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NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 13 mei 1992
In artikel II, onderdeel C, van het voorstel van wet komt Hoofdstuk IIB
te luiden:
HOOFDSTUK IIB
Versnelde behandeling van het beroep
Artikel 18c
1. De voorzitter kan, indien de zaak spoedeisend is, bepalen dat deze
versneld wordt behandeld.
2. In dat geval:
a. kan de voorzitter de in artikel 5, vijfde lid, bedoelde termijn
bekorten;
b. bedraagt de in artikel 8, derde lid, bedoelde termijn een maand;
c. blijft artikel 9 buiten toepassing, en
d. bevordert de voorzitter ook overigens zo veel mogelijk een
versnelde behandeling.
Artikel 18d
Blijkt aan de kamer die de zaak behandelt, dat deze niet voldoende
spoedeisend is om een versnelde behandeling te rechtvaardigen of dat
de zaak een gewone behandeling vordert, dan bepaalt die kamer dat de
zaak verder op de gewone wijze wordt behandeld. Artikel 9 kan in dat
geval alsnog toepassing vinden.
Toelichting
De voorgestelde wijziging geeft een uitbreiding aan de regeling van de
versnelde behandeling overeenkomstig de regeling van de versnelde
behandeling zoals voorgesteld in afdeling 8.2.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (Kamerstukken 1991/92, 22 495) (hierna: Awb). De
voorgestelde wijziging leidt tot een verbetering en vereenvoudiging van
het voorstel.
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Het is wenselijk dat niet alleen de belanghebbende kan verzoeken om
een versnelde behandeling van de zaak, maar dat ook de ambtenaar,
bedoeld in artikel 8, eerste lid, in de gelegenheid is om een zodanige
behandeling uit te lokken.
Voorts achten wij het van belang dat de voorzitter ambtshalve kan
besluiten een zaak versneld te doen behandelen, bij voorbeeld op aan het
algemeen belang ontleende gronden.
In het aanvankelijke voorstel was voorgeschreven dat het verzoek van
de belanghebbende om een versnelde behandeling moest worden
gedaan in zijn beroepschrift. Hoewel wij ervan uitgaan dat hij een
dergelijk verzoek doorgaans tegelijkertijd met de indiening van zijn
beroepschrift zal doen, achten wij het, mede gelet op de voorgestelde
uitbreiding, niet nodig zulks voor te schrijven.
Versnelling van de behandeling kan desgewenst ook worden bereikt
door verkorting van de in artikel 5, vijfde lid, van de Warb bedoelde
termijn van twee maanden waarbinnen het griffierecht moet zijn betaald.
Bij de redactie is zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de artikelen
8.2.3.1 en 8.2.3.2 van de Awb.
In artikel 18c, eerste lid, wordt gesproken van «de voorzitter kan».
Hiermee wordt bedoeld dat de voorzitter ambtshalve dan wel op verzoek
van (een van beide) partijen van zijn bevoegdheid gebruik kan maken.
In artikel 18d wordt het criterium «dat de zaak een gewone behan–
deling vordert» geïntroduceerd. Dit criterium is minder scherp dan het
aanvankelijke aan artikel 118, derde lid, van de Wet op de Raad van
State ontleende criterium. Wij geven er de voorkeur aan, de belasting–
rechter bij de bepaling van de afdoening van de zaak wat meer armslag
te geven.
De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort
De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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