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ALGEMEEN 

Reeds geruime tijd vraagt men zich af of in ons staatsbestel behoefte be-
staat aan een overeenkomstig instituut als dat wat in Zweden wordt aange-
duid met de naam ombudsman. De aanleiding tot deze vraag is, naar het ons 
voorkomt, gelegen in het met de uitbreiding der overheidsactiviteiten toege-
nomen risico dat de individuele bestuurde zich meent te moeten beklagen 
over de wijze waarop een overheidsorgaan zich jegens hem heeft gedragen. 
Bij de individuele bestuurde denken wij niet alleen aan de burger, doch ook 
aan de rechtspersoon, de publiekrechtelijke niet uitgezonderd. Aan de be-
stuursvoorbereiding binnen het apparaat wordt grote zorg besteed, het op-
treden van de overheid is aan verschillende controlemechanismen onder-
worpen. Met betrekking tot de meeste administratieve beschikkingen staat 
beroep open, terwijl administratieve en burgerlijke rechter mede waken in 
het belang van de rechtsbescherming. Niettemin blijft naar veler oordeel 
een reële behoefte bestaan aan een verdere mogelijkheid tot onderzoek van 
de vraag of de overheid zich jegens de bestuurde heeft gedragen op een wij-
ze, zoals dat van haar mag worden verwacht. Het gaat hier niet om de vraag 
of de afweging van alle aan de orde zijnde belangen op juiste wijze heeft 
plaatsgevonden maar om de feitelijke vraag of de overheid zich jegens de 
bestuurde op al dan niet behoorlijke wijze heeft gedragen. Doelmatigheids-
toetsing is in dit verband niet aan de orde; rechtmatigheidstoetsing even-
min. Daarop zal hieronder worden teruggekomen. Ook wij zijn de mening 
toegedaan dat zich de behoefte aan de mogelijkheid van een onderzoek ter 
zake doet gevoelen, en dat daarin kan worden voorzien door het instellen 
van een ambt als bovenbedoeld. Wij zien het nut van een dergelijk onder-
zoek niet slechts gelegen in de bescherming van de individuele bestuurde, 
maar ook in de mogelijke verbetering van de wijze waarop de overheids-
dienst functioneert. Daarom dient naar onze mening zodanig onderzoek niet 
uitsluitend afhankelijk te zijn van een initiatief van de bestuurde. 

Vorenstaande gedachten hebben reeds hun neerslag gevonden in de des-
betreffende nota1 van ambtsvoorgangers van de ondergetekenden. Het lijkt 
ons van belang de voornaamste conclusies van die nota hier nogmaals weer 
te geven. 

' Nota inzake het Ombudsmanvraagstuk (iit- E r i s behoefte aan een nadere voorziening met betrekking tot de mogelijk-
ting 1968-1969, nr. 9925). heid voor de burgers tot het inbrengen van bezwaren tegen al of niet ver-
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meend onjuist overheidsoptreden. In deze behoefte dient te worden voor-
zien door de aanstelling van een parlementaire ombudsman. 

De parlementaire ombudsman moet door de regeling van aanstelling, ont-
slag en rapportering een band met het parlement hebben. Hij moet in de uit-
oefening van zijn functie onafhankelijk zijn. Door de Staten-Generaal ont-
vangen klachten neemt hij op verzoek van de Commissies voor de Verzoek-
schriften in behandeling. Klachten, die hem rechtstreeks bereiken behandelt 
hij na verkregen autorisatie van de Commissie voor de Verzoekschriften uit 
de Tweede Kamer. De Staten-Generaal kunnen regelen stellen inzake de au-
torisatie en met betrekking tot de beantwoording van klachten. De ombuds-
man informeert de Commissie voor de Verzoekschriften omtrent de behan-
deling van klachten, behoudens wellicht voor wat betreft bepaalde onbedui-
dendezaken. 

De competentie van de parlementaire ombudsman dient voorlopig te wor-
den beperkt tot klachten met betrekking tot het door de centrale overheid ge-
voerde bestuur. Klachten, betrekking hebbend op algemeen verbindende 
voorschriften en aangelegenheden betreffende het algemeen regeringsbe-
leid neemt hij niet in behandeling. De parlementaire ombudsman is be-
voegd als beoordelingscriteria aan te leggen geschreven zowel als onge-
schreven recht en beginselen van behoorlijk bestuur, alsmede een oordeel 
te geven over de wijze waarop de overheid handelt en de burger tegemoet 
treedt. 

De parlementaire ombudsman dient onder meer over de bevoegdheid te 
beschikken personen voor zich te doen verschijnen voor het verstrekken van 
inlichtingen en schriftelijk inlichtingen in te winnen bij overheidsorganen, in-
dividuele ambtenaren en particulieren. 

Bij de uitvoerige behandeling van bedoelde nota in de Tweede Kamer2 

bleek, dat een overgrote meerderheid der toenmalige leden zich kon vereni-
gen met bovengenoemde conclusies, zij het met voorbehoud op de volgen-
de punten. Het werd gewenst geacht dat ieder zich met een klacht over de 
vervulling van de overheidstaak rechtstreeks tot de ombudsman zou kunnen 
wenden, waarbij een parlementaire zeef ongewenst en onnodig zou zijn. 
Voorts was men van oordeel dat het gewenst zou zijn de ombudsman de be-
voegdheid toe te kennen, ook zonder dat een klacht bij hem zou zijn inge-
diend, op eigen initiatief een onderzoek in te stellen. Ten aanzien van de 
competentie van de ombudsman sprak de Tweede Kamer zich ervoor uit, 
dat deze zich in beginsel ook tot het door de lagere openbare lichamen ge-
voerde bestuur moet kunnen uitstrekken, voor zover voor dit bestuur geen 
aparte overeenkomstige voorzieningen zijn getroffen, doch dat overwegin-
gen van praktische aard ertoe kunnen nopen in de eerste tijd met het onder-
zoeken en beoordelen van het bestuur van de centrale overheid te volstaan. 

Zoals uit het wetsontwerp en de memorie van toelichting blijkt, komt onze 
mening in grote lijnen overeen met de hierboven weergegeven zienswijze 
van de meerderheid der leden van de toenmalige Tweede Kamer. Ook om-
trent de door het in te stellen instituut te dragen naam bestaat overeenstem-
ming in dien zin dat de benaming «ombudsman» weinig gelukkig wordt ge-
acht. De indieners van meergenoemde nota hebben voor het instituut de 
aanduiding «ombudsman» gebezigd zonder daarmede toen een uitspraak te 
willen doen met betrekking tot de naam, die het bij de invoering in ons land 
zou moeten dragen. De benaming «ombudsman» zou in Nederland geheel 
ten onrechte associaties wekken met het mannelijk geslacht, zulks terwijl de 
Zweedse benaming ombudsman en de Deense ombudsman niets met het 
Nederlandse woord man te maken hebben, doch betrekking hebben op 
machtiging - een soort mandaat derhalve - van bedoelde functionaris van-
wege het parlement. Bovendien geven wij de voorkeur aan een Nederlandse 
benaming. Wij menen deze gevonden te hebben in de naam Commissaris 
van onderzoek. Wij stellen deze betiteling thans voor en wijzen daarbij nog 
op het daaraan verbonden voordeel van het onderscheidend vermogen met 

2 Handelingen van de Tweede Kamer, ver- . _ , . . . . . .. . _._». 
gaderingenvan3,4en ie februari 1971. bizZ. betrekking tot de benaming ombudsman waaronder personen uit de parti-
2601-2622,2640-2651 en 2778-2779. culiere sfeer thans werkzaam zijn of wellicht nog worden. 
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Het voorgestelde wetsontwerp voorziet in de benoeming van de Commis-
saris van onderzoek door de Kroon via een aan de Minister van Binnenland-
se Zaken te zenden voordracht van de Tweede Kamer op een aanbevel ing, 
opgemaakt door de vice-president van de Raad van State, de president van 
de Hoge Raad en de voorzit ter van de Algemene Rekenkamer. Ook kan de 
Tweede Kamer in bepaalde geval len het ontslag van de commissar is door 
de Kroon bevorderen. Zijn rechtspositie word t bi j en krachtens de wet gere-
geld. 

Belanghebbenden, daaronder begrepen privaatrechteli jke rechtspersonen 
en publiekrechteli jke instel l ingen, maar ook niet-rechtspersoonl i jkheid bezit-
tende groeper ingen, zullen gerechtigd zijn van de commissar is een onder-
zoek te verlangen naar de wijze waarop een orgaan van de centrale overheid 
of iemand vanwege een dergeli jk orgaan zich jegens hen heeft gedragen. In 
de regel zal een zodanig verzoek de commissar is tot een onderzoek verpl ich-
ten. De commissar is is echter niet bevoegd een onderzoek in te stellen in 
aangelegenheden van algemeen beleid, aangelegenheden betreffende alge-
meen verbindende voorschr i f ten, aangelegenheden ten aanzien waarvan een 
onherroepel i jk rechterl i jke of andere - administrat iefrechtel i jke - uitspraak is 
gedaan en evenmin voor zover een administrat iefrechtel i jke voorz iening 
openstaat. Voorts zal de commissar is bevoegd zijn - met de hierboven ver-
melde restrictie, - uit eigen beweging een onderzoek in te stellen naar de 
wijze waarop een orgaan van de centrale overheid of iemand vanwege een 
dergeli jk orgaan zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen. Het 
wetsontwerp regelt voorts het horen van de direct betrokkenen en van getui-
gen, terwi j l de commissar is bevoegd is deskundigen en tolken bi j zijn onder-
zoek te betrekken. Ook kan de commissar is over legging van bescheiden ver-
langen. Na vaststel l ing of een orgaan van de centrale overheid of iemand 
vanwege een dergeli jk orgaan zich in de onderzochte aangelegenheid al dan 
niet behoorl i jk heeft gedragen, is de commissar is verpl icht van zijn bevin-
dingen en oordeel mededel ing te doen aan de betrokkenen. Overigens mo-
ge er in dit verband op worden gewezen, dat aan een door de commissar is 
uitgesproken oordeel geen direct rechtsgevolg is verbonden. Wel kan hij 
met zijn oordeel tevens zijn zienswijze over eventueel te nemen maatregelen 
kenbaar maken aan het betrokken orgaan, dat daarvan ongetwi j fe ld goede 
nota zal nemen. Ook de Kamers der Staten-Generaal of één of meer leden 
van een Kamer kunnen zich eventueel naar aanleiding van het oordeel van 
de commissar is voor de aan de orde gestelde belangen inzetten. Het wets-
ontwerp bevat voorts een verpl icht ing voor de commissar is tot een jaarlijkse 
rapportage van zijn werkzaamheden aan de Kamers der Staten-Generaal en 
aan de ministers. Een tussenti jdse rapportage behoort eveneens tot de mo-
gel i jkheden. 

