. 065/683
Lid ministerie: Plv. Hoofd Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht
Bemoeienis: Plv. voorzitter en het secretariaat
Taken: voorstellen uitbrengen aan de minister van Justitie ter
voorbereiding van de door het kabinet in de loop van 1983 aan
de Tweede Kamer te zenden nota (zie regeerakkoord) over de
problematiek van "regulering en deregulering", gericht op
vermindering van de lasten die voor burger en bestuur voort-
vloeien uit overheidsregelingen. De commissie draagt daarbij
zorg voor een goed verband met de werkzaamheden van de door de
minister van Economische Zaken ingestelde commissie, belast
met het opstellen van een actieprogramma ter stroomlijning en
vermindering van wettelijke voorschriften in verband met de
economische ontwikkeling.
Tijdschema:
a. voor 15 april 1983 brengt de commissie aan de minister van
Justitie een voorstel uit waarin in grote lijnen wordt
aangegeven aan de hand van welke maatstaven voorstellen tot
vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen kunnen
worden gedaan. Daarbij wordt een voorstel gevoegd voor in de
nota op te nemen projecten tot vermindering en vereenvoudiging
van overheidsregelingen;
b. nadat de Ministerraad, op voorstel van de minister van
Justitie, heeft ingestemd met de onder a bedoelde maatstaven
en een voorlopig standpunt heeft bepaald over de in de nota op
te nemen projecten, kan hierover gedurende twee maanden over-
leg gevoerd worden tussen de betrokken departementen en de
commissie;
c. voor 1 december 1983 legt de commissie aan de minister van
Justitie een concept voor van de aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal te zenden nota.
Bronnen: Register Werkgroepen, Commissies etc.; instellings-
en opheffingsbesluiten; Afdeling DAZ/DIV, Ministerie van
Justitie; Eindbericht van de Commissie Vermindering en
Vereenvoudiging van Overheidsregelingen, Kamerstukken II,
1983-1984, 17 931 nr. 9.

Werkgroep Algemene Regels van Bestuursrecht
Periode: 1982-1982
Ingesteld door: de ministers van Justitie en Binnenlandse
Zaken
Instellingsbesluit: Beschikking van bovengenoemde ministers
van 19 mei 1982, Stcrt 107, SA Harmonisatie Wetgeving nr.
237/682.
Lid ministerie: de Staatssecretaris van Justitie, Stafafdeling
Harmonisatie Wetgeving, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht
Bemoeienis: Voorzitter (staatssecr.), plv. voorzitter/lid en
tweede secretaris (SA Harmonisatie Wetgeving) en een lid
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Taken: een plan voor het tot stand brengen van algemene regels
van bestuursrecht opstellen waarin voorstellen zijn neergelegd
omtrent:
a. de in die wetgeving te behandelen onderwerpen, zo mogelijk
met een nadere aanduiding van de te regelen aspecten daarvan;
b. de tijdsvolgorde, waarin m.b.t. tot de onderscheidene
onderwerpen wetsvoorstellen zouden kunnen worden voorbereid;
c. de wijze van samenwerking tussen de departementen van
Binnenlandse Zaken en Justitie bij de tenuitvoerlegging van
het plan;
d. een in te stellen werkgroep, die zal worden belast met de
voorbereiding van wetsvoorstellen;
e. de mate, waarin het wenselijk is bij de voorbereiding van
wetsvoorstellen m.b.t. de onderscheidene onderwerpen andere
departementen dan wel externe deskundigen in te schakelen.
Bronnen: Stcrt 1982, nr. 107.

Commissie Wetgeving Algemene Regels van Bestuursrecht
Periode: 1983-1991
Ingesteld door: de Kroon (Koning en ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken?)
Instellingsbesluit: KB van 23 augustus 1983, Stb. 417
Lid ministerie: Onbeken.
Bemoeienis: Een van de twee secretarissen, een van de twee
adjunct secretarissen
Taken: het doen van voorstellen aan de ministers van Justitie
en Binnenlandse Zaken m.b.t. de wettelijke regeling van alge-
mene regels van bestuursrecht, zoveel mogelijk in de vorm van
ontwerp-voorstellen van wet voorzien van een ontwerp-memorie
van toelichting.
Bronnen: Staatsalmanak 1986, 1989-1991.

