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Geachte heer Donner, 
 
Bij brief van 23 februari 2006 met bovengenoemd kenmerk verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de 
“Raad”) advies uit te brengen inzake bovengenoemd ontwerp wetsvoorstel. 
 
Het wetsvoorstel bevat in hoofdzaak enkele beperkte ‘grenscorrecties’ betreffende de competentieverdeling 
tussen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). 
 
Ter voorbereiding van het advies is het voorstel tot wijziging van de competentieverdeling bestudeerd in een 
werkgroep bestaande uit medewerkers van de drie voornoemde colleges. 
De werkgroep heeft zich, behoudens enkele opmerkingen, geschaard achter de voorgestelde herverdeling. De 
opmerkingen van de werkgroep zijn vervat in een brief van de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, van 21 april 2006, welke brief mede namens de presidenten van 
de CRvB en van het CBb aan u is toegestuurd en naar de inhoud waarvan moge worden verwezen. 
 
De Raad sluit zich aan bij de bevindingen van de werkgroep en de daarin geformuleerde instemming met het 
wetsvoorstel. 
Indien na het uitbrengen van dit advies het ontwerp wetsvoorstel op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd, 
wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. 
 
Voorts stelt de Raad het op prijs dat hij geïnformeerd wordt over de plaatsing van de definitieve tekst van de 
wet in het Staatsblad. 
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