In de Nota inzake het Ombudsmanvraagstuk werd het standpunt ingeno-
men dat tot invoering van het insti tuut van de Commissar is van onderzoek 
kan worden overgegaan zonder voorafgaande grondwetswi jz ig ing (conclu-
sie VI). Wi j onderschri jven dit standpunt. Dit neemt niet w e g , dat het ons ge-
wenst lijkt in het kader van de aanstaande algehele grondwetsherziening 
aan de commissar is een uitdrukkeli jke grondwette l i jke basis te geven. 

Met betrekking tot de inhoudel i jke competent ie (artikel 27) van de Com-
missaris van onderzoek merken wi j nog het volgende op. 

Anders dan in de hiervorenvermelde conclusies van de Nota inzake het 
Ombudsmanvraagstuk werd weergegeven gaat het onzes inziens bij het 
door de commissar is te hanteren cri ter ium niet pr imair om toetsing aan be-
ginselen van behoorl i jk bestuur. Deze in de jur isprudent ie tot ontwikkel ing 
gebrachte beginselen, die in de rechtmatigheidstoetsing zijn begrepen, zijn 
normen waaraan overheidsbeschikkingen op rechtmat igheid worden ge-
toetst. In casu gaat het echter om wat anders. In de eerste plaats heeft het 
onderzoek van de commissar is niet betrekking op beschikkingen, waarbi j de 
afweging van alle aan de orde zijnde belangen aan de orde is, maar op de 
wijze waarop de centrale overheid zich jegens een bestuurde heeft gedra-
gen. Het kan heel wel gebeuren, dat bij het nemen van een beschikking de 
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afweging van alle aan de orde zijnde belangen op zich zelf juist is geschied 
en dat de overheid bij de gevolgde procedure om tot de beschikking te ko-
men ook niet in str i jd met de wet of enig beginsel van behoorl i jk bestuur 
heeft gehandeld, maar dat toch de vraag rijst of de overheid zich jegens de 
betrokkene wel behoorl i jk heeft gedragen. Ook in gevallen waar in geen 
beschikking is genomen, kan de commissar is onderzoeken of de overheid 
zich jegens de betrokkene behoorl i jk heeft gedragen. Bovendien gaat het 
hierbi j niet om een toetsing aan beginselen van behoorl i jk bestuur, maar 
voorziet het wetsontwerp in een andere benader ing, te weten een toetsing 
aan normen van fatsoen in zoverre de commissar is mag en ook moet beoor-
delen of de centrale overheid in de onderzochte aangelegenheid zich be-
hoorl i jk jegens de bestuurde heeft gedragen. Het onderzoek zal niet zijn 
gericht op de doelmat igheid en ook niet op de rechtmat igheid indien een be-
paalde beschikking is genomen. Voor een toetsing op die punten verwijzen 
w i j naar de reeds bestaande regel ingen inzake de rechtsbescherming. Indien 
deze er niet zi jn, bestaat op die punten geen rechtsbescherming. 

Gelijk bovenvermeld, bestrijkt de competent ie volgens het wetsontwerp 
slechts de handelwijze van organen van de centrale overheid, daaronder be-
grepen de str i jdkrachten. Met onze ambtgenoot van Defensie zijn w i j van 
oordeel , dat geen bijzondere reden ertoe noodzaakt een speciale commissa-
r isvan onderzoek voor de kr i jgsmacht aan te stellen. Wel zal een substi tuut-
commissar is in het bijzonder met de behandel ing van klachten betreffende 
de kr i jgsmacht kunnen worden belast. 

Zoals uit het bepaalde in artikel 1, vierde l id, bli jkt, zijn onder mee rde per-
soon die het Koninkli jk gezag uitoefent en de leden van de Kamers der Sta-
ten-Generaal, de Raad van State en de A lgemene Rekenkamer aan de com-
petentie van de commissar is ont t rokken. Ter plaatse zal hierop worden te-
ruggekomen. Ook de met rechtspraak belaste personen zijn van de werk ing 
der wet ui tgezonderd. 

Wi j zijn van oordeel, dat het afbreuk zou doen aan de onafhankel i jkheid 
van de rechter - een van de peilers van ons staatsbestel - wanneer een bui-
ten de rechterlijke organisatie staande funct ionar is de bevoegdheid zou krij-
gen een onderzoek in te stellen naar het optreden van de rechter en daarop 
kritiek u i t te oefenen wanneer daartoe zijns inziens aanleiding zou bestaan. 
Ook al zou de inhoud van rechterl i jke beslissingen buiten de bemoei ings-
sfeer van de Commissaris van onderzoek bl i jven, toch tast kritiek van deze 
funct ionaris op het persoonl i jk optreden van de rechter in de ui toefening van 
zijn functie diens onafhankel i jkheid aan. In de dr iedel ing wetgevende, be-
sturende en rechtsprekende macht behoort de taak van de commissar is im-
mers niet tot de laatstgenoemde macht. Daarbij komt dat het in het vermo-
gen ligt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te beletten dat de com-
missaris na ommekomst van de termi jn van zes jaar waarvoor zijn benoe-
ming geldt word t herbenoemd. Zij kan zelfs zijn tussenti jdse ontslag bewerk-
stel l igen. Er zij voorts op gewezen, dat het uitgesloten is dat de Staten-Gene-
raal gebruik zouden maken van de in het wetsontwerp voorziene mogeli jk-
heid de betrokken Minister te vragen verantwoord ing voor één der Kamers 
af te leggen voor een door de commissar is bekrit iseerde gedraging indien 
het een gedraging van een rechter zou betreffen. In verband daarmede zijn 
voor het leven of voor een bepaalde t i jd benoemde personen en uit deze 
personen samengestelde colleges, voor zover met rechtspraak belast, met 
zoveel woorden uitgezonderd in artikel 1, vierde lid sub e en f. Onder deze 
omschr i jv ing valt overigens ook de Afdel ing rechtspraak van de Raad van 
State waarvan de voorzit ter en de leden eveneens reeds onder de uitzonde-
ring sub c val len. 

Anderzijds wijzen wi j erop, dat reeds thans een zij het niet wettel i jk gere-
gelde klachtmogel i jkheid bestaat. Zi j , die menen redenen te hebben over de 
wijze waarop een lid van de rechterli jke macht zich jegens hen heeft gedra-
gen, richten zich in de praktijk nog al eens met een klacht tot de Procureur-Ge-
neraal bij de Hoge Raad. Deze pleegt dan een onderzoek in te stel len. 

Tweede Kamer, zitt ing 1976-1977,14 178, nrs. 1-3 20 



De mogel i jkheid bestaat dat de Procureur-Generaal feiten en omstand ig -
heden vaststelt, die hem aanleiding geven een vorder ing te doen instel len, 
als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie. Het on-
derzoek kan leiden tot een waarschuwing aan de rechter over w iens han-
delswijze is geklaagd. Op de bestaande praktijk, die de rechterl i jke onafhan-
keli jkheid niet aantast, kan worden voor tgebouwd. 

Ten einde de burger voor de wi jze waarop de rechter jegens hem handelt 
een overeenkomst ige mogel i jkheid te bieden zijn beklag te doen als in bi j -
gaand wetsontwerp word t voorgesteld voor het optreden van andere over-
heidsorganen, zijn in dit wetsontwerp ook opgenomen voorstel len tot wette-
lijke regel ing van een beklag recht ten aanzien van voor het leven of v o o r e e n 
bepaalde t i jd benoemde personen en colleges voor zover met rechtspraak 
belast. 

De wi jz ig ing van de Wet op de Rechterlijke Organisatie (artikel III) heeft be-
trekking op wat wel genoemd word t de «gewone rechterli jke macht». Voor 
andere voor het leven of voor een bepaalde t i jd benoemde rechters is deze 
regeling in de daarvoor in aanmerking komende wetten zoveel mogel i jk van 
overeenkomst ige toepassing verklaard (artikelen IV—XII). Wel l icht ten over-
vloede zij nog opgemerkt , dat de bovenbedoelde regelingen slechts betrek-
king zullen hebben op de voor het leven of voor een bepaalde t i jd benoemde 
onafhankel i jke rechter. Voor niet tot deze categorie behorende rechterl i jke 
ambtenaren, als leden van de griff ies en van het openbaar minister ie, be-
staan niet de redenen tot het treffen van een afwijkende regeling als boven 
uiteengezet voor de onafhankeli jke rechter. 

In de art ikelsgewijze toel icht ing word t ook op deze voorstel len nader inge-
gaan. 

Waar de onderhavige materie geheel n ieuw is en de Commissar is van on-
derzoeken zijn apparaat de gelegenheid dient te worden gelaten de zo nood-
zakelijke ervar ing te verwerven, hechten wi j eraan dat de competent ie van 
de commissar is voorshands en in ieder geval gedurende enige jaren zal zijn 
beperkt tot onderzoek naar de wijze van handelen van organen van de cen-
trale overheid. Naar ons oordeel zou het aanbevel ing verdienen in de toe-
komst ook de mogel i jkheid te scheppen van onderzoek naar de handelwi jze 
van organen van de lagere openbare l ichamen. 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

ARTIKEL I 

Artikel 7 

Het eerste lid sub b van dit artikel definieert het administrat ief orgaan, 
welks gedraging in het kader van de onderhavige wet aanleiding kan zijn tot 
een onderzoek door de commissar is. 