Regeringscommissaris Algemene Regels Bestuursrecht
Periode: 1983-1991
Ingesteld door: de Kroon (Koning en de ministers van Justitie
en Binnenlandse Zaken)
Instellingsbesluit: KB van 23 augustus 1983, Stb. 416.
Ressorteert onder: (1985-1988) de Secretarissen-Generaal van
de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, (1989) de
Stafafdeling Harmonisatie Wetgeving van het Ministerie van
Justitie, (1990-1991) de Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbe-
leid van het Ministerie van Justitie
Taken: Voorzitter van de Commissie Wetgeving Algemene Regels
van Bestuursrecht.
Bronnen: Staatsalmanak 1985-1991; Stb. 1983, 416.

Interdepartementaal overleg over dereguleringsaangelegenheden
Periode: 1985-1991
Ingesteld door: onbekend
Instellingsbesluit: onbekend.
Lid ministerie: onbekend (bestaande uit de departementale
contactpersonen voor deregulering).
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Taken: het geven voorlichting over deregulering op hun depar-
tement, maar spelen geen rol bij de voorbereiding en toetsing
van ontwerp-regelingen.
Bronnen: Kamerstukken II, 1985-1986, 17 931 nr. 68, p. 11.

Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten
Periode: 1987-1991
Ingesteld door: de Minister-President
Instellingsbesluit: Besluit van de Minister-President van 10
september 1987, Stcrt 181 en van 11 januari 1989,Stcrt 20.
Lid ministerie: Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid
Bemoeienis: Secretaris (een van de twee)
Taken: het desgevraagd toetsen van ontwerpregelingen uit een
oogpunt van een sober en terughoudend wetgevingsbeleid en aan
de Algemene aanwijzingen voor de wetgeving. Het desgevraagd
uitbrengen van advies over wetgevingscomplexen en voorontwer-
pen en nota's en (vanaf 1989) wetgevingsthema's en rapporten
over wetgevingsprojecten. Adviezen worden uitgebracht aan de
verantwoordelijke minister(s).
Bronnen: Staatsalmanak 1990-1991; Kamerstukken II, 1989-1990,
21 300 VI, nr. 7.

Regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht
Periode: 1983-1991
Ingesteld door: de minister van Justitie en de minister van
Binnenlandse Zaken
Instellingsbesluit: KB van 23 augustus 1983, Stb. 416.
Lid ministerie: Nee
Taken: onbekend
Bronnen: Staatsalmanak 1986-1991.
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Bijlage IX

Organisatie-eenheden binnen het Ministerie van Justitie die
zich hebben beziggehouden met (vanaf 1989) het dragen van de
zorg voor het algemeen wetgevingsbeleid en (vanaf 1979-1980)
het dragen van de zorg voor de formeel-juridische kwaliteit
van de wetgeving.

Bronnen organisatie-eenheden: Staatsalmanak 1989- 1991.
Besluit van de minister van Justitie van 7 oktober 1980, nr.
008 O&E 80, van 17 november 1982, nr. 011 O&E 82, van 30 juni
1989, nr. AL/Kabinetszaken 136/089, van 10 oktober 1989, nr.
226/089, van 24 januari 1990, nr. AL/Kabinetszaken 3767/090.
Zicht op Wetgeving. Een beleidsplan voor de verdere ontwikke-
ling en uitvoering van het algemeen wetgevingsbeleid, gericht
op de verbetering van de rechtsstatelijke en bestuurlijke
kwaliteit van het overheidsbeleid. Uitgave van het Ministerie
van Justitie, Afdeling Voorlichting, maart 1991.

