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Geachte mevrouw Ross-van Dorp, 
 
Bij de Tweede Kamer is aanhangig het voorstel voor een Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
De Wmo is op 22 december 2004 ter advisering aan de Raad voor de rechtspraak (de ‘Raad’) 
voorgelegd. Wegens de zeer beperkte reactietermijn (drie weken) heeft de Raad toen moeten besluiten 
van advisering af te zien, hetgeen bij brief van 2 februari 2005 met kenmerk UIT 5638/ONTW WR aan 
u is medegedeeld. Op één punt ziet de Raad thans echter aanleiding alsnog te adviseren. Het betreft de 
regeling van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming, in het bijzonder de rechtsmacht in hoger beroep. 
 
De Wmo is de opvolger van met name de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en enkele 
onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), en voorts van de Welzijnswet 
1994. De rechtsmacht in hoger beroep ten aanzien van de Wvg (en, daaraan voorafgaand, de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet) en de AWBZ berust sinds jaar en dag bij de Centrale Raad van Beroep. 
Gelet op aanwijzing 150 van de Aanwijzingen voor de regelgeving ligt het derhalve in de rede dat ook 
de rechtsmacht in hoger beroep ten aanzien van de Wmo - integraal - wordt opgedragen aan de Centrale 
Raad van Beroep. In de Wmo zoals deze thans luidt, is daarin echter niet voorzien. Noch in de memorie 
van toelichting noch overigens in de stukken wordt aandacht besteed aan dit aspect van de regeling van 
de rechtsbescherming, zodat de Raad aanneemt dat het hier een omissie betreft. Overigens ziet de Raad 
voor een afwijkende regeling ook geen grond. Dat geldt temeer, nu het gevolg daarvan zou zijn dat de in 
de loop van de jaren opgebouwde en door “het veld” gewaardeerde expertise van de Centrale Raad van 
Beroep verloren gaat en bovendien het draagvlak voor (de rechtspraak van) de Centrale Raad van 
Beroep onaanvaardbaar wordt versmald.  
 
De hiervoor gememoreerde omissie kan op eenvoudige wijze worden hersteld, door bij nota van 
wijziging erin te voorzien dat de Wmo - als onderdeel 24e - wordt opgenomen in Bijlage C 
bij de Beroepswet. Verdere voorzieningen zijn dan niet nodig.  
 
Gelet op het voorgaande geeft de Raad u dringend in overweging de Wmo in deze zin aan 
te passen. 
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Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan de Minister-President, de Minister van Justitie en de 
Voorzitter van de Vaste Commissie uit de Tweede Kamer voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Voorts wordt een afschrift gezonden aan de Vice-President en de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Th. Groeneveld 
Lid Raad voor de rechtspraak 
 
 
 