Voor de begr ipsbepal ing van administrat ief orgaan is aanslui t ing gezocht 
bij de def ini t ie welke in artikel 1 van de Wet administrat ieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen is gegeven. Zoals reeds onder Algemeen is uiteen-
gezet, zal de werkingssfeer van de wet voor lop ig in beginsel beperkt zijn tot 
de organen van de centrale overheid waartoe allereerst, maar niet al leen, de 
departementen van algemeen bestuur moeten worden gerekend. Deze be-
perking komt aan het slot van de defini t ie tot ui t ing. Het tweede lid wi jk t daar 
evenwel van af. Daarop zal hieronder worden ingegaan. 

Het eerste lid onder c bevat een gebruikeli jke bepal ing ten aanzien van het 
in het wetsontwerp gebezigde begrip ambtenaar. Voor een goede taakver-
vul l ing van de commissar is is het gewenst ook de gewezen ambtenaren, ar-
beidscontractanten en dienstpl icht ige mil i tairen onder de werk ing van de 
desbetreffende bepalingen van de wet te brengen. 
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Het tweede lid doet zowel de rijks- als de gemeentepol i t ie onder het bereik 
van de wet val len. Niet-vermelding van de pol i t ie h ier ter plaatse zou de wet 
ui tslui tend op de ri jkspolit ie - en derhalve niet op de gemeentepol i t ie - toe-
passelijk doen zijn. Gezien de in het algemeen gel i jksoort ige taak van rijks-
en gemeentepol i t ie, gaat het, naar ons oordeel niet aan voor dit onderdeel 
van de overheidstaak de bevoegdheid van de commissar is te beperken tot 
het orgaan van de centrale overheid. Deze afgrenzing zou voor de burgers 
onbegri jpel i jk zijn en voor wat betreft het personeel zou het een onaanvaard-
baar onderscheid betekenen. Daarom is gekozen voor een algemene ver-
meld ing van de pol i t ie. Ook de Commissaris der Koningin en de burgemees-
ter moeten in dit verband worden genoemd, nu wettel i jke voorschri f ten aan 
hen taken met betrekking tot de polit ie hebben toebedeeld voor wat betreft 
handhaving van de openbare orde, organisatie en beheer van de polit ie. Vol-
ledigheidshalve zij nog opgemerkt dat het bovenstaande uiteraard niet af-
doet aan het feit, dat de Commissaris der Koningin, wanneer hi j optreedt ter 
u i tvoer ing van taken op grond van zijn Instructie, zulks in beginsel doet als 
ri jksorgaan en reeds daardoor onder de werk ing van de wet valt. 

Ingevolge het derde lid wordt een gedraging door een ten dienste van het 
administrat ieve orgaan staande ambtenaar aangemerkt als een gedraging 
door dat orgaan zelf. Een administrat ief orgaan zal immers in veel gevallen 
door middel van ten dienste van dat orgaan staande ambtenaren optreden. 

Het vierde lid bevat een bepaling ten aanzien van gedragingen van een 
aantal organen. Het onttrekt gedragingen van de sub a-g genoemde orga-
nen, waaronder begrepen de gedragingen van de voorzit ters, de vice-voor-
zitters, de leden en de commissies uit hun midden, aan de competent ie van 
de commissaris. Voor het sub a genoemde orgaan, de persoon, die het Ko-
ninklijk gezag uitoefent, is deze uitzondering gelegen in de bijzondere staats-
rechtelijke funct ie, welke deze inneemt. Wi j zien geen aanleiding bij deze uit-
zondering mede te betrekken leden van het Koninkli jk Huis die een functie 
vervul len welke hen mede deel van een orgaan van de centrale overheid 
doet zijn. Ook aan de ten aanzien van de Kamers der Staten-Generaal, de 
Raad van State en de A lgemene Rekenkamer gemaakte uitzonderingen heb-
ben overwegingen omtrent de bijzondere staatsrechteli jke betekenis van die 
organen ten grondslag gelegen. Wi j hebben de met betrekking tot de sub e 
en f genoemde organen gemaakte uitzonderingen onder Algemeen al toege-
licht. De ui tzondering onder g is opgenomen omdat op de daar bedoelde ge-
dragingen reeds toezicht word t uitgeoefend door de rechterli jke macht. 

Het zou ons te ver gaan, indien de hier bedoelde uitzonderingen ook zou-
den gelden voor gedragingen door ten dienste van de hier genoemde orga-
nen staande ambtenaren. Dezen zijn dan ook blijkens de gebezigde redactie 
niet ui tgezonderd. 

Artikel 2 

Ingevolge het eerste lid van dit artikel, dat het insti tuut instelt, benoemt de 
Kroon de Commissaris van onderzoek. De voor de voordracht verantwoor-
delijke minister is die van Binnenlandse Zaken. De voorgestelde procedure 
is ont leend aan die ten aanzien van andere hoge staatsambten in ons land, 
te weten dat van raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden en van lid der 
Algemene Rekenkamer. De band die de Commissaris van onderzoek heeft 
met de vo lksver tegenwoord ig ing komt onder meer tot ui t ing in een door 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal op te maken voordracht. 

Ingevolge de in het tweede lid vervatte regel ing, welke is ont leend aan ar-
tikel 85 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie, worden aan de Tweede 
Kamer voor de te maken voordracht namen van personen ter beschikking 
gesteld door middel van een aanbevel ing, opgemaakt door functionarissen 
die geacht kunnen worden inzicht te hebben in de hoge eisen welke het nieu-
we ambt stelt. Opgemerkt zij dat de commissie-Bel infante bij het opstellen 
van haar ontwerp-Wet op de algemeen ver t rouwensman 3 van een soortge-
lijke regeling als in de eerste twee leden van dit artikel neergelegd is uitge-

3 Rapport van de studiecommissie ingesteld 
door het bestuur van de Vereniging voor Admi-
nistratief Recht, ter beantwoording van de 
vraag, In hoeverre de instelling van een parle-
mentaire ombudsman naar Scandinavisch 
voorbeeld voor Nederland wenselijk is (1964). 
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gaan. Ook indien ingevolge het bepaalde in het derde l id de ambtsduur van 
de commissar is is geëindigd en deze funct ionar is in aanmerking komt voor 
herbenoeming, dient de procedure van het eerste en tweede lid te worden 
gevolgd. 

De benoeming voor de duur van zes jaren maakt het enerzijds mogel i jk pe-
riodiek te toetsen of de commissar is het in hem te stellen ver t rouwen bezit 
en houdt anderzijds voldoende waarborgen voor de nodige continuïteit in. 

Artikel 3 

De artikelen 3,4 en 5 bevatten een aantal regels betreffende de rechtsposi-
tie van de commissar is. Slechts in de daar genoemde geval len kan sprake 
zijn van ontslag of op non-act ivi tei tstel l ing. Deze artikelen bevatten waarbor-
gen die verband houden met het aanzien van het onderhavige ambt. Voor 
wat betreft de redenen van ontslag en op non-act ivi tei tstel l ing is in artikel 3 
aanslui t ing gezocht bij de v o o r d e leden van de rechterli jke macht te dezer 
zake geldende bepal ingen. Het vaststaan van de in dat artikel genoemde fei-
ten valt in het algemeen licht te constateren, zodat het ontslag in deze geval-
len een zaak van de Kroon alleen kan zi jn. Hierbij zij opgemerkt dat de hier 
bedoelde bevoegdheid, evenals die vermeld in de artikelen 4 en 5, gelet op 
de bi jzondere aard van het onderhavige ambt , voor de Kroon een imperatie-
ve is. 

Artikel 4 

Het bepaalde in het onderhavige artikel vergt een waarder ing van feiten 
en omstandigheden en de invloed daarvan op het ver t rouwen dat in de com-
missaris kan worden gesteld. Deze waarder ing kan het beste in handen wor-
den gelegd van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij v indt haar neer-
slag in een met redenen omklede kennisgeving van de Kamer aan de Kroon, 
strekkende tot ver lening van ontslag aan de commissar is. 

Artikel 5 

Het aanzien van het ambt word t ook reeds geschaad indien de Commissa-
ris van onderzoek zich in voor lop ige hechtenis bevindt en ook wanneer een 
rechterli jke beslissing te zijnen aanzien is gegeven, geli jk vermeld in het eer-
ste l id, ook al is de rechtsgang nog niet definit ief geëindigd. Onder deze om-
standigheid dient de commissar is op non-activiteit te worden gesteld. In de 
geval len, bedoeld in het tweede l id, kan het aanzien van het ambt worden 
geschaad, waardoor op non-act ivi tei tstel l ing geboden kan zijn. In de in 
laatstgenoemd artikell id voorziene geval len gaat aan het besluit vooraf een 
waarder ing van de ernst van de genoemde omstandigheden en de invloed 
daarvan op het aanzien van het ambt. Deze waarder ing met betrekking tot de 
ti jdeli jke maatregel van op non-act ivi tei tstel l ing kan zonder inschakeling van 
de Tweede Kamer geschieden. 

Artikel 6 

De Commissaris van onderzoek moet zich bij zijn onderzoek en de vor-
ming van zijn oordeel uiteraard geheel onpart i jd ig kunnen opstel len. Daar-
om behoort hij het l idmaatschap van een ver tegenwoord igend l ichaam noch 
enige bezoldigde openbare betrekking te bekleden dan wel het ambt of be-
roep van advocaat, procureur of notaris uit te oefenen. Met betrekking tot de 
in het eerste lid onder a vermelde ui tzondering voor het l idmaatschap van 
de Staten-Generaal moge het volgende worden opgemerkt . Er zou geen re-
den zijn voor het maken van deze ui tzonder ing, ware het niet dat de Grond-
wet het vooralsnog onmogel i jk maakt deze achterwege te laten. Het is de ge-
wone wetgever immers niet toegestaan aan het bepaalde in artikel 106, eer-
ste l id, der Grondwet, waar in vanzelfsprekend de commissar is van onder-
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zoek ontbreekt, u i tbreiding te geven. Uit een en ander mag derhalve zeker 
niet worden afgeleid, dat w i j het wensel i jk noch nodig zouden achten dat het 
gel i jkt i jd ig bekleden van het l idmaatschap der Staten-Generaal en van het 
ambt van Commissar is van onderzoek word t ui tgesloten. Ook in de benoe-
mingsprocedure van de Commissar is is daarvoor een belangrijk argument 
gelegen3 . 