Stafafdeling Harmonisatie Wetgeving
Ressorteert onder: Secretaris-Generaal
Periode: 1980-1989
Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid
Ressorteert onder: Directoraat-Generaal Wetgeving
Periode: 1989-1991
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Bijlage X

Organisatie-eenheden binnen het Ministerie van Justitie die
zich met het opstellen van aanwijzingen voor de wetgevings-
techniek hebben beziggehouden.

Bronnen organisatie-eenheden: Staatsalmanak 1946-1957, 1989-
1991.
Besluit van de minister van Justitie van 20 juli 1939, AS nr.
1187, van 21 november 1945, Kabinet nr. 107 A, van 8 juni
1956, nr. 1 P 478, van 10 oktober 1989, nr. 226/089, van 24
januari 1990, nr. AL/Kabinetszaken 3767/090.
Zicht op Wetgeving. Een beleidsplan voor de verdere ontwikke-
ling en uitvoering van het algemeen wetgevingsbeleid, gericht
op de verbetering van de rechtsstatelijke en bestuurlijke
kwaliteit van het overheidsbeleid. Uitgave van het Ministerie
van Justitie, Afdeling Voorlichting, maart 1991.

Zesde Afdeling (1951 Wetgeving)
Ressorteert onder: Secretaris-Generaal
Periode: 1939-1956
Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid
Ressorteert onder: Directoraat-Generaal Wetgeving
Periode: 1989-1991.
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Lijst van de gebruikte termen, begrippen en afkortingen

1. Karakteristieken van handelingen

De gebruikte karakteristieken zijn die uit het Logisch Model
Institutioneel Onderzoek van PIVOT, zoals zij tot juli 1992
gegolden hebben. Het Logisch Model Institutioneel Onderzoek
heeft inmiddels een aantal verbeteringen ondergaan, die onder-
aan deze lijst zijn weergegeven.

Beleid: Een norm, een gedragslijn, een richtsnoer voor maat-
schappelijk handelen. Met de term "beleid" wordt aangegeven op
welke wijze er zal of dient te worden gehandeld; welke zin,
inhoud, vorm of richting aan maatschappelijk handelen wordt of
dient te worden gegeven.

Plaats ten opzichte van het beleidsvormingsproces:

Beleidsvoorbereidend: Deel uitmakend van de handelingen die
aan de beleidsvaststelling voorafgaan: de ontwikkeling van het
beleid (inclusief de alternatieven) en de voorbereiding van
beleidsbeslissingen.
Afgekort als: BVO

Beleidsvaststellend: Deel uitmakend van de handelingen die
zich richten op de omschrijving en bindendverklaring van
beleid.
Afgekort als: BVA

Beleidsevaluerend: Deel uitmakend van de handelingen die door
middel van onderzoek, controle, inspectie en meting, na vast-
stelling en effectuering, een beoordeling van het beleid
nastreeft.
Afgekort als: BEV

Beleidseffectuerend: Deel uitmakend van de handelingen ter
realisering van het beleid.
Afgekort als: BEF

Status van het produkt van het proces waar de handeling deel
van uitmaakt:

Algemeen geldend: Als het onderdeel van de beleidsvorming of -
effectuering waar de handeling deel van uitmaakt bijdraagt aan
het totstandkomen van een besluit van algemene strekking. Een
besluit van algemene strekking is een besluit dat niet beoogt
rechten of verplichting in het leven te roepen (of te wijzigen
of te doen vervallen) voor één of een beperkt aantal natuur-
lijke of rechtspersonen met uitsluiting van anderen, doch voor
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groepen personen die in hun geheel en in abstracto worden
aangeduid.
Afgekort als: AG

Beschikkend: Als het onderdeel van de beleisvorming of -effec-
tuering waar de handeling deel van uitmaakt bijdraagt aan het
totstandkomen van een beschikking. Een beschikking is een
rechtshandeling, namelijk een schriftelijk besluit, van een
administratief orgaan, die niet van burgerrechtelijke aard is
en geen algemene strekking heeft. Ook een weigering om een
dergelijke beschikking te geven wordt opgevat als een beschik-
king.
Afgekort als: BS

