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Beantwoording inbreng schriftelijk overleg menselijke 

maat 

Aanleiding 

• Op 29 november 2022 heeft de Eerste Kamer inbreng geleverd voor een 

schriftelijk overleg over uw brief van 7 september 2022 inzake het onderzoek 

naar hardvochtigheden in wetgeving, de hoofdlijnen van een wetsvoorstel tot 

wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en een visie op 

hardheidsclausules (Kamerstukken I 2021/22, 35295, AF). Het gaat om 

dezelfde brief als de brief van 11 juli aan de TK, die echter pas later aan de 

EK werd gezonden.  

• De Eerste Kamer heeft laten weten dat, ten behoeve van bespreking in de 

vaste commissie op 31 januari 2023, de beantwoording moet zijn ontvangen 

vóór vrijdag 27 januari 2023, omdat op vrijdag de stukken aan de leden 

worden verzonden.  

Geadviseerd besluit 

• U wordt geadviseerd de beantwoording te ondertekenen nadat MinRb heeft 

ondertekend.  

Kern 

• De Eerste Kamer heeft slechts twee vragen gesteld.  

• De minister voor Rechtsbescherming ondertekent de beantwoording als eerste 

omdat de aan u gestelde vragen op zijn terrein liggen.  

• Ambtelijk is er overeenstemming met J&V.  

Toelichting 

• De fractie van GroenLinks vraagt naar de eerder aangekondigde aanpassing 

van de Aanwijzingen voor de regelgeving. De voorgenomen aanpassing van 

de Aanwijzingen wordt inhoudelijk beschreven (meer aandacht voor 

beslisruimte en het voorkomen van onevenredigheden in wet- en 

regelgeving). Aangekondigd wordt dat deze wijziging is voorzien voor het 

derde kwartaal van 2023. Deze wordt door BZK ism J&V voorbereid.  

• De fractie van de Partij voor de Dieren vraagt om een aanpassing van artikel 

8:65 Awb, over het recht om op een zitting bij de bestuursrechter het laatste 

woord te voeren. De fractie stelt voor te bepalen dat burgers altijd het laatste 

woord krijgen. In het antwoord wordt aangegeven dat dit voorstel niet wordt 

overgenomen, omdat er geen aanwijzingen zijn dat het bestuursorgaan 

standaard het laatste woord krijgt. Tevens wordt gewezen op het onderdeel 

“burgerlijke lus” dat ter versterking van de positie van de burger is 
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opgenomen in de preconsultatie van het wetsvoorstel versterking 

waarborgfunctie Awb. 

  

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd.  
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