Art ikel 106, derde l id, van de Grondwet laat intussen wel een regel ing toe 
ingevolge welke de Commissar is van onderzoek zijn ambt niet langer ver-
vul t , indien hij lid word t van een der beide Kamers van de Staten-Generaal. 
In verband hiermede is in het tweede lid bepaald, dat de Commissar is van 
onderzoek van rechtswege op non-activiteit word t gesteld, zodra hij bedoeld 
l idmaatschap aanvaardt. De komende grondwetsherz iening zal het mogel i jk 
kunnen maken te bepalen, dat de Commissar is van onderzoek het l idmaat-
schap van de Staten-Generaal, evenmin als dat van de andere in het eerste 
lid bedoelde publiekrechteli jke colleges, kan bekleden. 

Met de voorgestelde regeling is over igens voor zover dat nodig leek aan-
gesloten bij het te dien aanzien in de Wet op de Raad van State voor de Vice-
•Presedent en leden van de Raad van State bepaalde. Ook het l idmaatschap 
van vaste commissies van advies en bi jstand aan de Regering dient naar on-
ze mening onverenigbaar te zijn met het ambt van Commissaris van onder-
zoek. Ook te dien aanzien behoort het mot ief van strikte onpart i jd igheid een 
rol te spelen. Denkbaar is dat nog andere functies onverenigbaar moeten 
worden geacht met het onderhavige ambt. Wi j zijn echter van oordeel dat 
een ui tgebreide opsomming daarvan achterwege kan bl i jven, aangezien 
daarmede bi j de benoeming rekening kan worden gehouden en voor ts ver-
wacht mag worden dat de commissar is een minder gelukkige verenig ing 
van functies als hier bedoeld zal voorkomen. 

Artikel 7 

Dit artikel regelt de rechtspositie van de Commissaris van onderzoek met 
betrekking tot de aan het ambt te verb inden aanspraken op pensioen en op 
ui tkering bij ver lening van ontslag om andere redenen dan het bereiken van 
de voor het onderhavige ambt geldende leefti jdsgrens. Daarbij is mede in 
verband met de t i jdeli jke aard van de benoeming aansluit ing gezocht bij de 
voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal geldende regel ing. 
Het tweede lid is ont leend aan artikel 12, tweede l id, van de Wet op de Rech-
terli jke Organisatie. 

Artikel 8 

Mede in verband met de onafhankeli jke posit ie van de Commissar is van 
onderzoek ligt het in het voornemen een afzonderli jk wetsvoorstel in te die-
nen tot regeling van zijn bezoldiging. Gelet op de hoogheid van het ambt en 
de aan de persoonli jke kwaliteiten te stellen eisen word t gedacht aan het be-
zoldigingsniveau van de President van de Hoge Raad der Nederlanden en de 
Vice-President van de Raad van State. 

Artikel 10 

Het is evident, dat een bepal ing als vervat in het eerste lid van het onder-
havige artikel niet kan worden gemist. De Commissaris van onderzoek zal in 
zijn functie wetenschap verkri jgen niet alleen van de aangelegenheid waar-
op het onderzoek betrokking heeft, doch mede van daarmede verband hou-
dende zaken van vaak vertrouwel i jke aard. Vereist is deswege dat zijn weten-
schap niet verder aan anderen ter kennis word t gebracht dan voor de vervul-
l ing van de taak van de Commissaris van onderzoek noodzakelijk is. Het 
tweede lid verpl icht de commissar is derhalve ook mededel ing als bedoeld in 
het eerste lid achterwege te laten voor zover moet worden gevreesd, dat het 
openbaar belang daardoor word t geschaad. Zowel de vei l igheid van de 
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Staat als de bescherming van de persoonli jke levenssfeer van een betrokke-
ne kunnen hierbi j een rol spelen. Zo zal met betrekking tot de in artikel 28 
vervatte rapportagepl icht ook laatstgenoemd belang in acht dienen te wor-
den genomen. Veelal zal weglat ing van namen reeds voldoende waarbor-
gen opleveren dat op de persoonli jke levenssfeer geen inbreuk word t ge-
maakt. Ook mededel ing aan degene, op wiens verzoek onderzoek is verr icht, 
zal tegen aantasting van de onderhavige belangen met waarborgen omge-
ven dienen te zijn. Denkbaar is ook dat ter bescherming van belangen als de 
vei l igheid van de staat bij voorbeeld een deel van de rapportage slechts ter 
vertrouweli jke kennisneming aan de Staten-Generaal kan worden overge-
legd en niet openbaar gemaakt kan worden. 

Schending van de in dit artikel neergelegde geheimhoudingspl icht , welke 
overigens een strafbaar feit kan opleveren, kan - ook zonder dat een vervol-
g ing wordt ingesteld - aanleiding zijn tot ontslag van de commissar is over-
eenkomstig artikel 4. 

Artikel 11 

Het laat zich aanzien, dat de werkzaamheden van de Commissaris van on-
derzoek van zodanige omvang zullen zijn dat aan de benoeming van één of 
meer subst i tuut-Commissarissen van onderzoek niet valt te ontkomen. De 
subst i tuut-commissaris zal werkzaamheden van onderzoek moeten kunnen 
verr ichten. Het geven van een eindoordeel behoort echter niet tot zijn be-
voegdheden; evenmin zal hij aan de Kamers der Staten-Generaal rapporte-
ren. Voor benoeming van de subst i tuut-Commissar is geldt een andere pro-
cedure dan voor de commissaris. Overigens is zijn rechtspositie overeen-
komstig die van andere ambtenaren, als gevolg waarvan onder meer de be-
noeming plaatsvindt voor onbepaalde duur. 

Bij vervanging van de commissar is door een subst i tuut-commissaris zijn 
uiteraard alle voor de vervul l ing van het ambt geldende bepalingen van toe-
passing. 

Artikel 12 

Met betrekking tot het tweede lid zij opgemerkt , dat de commissar is bij de 
ui tvoering van de opdracht tot regeling van de werkzaamheden van een sub-
st i tuut-commissaris niet zal mogen delegeren de ui toefening van de in de ar-
tikelen 15-18 en 26-29 neergelegde bevoegdheden en verpl icht ingen. 

Artikel 13 

Het spreekt vanzelf dat het in dit artikel bedoelde secretariaat eveneens 
ten dienste van de subst i tuut-commissaris staat. De rechtspositie van de tot 
het secretariaat behorende personen word t verder beheerst door het Alge-
meen Rijksambtenarenreglement casu quo het Arbeidsovereenkomstenbe-
sluit. 

Artikel 14 

Het eerste lid van dit artikel verschaft belanghebbenden de bevoegdheid 
zich rechtstreeks tot de Commissaris van onderzoek te wenden met bezwa-
ren tegen de wi jze waarop een orgaan van de centrale overheid zich jegens 
hem of haar heeft gedragen. Daaronder moet worden verstaan een gedra-
g ing door of vanwege een zodanig orgaan. Dit houdt in dat ook bezwaren 
kunnen worden ingebracht tegen de wijze van optreden van bij voorbeeld le-
den van het orgaan - voor zover niet uitgezonderd in artikel 1, vierde l id - en 
van individuele ambtenaren. 

Wat het begrip belanghebbende betreft zij nogmaals opgemerkt, dat dit 
niet beperkt is tot de burger. Het gaat hier om de bestuurde. Ook een orgaan 
van de lagere overheid dat meent dat een orgaan van de centrale overheid 
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zich jegens hem niet behoorl i jk heeft gedragen kan zich ingevolge artikel 14 
tot de commissar is wenden. De indiening van een verzoekschrift verpl icht 
de commissar is in het algemeen tot een onderzoek. Indien echter een in een 
verzoekschrift aan de orde gestelde zaak niet rechtstreeks de indiener be-
treft, is de commissar is niet verpl icht ingevolge dat verzoek een onderzoek 
in te stel len, doch hij kan dit in beginsel wel doen uit hoofde van zijn in art i-
kel 16 neergelegde bevoegdheid. De aandacht zij erop gevest igd, dat bli jkens 
de tekst de wijze van gedraging - derhalve de wijze van optreden en niet het 
voeren van beleid - in het verleden moet l iggen, zodat geen bezwaren kun-
nen worden ingebracht tegen een in de toekomst verwachte gedraging. 

Het in dit artikell id bedoelde recht bestaat niet, indien de betreffende ge-
draging van de centrale overheid langer dan een jaar vóór de indiening van 
het verzoekschrift heeft plaatsgevonden. De reden voor deze beperkende 
termi jn is onder meer gelegen in het feit dat in het merendeel der gevallen 
geen wezenli jk belang meer word t gediend door een onderzoek buiten de 
gestelde termi jn . Overigens merken w i j op, dat deze termi jn niet te strikt 
moet worden opgevat bij een gedraging die zich over een langere termi jn 
heeft uitgestrekt. In dat geval is het voldoende dat het einde van die gedra-
g ing binnen de termi jn is gelegen. Over een (al te) late reactie op een ver-
zoek kan bij voorbeeld nog geklaagd worden - ook al is inmiddels antwoord 
ontvangen - mits de klacht word t ingesteld binnen een jaar na de ontvangst 
daarvan. Wi j wijzen er nog op dat onder het in dit artikel bedoelde zich ge-
dragen ook valt een nalaten van iets dat had behoren te gebeuren. 

Overwogen is nog een regel ing te treffen omtrent de gang van zaken inge-
val een verzoekschrift, eenzelfde aangelegenheid betreffende, (nagenoeg) 
gel i jkt i jd ig is ingediend bij zowel de Commissaris van onderzoek als een der 
commissies voor de verzoekschriften, bedoeld in artikel 15, sub c. Hiervan is 
afgezien, omdat verwacht mag worden dat in de praktijk via onder l ing con-
tact tussen de betreffende secretariaten voor zodanig geval een regeling zal 
worden getroffen, waarb i j aard en karakter der ingebrachte bezwaren een 
rol zullen spelen. 