Planvormend: Als het onderdeel van de beleidsvorming of  -
effectuering waar de handeling deel van uitmaakt bijdraagt aan
het totstandkomen van een plan.
Afgekort als: PV

Beleidsovereenkomst: Als het onderdeel van de beleidsvorming
of -effectuering waarde handeling deel van uitmaakt bijdraagt
aan de sluiting van een overeenkomst tussen twee of meer
overheidsorganen.
Afgekort als: BO

Overige: als het onderdeel waar de beleidsvorming of -effectu-
ering waar de handeling deel van uitmaakt bijdraagt aan de
totstandkoming van een produkt van de overheid dat noch een
besluit van algemene strekking, noch een beschikking, noch een
plan of een beleidsovereenkomst is.
Afgekort als: OV

Karakter van de handeling zelf:

Toezichthoudend: Wakend dat personen dan wel organisaties zich
gedragen, zaken zijn ingericht, of handelingen worden uitge-
voerd volgens de daarop betrekking hebbende wet- en regelge-
ving. Toezichthoudend houdt altijd een verplichting van de
overheid in. Er zijn twee vormen van toezicht in het admini-
stratieve recht:
- preventief toezicht: Die vorm van toezicht waarbij door een
hoger overheidsorgaan een positief besluit moet worden geno-
men, of geacht worden te zijn genomen, alvorens het door het
lagere overheidsorgaan genomen besluit in werking kan treden,
dan wel het lagere overheidsorgaan bevoegd wordt een bepaald
besluit te nemen. (Bijvoorbeeld: goedkeuring, toestemming,
ontheffing, verklaring van geen bezwaar).
- repressief toezicht: Die vorm van toezicht, waarbij het
besluit van het lagere overheidsorgaan weliswaar zonder
expliciet of impliciet besluit van een ander overheidsorgaan
in werking kan treden, maar de rechtskracht aan dit besluit
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kan worden ontnomen door een besluit van het hogere
overheidsorgaan zonder dat het vernietigde besluit hiervoor
behoeft te zijn voorgedragen.

N.B.: Lees voor lager overheidsorgaan ook: niet-over-
heidsorgaan, burger.

Afgekort als: TZ

Adviserend: Schriftelijk of mondeling zijn mening mededelend
over een bepaald beleid of een bepaalde zaak, ambtshalve of
als deskundige.
Afgekort als: AD

Kaderstellend: De middelen of de regels scheppend die voor-
waarde zijn voor een andere taak dan wel handeling.
Afgekort als: KS

Coördinerend: Een bijdrage leverend aan de onderlinge afstem-
ming van de werkzaamheden van twee of meer (overheids)organen
of van de subhandelingen die samen een handeling vormen.
Afgekort als: CO

Uitvoerend: De handelingen of concrete activiteiten verrich-
tend, waarbij de vormgeving nauwelijks interpretatieruimte
bevat.
Afgekort als: UI

Toetsend: Beoordelend, aan de hand van tevoren vastgestelde
criteria, of wet- en regelgeving het beoogde effect hebben
gehad.

Opmerking: toetsing gebeurt altijd op initiatief van de over-
heid en is geen verplichting van de overheid. Vergelijk met
toezichthoudend, dat wel een verplichting van de overheid
inhoudt.

Afgekort: TO

Onderzoekend: Pogend een zaak meer in bijzonderheden of in
haar aard te leren kennen; zich bezighoudend met de beantwoor-
ding van een bepaald vraagstuk.
Afgekort: OZ

Opsporend: Door zoeken bepaalde zaken ontdekkend.
Afgekort: OS
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Basisregistrerend: De gehele of gedeeltelijke inhoud van akten
vermeldend in registers welke door de overheid worden bijge-
houden.
Afgekort: BR

Informerend: Informatie gevend aan burgers of (overheids)orga-
nen.
Afgekort als: IN

2. Afkortingen

AMVB: algemene maatregel van bestuur
KB: Koninklijk Besluit
SA: Stafafdeling
HA:Hoofdafdeling