Het tweede lid bepaalt, dat naam en adres van de verzoeker in het verzoek-
schrift vermeld moeten zijn. Het sub b en c vermelde strekt ertoe dat duide-
li jkheid bestaat omtrent de inhoud van de klacht en stelt tevens de commis-
saris in de gelegenheid te beoordelen of hij bevoegd of verpl icht is behande-
ling van de zaak achterwege te laten op grond van het bepaalde in artikel 15 
sub b, c en d en artikel 17. 

Overwogen is de al dan niet wensel i jkheid van een bepal ing, volgens wel -
ke een adres niet in behandel ing word t genomen voordat de klager een 
«griff ierecht» heeft gestort. Wi j hebben van het opnemen van zodanige be-
pal ing afgezien, omdat w i j het minder juist achten voor het gebruik maken 
van de in het onderhavige wetsontwerp voorgestelde mogel i jkheid tot het 
inbrengen van bezwaren tegen een gedraging door of vanwege een orgaan 
van de centrale overheid door de verpl icht ing tot betal ing van een bepaald 
bedrag enige be lemmer ing , ook al is het een zeer ger inge, te scheppen. 

Artikel 15 

Behoudens het bepaalde sub a, b, c en d van dit artikel en het bepaalde in 
artikel 17schept de indiening van een verzoekschrift i neen concreet geval 
voor de commissar is een verpl icht ing tot onderzoek ter zake van de inge-
brachte bezwaren. Indien aan de vereisten suba niet is voldaan dan wel de 
commissar is reeds bij eerste beschouwing blijkt, dat een verzoekschrift on-
voldoende aanleiding tot een onderzoek bevat (vide sub b), verschaft dit arti-
kel hem de bevoegdheid het instellen daarvan achterwege te laten. Zulks is 
evenzeer het geval, indien de sub c en d vermelde omstandigheden zich 
voordoen, tenzij ten aanzien van de sub c vermelde omstandigheden sprake 
is van een novum, dat tot een ander oordeel zou hebben kunnen leiden. Op-
gemerkt zij dat onder een commissie als bedoeld sub c is begrepen die uit de 
Tweede Kamer voor de in l icht ingen- en vei l igheidsdiensten. De reden voor 
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het niet instellen van een onderzoek in het sub d bedoelde geval is dat bij 
niet gebruik maken door de belanghebbende van de mogel i jkheid van be-
doelde administrat iefrechtel i jke voorz iening een recht tot het doen instellen 
van een onderzoek door de commissar is niet in de plaats behoort te treden 
van het recht, waarvan betrokkene geen gebruik heeft gemaakt. Wel is de 
commissar is in zodanig geval op grond van artikel 16 bevoegd, onder de re-
stricties vermeld in artikel 17, uit eigen beweging een onderzoek in te stel len. 

Onder het bepaalde sub d valt niet het geval, dat in dezelfde aangelegen-
heid voor een ander dan de verzoeker een administrat iefrechtel i jke voorzie-
n ing openstaat of door deze aanhangig is gemaakt. De commissar is is in dat 
geval derhalve niet van de plicht tot het instellen van een onderzoek onthe-
ven. Dat betekent echter niet dat hij terstond zijn onderzoek moet aanvan-
gen. Hij zal, indien hem dat geraden voorkomt , het onderzoek wel kunnen 
opschorten totdat de beroepstermi jn is verstreken casu quo op het beroep 
in laatste instantie is beslist. In het laatste geval dient hij daarna het onder-
zoek aan te vangen of voort te zetten voor zover dit dan niet ingevolge artikel 
17 moet worden gestaakt. Een zelfde gedragsl i jn kan de commissar is vo l -
gen, indien in de zaak een vorder ing bij de burgerl i jke rechter aanhangig is. 

Artikel 16 

Indien de Commissaris van onderzoek door welke omstandigheden ook 
kennis verkri jgt omtrent een zodanige wi jze van zich gedragen door of van-
wege een orgaan van de centrale overheid dat deze naar zijn oordeel aanlei-
d ing geeft tot een onderzoek, kan hij daartoe - behoudens het bepaalde bij 
artikel 17 - op eigen initiatief overgaan. De woorden uit eigen beweging die-
nen ruim te worden opgevat. 'Hieronder valt zowel het geval dat de commis-
saris geheel ope igen initiatief tot een onderzoek besluit als wanneer een 
verzoekschrift bij hem is ingediend en dit niet aan de wettel i jke vereisten vol-
doet of indien een der ui tzonder ingen, omschreven in artikel 15, van toepas-
sing is. In het laatstbedoelde geval bestaat wel iswaar geen verpl icht ing voor 
de commissar is tot onderzoek, doch mag hij niettemin daartoe overgaan. De 
mogel i jkheid van revisie van een reeds gegeven eigen oordeel op grond van 
een novum is in beginsel niet ui tgesloten. De beantwoord ing van de vraag 
of een novum aanwezig is is geheel aan de commissaris. Ten slotte zij nog 
vermeld , dat, indien een ander dan de door het overheidsoptreden getroffe-
ne een verzoek als bedoeld in artikel 14, eerste l id, indient, de commissar is 
met inachtneming van artikel 17 op grond van het onderhavige artikel tot 
een onderzoek competent is. 

Artikel 17 

Het onderhavige artikel bakent de competent ie van de Commissar is van 
onderzoek naar drie zijden af. In de eerste plaats is het algemeen regerings-
beleid voor hem verboden gebied, omdat dit een zaak is die op de onder-
scheidene terreinen de Regering en het parlement aangaat. Het gevoerde 
sociaal beleid bij voorbeeld, het beleid ten aanzien van de won ingbouw , als-
mede dat betreffende het mil ieu en het al dan niet voorzien in wettel i jke re-
gel ingen ter zake zal niet tot het werkterrein van de Commissaris van onder-
zoek behoren. Ook behoort buiten de bemoeiingssfeer van de Commissar is 
van onderzoek te bli jven het algemeen beleid ter handhaving van de rechts-
orde, als bij voorbeeld het algemeen vervolgingsbeleid, het sepotbeleid, het 
straf toemet ingsbeleid van het openbaar minister ie, het a lgemeen beleid in-
zake de transactietarieven in kantongerechtszaken en het algemeen beleid ter 
handhaving van de openbare orde. Het gaat hier om beleid, op de algemene 
strekking waarvan het parlement controle uitoefent volgens de daarvoor bij 
Grondwet en wet gestelde regels. Een onderzoek op dit gebied door de com-
missaris, öf op grond van een ingekomen verzoek, óf eigener beweging in-
gesteld, zou deze funct ionaris teveel op het werkterrein van het par lement 
brengen. Dit is ook het geval ten aanzien van algemeen verbindende voor-
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schrif ten, waaronder vallen wet ten, algemene maatregelen van bestuur en 
ministeriële verordeningen, alsmede ontwerpen daarvoor. Het a lgemeen re-
geringsbeleid en de algemeen verbindende voorschri f ten zullen in de mees-
te gevallen overigens niet direct gedragingen van administrat ieve organen 
tot inhoud hebben. Indien dat echter wel zo is en zich te dien aanzien een re-
den tot klagen voordoet , dan is dat een aangelegenheid die veeleer aan Re-
ger ing en par lement dan aan de Commissaris van onderzoek ter beoorde-
l ing staat. De in artikel 17 opgenomen afgrenzing behoeft echter de commis-
saris er niet van te weerhouden, indien hij bij zijn onderzoek op zijns inziens 
ernstige gebreken in de wetgev ing is gestuit, deze bij zijn oordeel te signale-
ren. De toepassing van wettel i jke voorschri f ten is in principe niet aan het 
werkterrein van de commissar is ont t roken, al zal er rekening mee moeten 
worden gehouden, dat te dien aanzien ingevolge een regeling van rechtsbe-
scherming mogel i jk reeds toetsing van de wijze waarop het overheidsorgaan 
zich heeft gedragen zal (kunnen) plaatshebben. Aan de bevoegdheid van de 
commissar is zijn met het oog daarop in artikel 17 grenzen gesteld voorzover 
voor de verzoeker de mogel i jkheid tot het volgen van een bepaalde admin i -
stratiefrechteli jke procedure nog openstaat. Dit is eveneens het geval, indien 
terzake door de burgerl i jke of administrat ieve rechter of in administrat ief be-
roep een voorziening is gegeven waartegen geen beroep meer openstaat. 
Hierbij zij opgemerkt , dat bedoelde rechterli jke voorzieningen in hoofdzaak 
de administrat ieve rechter en in mindere mate de burgerl i jke rechter zullen 
betreffen sinds de inwerk ingtreding van de Wet administrat ieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen, welke de mogel i jkheid kent schorsing te vragen 
van een aangevochten beschikking of een voor lopige voorziening in afwach-
t ing van een beslissing op het beroep. Zoals in de toel icht ing bij artikel 15 is 
uiteengezet, kan de commissar is , ingeval een administratief beroep of een 
procedure bij de (administrat ieve) rechter aanhangig is, het onderzoek op-
schorten. Indien immers bedoelde procedure e ind ig ten de ter zake in laatste 
instantie beslissing ook betrekking heeft op de wijze waarop de overheid 
zich heeft gedragen, heeft de commissar is ten aanzien van deze aangelegen-
heid geen taak meer. 

Een op dit artikel gegronde beslissing tot afwijzing van een verzoek dient 
niet vatbaar te zijn voor beroep krachtens de Wet administrat ieve recht-
spraak overheidsbeschikkingen. Men vergeli jke artikel XIII. De aandacht zij er 
op gevestigd dat de in artikel 17 vervatte beperking van de competent ie van 
de commissar is niet zo ver gaat dat hij van een onderzoek moet afzien, in-
dien belanghebbenden een burgerrechteli jke vorder ing - bi jvoorbeeld uit 
onrechtmatige daad - kunnen instellen. Zo min de mogel i jkheid, de Com-
missaris van onderzoek in te schakelen vanzelfsprekend het instellen van 
een vorder ing bij de burgerl i jke rechter uitsluit, zo min moet ook, naar ons 
oordeel het (vermoede) bestaan van een dergeli jke vorder ing de mogel i jk-
heid uitsluiten de speciaal voor controle op het overheidsoptreden aange-
stelde funct ionaris in te schakelen hij gerezen bezwaren tegen de wi jze waar-
op een overheidsorgaan zich heeft gedragen. Er zij nog op gewezen, dat de 
in artikel 71 van de Wet op de Kri jgstucht en in de artikelen 9, vierde l id, en 
13 van het Reglement op de Kri jgstucht vervatte beklagregelingen dienen te 
worden begrepen onder de in het onderhavige artikel genoemde admin i -
stratiefrechteli jke voorz iening. Aan de woorden «te dien aanzien», vermeld 
onder c, behoort overigens geen te ruime werk ing te worden toegekend. De 
uitzondering geldt alleen in gevallen waar in de voorziening of de uitspraak 
rechtstreeks de betrokken gedraging van het orgaan van de centrale overheid 
(mede) tot onderwerp heeft. Zulks is meestal niet het geval bij niet-ontvanke-
li jkverklaring en voorts niet in de vele zaken waarin de wijze waarop het admi-
nistratieve orgaan zich heeft gedragen, niet bij de behandel ing van het ge-
schil betrokken is. 

Artikel 18 

Krachtens dit artikel word t betrokkene van de redenen van de afwi jz ing 
van zijn verzoek op de hoogte gesteld. Indien enige mogel i jkheid bestaat tot 
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het vragen van een andere voorziening moet de commissaris daarvan me-
dedeling doen aan de belanghebbende. 

Artikel 19 

Aan de in het eerste lid genoemden is het recht toegekend zich tegenover 
de commissaris omtrent de betreffende wijze van handelen door of vanwe-
ge een orgaan van de centrale overheid te uiten. Uit de tekst van het tweede 
lid blijkt overigens dat betrokkenen niet in persoon behoeven te verschijnen 
en dat zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. Wenst de commis-
saris verschijning in persoon, dan kan hij zo nodig aan artikel 20 toepassing 
geven. De tweede volzin van het tweede lid is ontleend aan artikel 39, twee-
de lid, van de Wet op de Raad van State. 

Artikel 20 

Ten einde de Commissaris van onderzoek in de gelegenheid te stellen de 
ten aanzien van ingebrachte bezwaren ter zake doende feiten nauwkeurig 
vast te stellen, behoort in beginsel aan iedere persoon, ambtenaar en parti-
culier - en ieder college - een verschijnings- en mededelingsplicht te wor-
den opgelegd. Daartoe dient het eerste lid van dit artikel. Voor het bepaalde 
ten aanzien van colleges zij ter vergelijking verwezen naar artikel 40, tweede 
lid, van de Wet op de Raad van State. De mogelijkheid van bijstand aan de 
hier bedoelde personen of colleges dooreen raadsman kan, naar wij menen, 
niet worden gemist. 

Wij achten het, gelet op de bijzondere verhouding Minister-Commissaris 
van onderzoek, minder passend een afdwingbare verplichting tot verschij-
ning en mededeling dooreen minister te vestigen. Bij een weigerachtig 
standpunt van de laatste kan zodanige zaak beter in het parlement aan de or-
de komen. In verband hiermede is de in het tweede lid neergelegde uitzon-
dering gemaakt. Een en ander sluit echter niet uit dat een minister zich be-
reid verklaart tot een onderhoud met de commissaris betreffende de zaak. 

De in het derde lid bedoelde tussenkomst wordt slechts ingeroepen indien 
het beleid of de verantwoordelijkheid van een minister, of een ander admini-
stratief orgaan in het geding is. Deze vindt ten aanzien van colleges plaats 
door benadering van de vice-president onderscheidenlijk voorzitter. 

Tegen het inwinnen van feitelijke inlichtingen van eenvoudige aard, die bij 
voorbeeld ook elders kunnen worden ingewonnen, doch spoediger bij 
ambtenaren kunnen worden verkregen, behoeft geen bezwaar te bestaan. 

Het vierde lid regelt de mogelijkheden van verschoning van het verstrek-
ken van inlichtingen wegens ambts- of beroepsgeheim. Particulieren kun-
nen zich op het beroepsgeheim beroepen, ambtenaren in het algemeen 
slechts op het ambtsgeheim. Het verschoningsrecht van de laatsten is in zo-
verre beperkter dan is neergelegd in de regelingen ingevolge de Ambtena-
renwet 1929, de Militaire Ambtenarenwet 1931 en de «Politiewet», dat voor 
een geldig beroep op verschoning slechts mag worden aangevoerd dat het 
verstrekken van de verlangde inlichtingen in strijd zou zijn met enige andere 
wettelijke bepaling dan wel met het belang van de Staat. De hier bedoelde 
beperking strekt ertoe de commissaris te doen beschikken over zo veel mo-
gelijk inlichtingenmateriaal ten behoeve van zijn oordeelvelling. Het bepaalde 
in de voorlaatste volzin van het onderhavige lid dient mede om lichtvaardig 
beroep op het verschoningsrecht te voorkomen. De laatste volzin opent nog 
de mogelijkheid gegevens die niet algemeen bekend mogen worden, wel 
aan de commissaris te verstrekken. Het kan voorts noodzakelijk zijn dat de 
commissaris voor een goed inzicht in een bepaalde zaak kennis krijgt van in-
lichtingen waarvan het geheime karakter strikt dient te worden gehand-
haafd, zodat mededeling door de commissaris als bedoeld in artikel 10, eer-
ste lid, daarop nimmer betrekking kan hebben. Het gaat hier dan om inlich-
tingen, die niet vallen onder het bereik van artikel 10, tweede lid. Het tweede 
gedeelte van de laatste volzin heeft op deze situatie betrekking. 
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Het lijkt van belang in de wet vast te leggen, dat de in het derde lid bedoel-
de administrat ieve organen zich bij het verhoor kunnen doen vertegenwoor-
digen om aldus het ver loop van de zaak rechtstreeks te kunnen volgen. 

Artikel 21 > 

In daarvoor in aanmerking komende zaken zal de commissar is de behoef-
te kunnen gevoelen aan deskundige voor l icht ing, welke zowel schriftel i jk als 
monde l ing zal kunnen plaatshebben. Het laat zich voorts aanzien, dat te 
meer nu grote aantallen vreemdel ingen binnen onze grenzen vertoeven, de 
commissar is ten behoeve van zijn onderzoek incidenteel gebruik zal dienen 
te maken van de diensten van een tolk. Het onderhavige artikel verschaft 
hem de bevoegdheid deskundigen in te schakelen en zo nodig dezen, alsme-
de tolken op te roepen. Een verpl icht ing voor de opgeroepenen om in zoda-
nig geval te verschi jnen en mede te werken kan niet gemist wo rden . Dit laat-
ste geldt eveneens voor de in het derde lid neergelegde geheimhoudings-
plicht. 

Artikel 22 

Voor het geval door de opgeroepenen niet word t voldaan aan de oproe-
p ing, kan de commissar is hen door middel van de openbare macht voor zich 
doen verschi jnen. Dit moet onmisbaar voor een goede instructie worden ge-
acht. Hiernaast bestaan de in de artikelen 444 en 192 van het Wetboek van 
Strafrecht bepaalde sancties. Men vergeli jke in dit verband artikel 23. In ver-
band met deze sancties dient de commissar is in zijn oproeping te vermelden 
in welke kwali tei t de betrokkene word t opgeroepen. Artikel 24 voorziet in 
toekenning van een vergoeding aan de opgeroepenen. 

Artikel 23 

Krachtens dit artikel kan de Commissie van onderzoek, indien zij daartoe 
gronden aanwezig acht, van de getu igen, deskundigen en tolken het afleg-
gen van eed of belofte ver langen. Men vergeli jke artikel 46, tweede en derde 
l id, van de Wet op de Raad van State. 

Artikel 24 

Het eerste lid van dit artikel beoogt de bescheiden, in de aangelegenheid 
waarop het onderzoek betrekking heeft door de centrale overheid gebezigd 
bij de vervul l ing van haar taak, onder het bereik van de Commissar is van on-
derzoek te brengen. Opgemerkt zij, dat het artikel ook betrekking heeft op be-
scheiden die onder particulieren berusten. 

Het van overeenkomstige toepassing verklaren van artikel 20, derde en 
vierde l id, brengt regel ing van verschoning wegens ambts- of beroepsge-
heid mede ten aanzien van de onderhavige over legging van bescheiden. Zij 
impl iceert voorts dat onder omstandigheden slechts de commissar is per-
soonl i jk van de inhoud der bescheiden kan kennis nemen. Overlegging daar-
van aan anderen kan dan uiteraard niet geschieden. 

Artikel 25 

Het onderhavige artikel verpl icht de commissar is - uiteraard met inachtne-
ming van zijn geheimhoudingsverp l icht ing omschreven in artikel 10, tweede 
l id, - om, indien hij zich omtrent de zaak voldoende feiteli jk geïnformeerd 
acht, de direct betrokkenen schriftel i jk zijn bevindingen mede te delen. De-
zen kri jgen daarop de gelegenheid andermaal hun zienswijze naar voren te 
brengen, hetgeen de commissar is in staat stelt eventueel zijn aanvankeli jk 
oordeel daarmede in overeenstemming te brengen. 
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Artikel 27 

Nadat voldaan is aan het bepaalde in artikel 26 zal de commissar is ter zake 
tot een oordeel moeten komen. Ingevolge de bewoord ingen van artikel 27 
zal de commissar is de vraag moeten beantwoorden of de betrokken gedra-
ging door het orgaan moet worden aangemerkt. Voor de hierbi j aan te leg-
gen toets ingsnorm moge worden verwezen naar hetgeen daaromtrent on-
der Algemeen is gesteld. 

Artikel 28 

Dit artikel bevat voor de commissar is de verpl icht ing na het afsluiten van 
een onderzoek mededel ing van de resultaten daarvan te doen aan de in dit 
artikel genoemden. Zulks is van belang voor de eventuele, na kennisgeving 
van het oordeel , te nemen maatregelen. Uiteraard is ook op de in dit artikel 
bedoelde mededel ingsverpl icht ing het in artikel 10, tweede l id, bepaalde 
omtrent de verpl icht ing tot gehe imhouding van de commissar is toepasse-
lijk. 

Artikel 29 

Het bepaalde in het onderhavige artikel vormt onder meer een onderdeel 
van de band, welke de commissar is heeft met de Kamers der Staten-Gene-
raal. Het eerste lid behelst een regelmatige rapportageplicht voor de com-
missaris. Ook aan alle ministers zal het verslag - inhoudende bevindingen 
en oordeel van de commissar is - moeten worden toegezonden. Uiteraard 
zal de commissar is bij het ui tbrengen van zijn verslag de eisen van het open-
baar belang op het punt van de gehe imhouding in het oog houden. De alge-
mene verkr i jgbaarstel l ing, waarvan het ontwerp uitgaat, betekent niet dat 
deze kosteloos behoeft te geschieden. Het tweede lid strekt ertoe dat de bei-
de Kamers der Staten-Generaal in naar het oordeel van de commissar is van 
onderzoek belangri jke zaken tussenti jds worden geïnformeerd omtrent zijn 
bevindingen en oordeel terzake van een ingesteld onderzoek. Zij kunnen 
ook zelf vragen over een bepaalde zaak te worden ingelicht. Het is in deze 
gevallen aan de Kamers te beslissen omtrent de al dan niet - eerdere - open-
baarmaking, waarbi j naar verwacht ing het advies daarover van de commis-
saris gewicht in de schaal zal leggen. 

Artikel 30 

Dit artikel wi jst de voor de ingevolge deze wet te geven algemene maatre-
gelen van bestuur verantwoordel i jke minister aan. 

ARTIKEL III. WET OP DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE 

Bij het ontwerpen van de in dit artikel voor opneming in de Wet op de 
rechterlijke organisatie voorgestelde artikelen 13c-13g is niet volstaan met 
het voor tbouwen op de praktijk, waarover reeds in het Algemeen deel van 
deze memor ie is gesproken. De regeling is afgerond in deze zin, dat aan (een 
kamer van) de Hoge Raad de bevoegdheid word t toegekend, op de vorde-
ring van de procureur-generaal over te gaan tot het instellen van een onder-
zoek en - word t de klacht gegrond geoordeeld - een mondel inge of schrifte-
lijke berisping te geven. 

Over deze voorstel len is overleg gepleegd met de president van en de pro-
cureur-generaal bij de Hoge Raad. Ook de Nederlandse Vereniging voor 
rechtspraak is geraadpleegd. In principe hebben zij hun instemming met de 
voorgenomen regeling betuigd. 
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Artikel 13c 

Evenals de artikelen 11-13b en 14 hebben de nu voorgestelde artikelen be-
trekking op de leden van de rechterlijke macht, die voor het leven of voor 
een bepaalde tijd zijn benoemd. In artikel 13c is naast deze ambtenaren ook 
genoemd «een meervoudige kamer van een rechterlijk college». Hierbij is 
gedacht aan klachten bij voorbeeld over lange wachttijden, wanneer de zaak 
door welke oorzaak dan ook eerst vrij lange tijd na het oproepingsuur ter 
zitting aan de orde komt. De laatste zin van dit lid bepaalt, dat dergelijke 
klachten geacht worden gericht te zijn tegen de voorzitter van de kamer, om-
dat aan deze de leiding van de zitting is opgedragen en hij ook verantwoorde-
lijk is voor de voorbereiding van de gang van zaken ter zitting. 

In het eerste lid van artikel 13c is voorts met zoveel woorden aangegeven, 
dat de nieuwe tuchtrechtelijke regeling niet is bedoeld voor klachten over 
rechterlijke beslissingen. 

Zo daarover wel geklaagd zou kunnen worden zou tersluiks een nieuw 
rechtsmiddel worden ingevoerd. Het is duidelijk, dat een tuchtrechtelijke re-
geling daarvoor niet bestemd is en de mogelijkheid daartoe niet mag inhou-
den. 

In het tweede lid is bepaald, dat in het verzoekschrift de bedoelde gedra-
gingen en de daartegen gerezen klacht zo duidelijk mogelijk moeten worden 
beschreven. Hierdoor kan aanstonds blijken of de klacht binnen de tuchtrech-
telijke grenzen valt en of zij niet gericht is tegen een rechterlijke beslissing. 

Artikel 13d 

Alvorens over te gaan tot het indienen van een vordering zal de procu-
reur-generaal een voor-onderzoek instellen, mits het ingekomen verzoek-
schrift waarin de klacht kenbaar wordt gemaakt voldoet aan een aantal in ar-
tikel 13d, eerste lid, sub a en b, bedoelde eisen. Deze eisen komen groten-
deels overeen met die, vervat in artikel 14, juncto artikel 13, tweede lid, van 
het in artikel I opgenomen ontwerp van Wet Commissaris van onderzoek. 

Er is echter van afgezien, een termijn aan te geven waarbinnen een even-
tuele klacht, moet worden ingediend. Aansluiting is gezocht bij overeenkom-
stige regelingen; daarin is ook geen termijn voor de indiening van klachten 
bepaald (advocatenwet, Medische Tuchtwet). Wel is een bepaling opgeno-
men (artikel 13d, lid 1, sub b) op grond waarvan de procureur-generaal een 
klacht die onredelijk laat is ingediend ter zijde kan leggen. 

Het is duidelijk, dat de procureur-generaal hiertoe slechts zal kunnen over-
gaan wanneer op het eerste gezicht reeds blijkt dat de klacht kennelijk onre-
delijk laat is ingediend. De woorden «reeds aanstonds blijkt» in de tekst ge-
ven dit aan. 

In dezelfde bepaling is ook opgenomen, dat de procureur-generaal klach-
ten als kennelijk ongegrond kan seponeren wanneer die ongegrondheid op 
het eerste gezicht reeds duidelijk is. 

Een bepaling als in artikel 14, sub d, van de ontwerp-Wet Commissaris van 
onderzoek komt niet voor opneming in deze regeling in aanmerking, aange-
zien met betrekking tot gedragingen waarop deze regeling betrekking heeft 
geen administratief-rechtelijke voorzieningen bestaan. Het is echter wel mo-
gelijk dat met betrekking tot een klacht een rechterlijke voorziening open-
staat. Te denken valt bij voorbeeld aan de klacht over nodeloze vertraging 
van het onderzoek door de rechter-commissaris (artikel 180 Sv.). Het is dui-
delijk dat er dan voor een onderzoek als in de nu voorgestelde bepalingen 
bedoeld geen plaats is. Met het oog daarop is het sub d bepaalde in het eer-
ste lid van artikel 13d voorgesteld. 

De bepaling van artikel 13d, lid 1, sub e, heeft betrekking op klachten over 
zodanige misdragingen dat ontslag of non-activiteit in overweging geno-
men moet worden. 

Het tweede lid van artikel 13d opent de mogelijkheid dat de verzoeker en 
de ambtenaar op wiens gedraging de klacht betrekking heeft reeds tijdens 
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het door de procureur-generaal in te stellen vooronderzoek door deze wor-
den gehoord of aan hem op andere wijze inlichtingen kunnen verstrekken. 

Ingevolge het derde lid zal de procureur-generaal de indiener van het ver-
zoekschrift en degene op wiens gedraging het verzoekschrift betrekking 
heeft op de hoogte moeten stellen van de uitkomsten van het vooronder-
zoek. Dat kan dus zijn, de mededeling dat de klacht is geseponeerd omdat zij 
niet voldeed aan de in artikel 13c vervatte formele eisen, omdat zij onredelijk 
laat is ingediend of omdat zij kennelijk ongegrond is, dat een vordering tot 
het verlenen van disciplinair ontslag of non-activiteit is of zal worden inge-
diend, dan wel de mededeling dat een vordering bij de Hoge Raad is of zal 
ingediend worden tot het instellen van een onderzoek, als bedoeld in artikel 
13c. Staat met betrekking tot de klacht een rechterlijke voorziening op en, dan 
moet de procureur-generaal daarvan mededeling doen aan de klager. 

Artikel 13e 

In dit artikel is het voorstel vervat, dat de Hoge Raad op vordering van de 
procureur-generaal een onderzoek instelt naar de gedraging waarop het ver-
zoekschrift betrekking heeft. Daarbij is bepaald, dat de Hoge Raad voor dit 
onderzoek bij het reglement van orde een kamer van 3 leden aanwijst. 

Voor het opleggen van een disciplinaire maatregel van een berisping (bij 
artikel 13g wordt hierop nader ingegaan) lijkt een kamer van 5 leden, zoals is 
vereist voor het uitspreken van disciplinair ontslag of non-activiteit, aan de 
zware kant. Anderzijds zou het, naar het voorkomt, een te zware verantwoor-
delijkheid leggen op één man wanneer de beslissing zou worden opgedra-
gen aan een enkelvoudige kamer, zoals artikel 14 de bevoegdheid tot het 
doen van een waarschuwing, als lichtste disciplinaire maatregel, toekent 
aan de president van het betreffende rechterlijk college. De president van en 
de procureur-generaal bij de Hoge Raad delen dit standpunt. 

Artikel 13f 

Dit artikel houdt procedure-voorschriften in voor de behandeling door de 
Hoge Raad. 

Het onderzoek geschiedt in raadkamer. 
De indiener van het verzoekschrift en de ambtenaar op wiens gedraging 

dit betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. 
Op verzoek van de procureur-generaal, op verzoek van een van de hiervoor 
genoemde personen of ambtshalve kan het college getuigen horen. 

Voorts bepaalt het tweede lid dat de president van het college, waarvan de 
ambtenaar op wiens gedraging de klacht betrekking heeft deel uitmaakt, in 
de gelegenheid wordt gesteld inlichtingen te verstrekken. Betreft het verzoek 
een kantonrechter of kantonrechter-plaatsvervanger dan wordt de president 
van de rechtbank binnen het arrondissement waarvan de kantonrechter 
(-plaatsvervanger) fungeert in de gelegenheid gesteld, inlichtingen te ver-
strekken. Dit komt overeen met artikel 14, tweede lid, van de Wet Rechterlijke 
Organisatie. 

Artikel T3g 

Als disciplinaire maatregel is voorgesteld de mondelinge of schriftelijke 
berisping. Hiervoor is gekozen op grond van de overweging, dat in het be-
staande artikel 14 Rechterlijke Organisatie reeds is voorzien in de mogelijk-
heid tot het opleggen van de maatregel van een waarschuwing onder meer 
aan voor het leven of voor een bepaalde tijd benoemde rechterlijke ambte-
naren. Ontslag op grond van artikel 11, aanhef en sub d, kan slechts worden 
gegeven nadat eenmaal met toepassing van artikel 14 voor een zelfde gedra-
ging een waarschuwing is gegeven. Met het oog op dit karaktervan de 
maatregel van een waarschuwing is als op te leggen maatregel na gegrond-
verklaring van een klacht als bedoeld in artikel 13c, zoals gezegd, de maatre-
gel van mondelinge of schriftelijke berisping voorgesteld. 
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In het tweede lid van artikel 13g is bepaald, dat het met redenen omklede 
arrest in afschrift word t gezonden aan de verzoeker en aan de ambtenaar op 
wiens gedraging het verzoekschrift betrekking heeft. Er is niet voorgesteld 
dat de Hoge Raad in het openbaar uitspraak doet. De kamer, belast met de 
behandel ing van de bedoelde klachten zou daarvoor in een speciale openba-
re zitt ing moeten bi jeenkomen. Indien de uitspraak niet direct vo lgt op de be-
handel ing van de zaak, zou het ook voor de klager en voor degene over w ie 
geklaagd is een extra belasting (van misschien een vri j lange reis) zi jn, die 
aparte zitt ing bij te wonen .Te r ondervanging van deze bezwaren is voorge-
steld te volstaan met toezending van een afschrift aan belangstel lenden. 

ARTIKELEN IV-IX 

Beroepswet 

Ambtenarenwet 1929 

Wet Administratieve Rechtspraak Bedrijfsorganisatie 

Pachtwet 

Zaaizaad- en Plantgoedwet 

Tariefcommissiewet 

De artikelen 11—13g van de Wet op de rechterli jke organisatie zijn van 
overeenkomstige toepassing verklaard voor 

- de raden van beroep en de Centrale Raad van Beroep; 
- de ambtenarengerechten; 
- het College van Beroep voor het bedr i j fs leven; 
- de pachtkamers bij de kantongerechten en de pachtkamer van het ge-

rechtshof te A rnhem; 
- de kamer voor de behandel ing van zaken, als bedoeld in de Zaaizaad- en 

Plantgoedwet, bij het gerechtshof te 's-Gravenhage; 
- de Tariefcommissie. 
Voor de belastingkamers bij de gerechtshoven en de Hoge Raad en voor 

de ondernemingskamer bij het gerechtshof te Amsterdam is geen speciale 
regeling nod ig ; deze vallen reeds onder de in de Wet Rechterlijke Organisa-
tie op te nemen artikelen. Omdat wettel i jke regelingen in voorbereid ing zijn 
om de rechtspraak in mil i taire zaken op te dragen aan kamers van burgerl i j -
ke gerechten, word t hiervoor thans geen speciale regel ing voorgesteld. 

De reeds in enkele der te wijzigen wet ten voorkomende ontslag-gronden 
die niet in de artikelen 11 en 12 Wet Rechterlijke Organisatie voorkomen, zijn 
gehandhaafd. 

Voor zover nodig is ook artikel 14 Wet Rechterlijke Organisatie van over-
eenkomstige toepassing verklaard. Daarbij is bepaald, dat de voorzitter van 
het betreffende college de bevoegdheid tot het geven van een waarschu-
w ing kan uitoefenen ambtshalve, dan wel op vorder ing van de procureur-
generaal bij de Hoge Raad. 

Voor wat betreft de Centrale Raad van Beroep, de raden van beroep en de 
ambtenarengerechten betekent de aanwi jz ing van de Hoge Raad voor het 
opleggen van de genoemde discipl inaire maatregel - en ook voor het uit-
spreken van het discipl inaire ontslag en de non-activiteit, bedoeld in de arti-
kelen 11-13 Wet Rechterlijke Organisatie - een novum. Hiervoor is echter 
aansluit ing gezocht bij de Wet administrat ieve rechtspraak bedri j fsorganisa-
tie, waarin sinds de wet van 7 september 1972, Stb. 461, reeds is bepaald, 
dat ten aanzien van de gewone en de bijzondere leden van het College van 
Beroep voor het bedri j fsleven de Hoge Raad het orgaan is dat discipl inair 
ontslag kan geven en op non-activiteit kan stellen. 
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Van de zijde van de Centrale Raad van Beroep is overigens reeds bij de 
voorbereiding van de in april j l. bij de Tweede Kamer ingediende wijziging 
van de Beroepswet (ontwerp van wet tot wijziging van de Beroepswet, de 
Ambtenarenwet 1929 en de Militaire Ambtenarenwet 1931, zitting 
1974-1975, 13 387) aangedrongen op het inschakelen van de Hoge Raad ten 
aanzien van de leden van de Centrale Raad voor het geven van disciplinair 
ontslag en het stellen op non-activiteit. Dat deze bevoegdheid volgens de 
bestaande regeling aan de voorzitter van het «eigen» college toekomt wordt 
als minder gewenst ervaren. 

Het voorstel tot inschakeling van de Hoge Raad voor het opleggen van dis-
ciplinair ontslag en non-activiteit en het geven van een mondelinge of 
schriftelijke berisping is niet beperkt tot de Centrale Raad van Beroep. Ook 
met betrekking tot de raden van beroep en de ambtenarengerechten is deze 
bevoegdheid aan de Hoge Raad toegekend. Aldus wordt de eenheid van 
tuchtrechtspraak voor alle met rechtspraak belaste rechterlijke ambtenaren 
gediend en wordt een regeling voor het scheppen van een mogelijkheid van 
hoger beroep, bij voorbeeld van een beslissing ter zake van de Centrale 
Raad van Beroep zo aan deze de disciplinaire bevoegdheid werd toegekend 
met betrekking tot de raden van beroep en ambtenarengerechten, overbo-
dig. 

Op het wetsontwerp tot wijziging van de Beroepswet, de Ambtenarenwet 
1929 en de Militaire Ambtenarenwet zal een nota van wijzigingen worden in-
gediend om dat voorstel en het onderhavige voorstel op elkaar af te stern-
men. 

Voorts zij er nog de aandacht op gevestigd, dat in artikel V houdende wijzi-
ging van de Ambtenarenwet 1929 door het voorstel tot invoeging van «de 
Commissaris van onderzoek» in het tweede lid van artikel 2 de toepasselijk-
heid van de titels II en IV van die wet ten aanzien van genoemde functionaris 
zal worden uitgesloten. Het bijzondere karakter van het ambt rechtvaardigt 
deze uitsluiting en de speciale regeling van de rechtspositie van de commis-
saris bij de nieuwe wet en de krachtens artikel 7 van die wet te geven alge-
mene maatregel van bestuur schept ter zake de nodige waarborgen. De be-
zoldiging van de Commissaris wordt bij de wet geregeld, zoals in artikel 7 is 
voorgesteld. 

ARTIKELEN X-XII 

Advocatenwet 

Wet op de Registeraccountants 

Wet op de Accountantsadministratteconsulenten 

Deze wijzigingen hebben betrekking op de bij de genoemde wetten inge-
stelde tuchtrechtelijke organen. 

Voor wat het disciplinair ontslag betreft was voor deze tuchtrechtelijke or-
ganen, ten aanzien waarvan de samenstelling en de benoeming van de le-
den ook bij deze wetten is geregeld, reeds - zij het behoudens een enkele uit-
zondering te weten van artikel 11, sub d, en artikel 12, l id1,subdenevande 
Wet Rechterlijke Organisatie - aansluiting gezocht bij de betreffende bepa-
lingen van de Wet Rechterlijke Organisatie. 

In de Advocatenwet is ook de non-activiteitsregeling van overeenkomsti-
ge toepassing verklaard. 

Nu wordt voorgesteld de betreffende bepalingen uit de Wet Rechterlijke 
Organisatie zowel voor ontslag (behoudens de genoemde uitzonderingen), 
als non-activiteit en mondelinge of schriftelijke berisping in de drie genoenv 
de wetten van overeenkomstige toepassing te verklaren. 

Artikel 14 Rechterlijke Organisatie is buiten beschouwing gelaten. Bij het 
tot stand komen van deze wetten is aan de mogelijkheid tot het geven van 
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een waarschuwing kennelijk geen behoefte gevoeld. Noodzakelijk is het 
scheppen van deze bevoegdheid ook niet, aangezien de ontslagmogelijk-
heid die is gebonden aan een voorafgaande waarschuwing voor een over-
eenkomstige misdraging (artikel 11, sub d, Rechterlijke Organisatie, in deze 
wetten niet is overgenomen. 

Voor tuchtrechtelijke organen, ten aanzien waarvan de samenstelling en 
de benoeming van de leden niet bij de wet is geregeld, zijn uiteraard geen 
voorstellen tot wettelijke regeling van disciplinair ontslag enz. bijgevoegd. 
Te denken valt aan de medische tuchtcolleges, ten aanzien waarvan deze on-
derwerpen zijn geregeld in het Reglement medisch tuchtrecht en oplossing 
van geschillen. Ook de bij verordening van publiekrechtelijke bedrijfsorgani-
saties ingestelde tuchtgerechten vallen dus op grond daarvan buiten het ka-
der van een bij de wet te regelen disciplinair recht. 

ARTIKEL XIII. WET ADMINISTRATIEVE RECHTSPRAAK OVERHEIDSBE-
SCHIKKINGEN 

In verband met de aard van de functie van de Commissaris van onderzoek 
en het karakter van zijn werkzaamheden, zoals deze onder Algemeen zijn 
toegelicht, is het gewenst de werking van de Wet beroep administratieve 
rechtspraak overheidsbeschikkingen al minder passend te zijnen aanzien uit 
te sluiten. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
W. F. de Gaay Fortman 

De Minister van Justitie, 
A. A. M. van Agt 
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