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A 

In stuk nr. 5 (memorie van antwoord) worden de volgende verbeteringen 
aangebracht: 

1. Opblz. 1, zesde regel, wordt in plaats van «Ombudsman» gelezen: om-
budsman. 

2. Op blz. 1, vierde regel van onderen, wordt in plaats van «Ombudsman» 
gelezen: ombudsman. 

3. Op blz. 1, derde regel van onderen, wordt in plaats van «Ombuds-
vrouw» gelezen: ombudsvrouw. 

4. Op blz. 5, tweede alinea na «De wijze van benoeming, de verhouding 
tot het parlement», zevende regel, wordt in plaats van «Voorzitter» gelezen: 
voorzitter. 

5. Op blz. 6 wordt de tweede alinea als volgt gelezen: De in het wets-
ontwerp voorgestelde procedure voor de benoeming van de ombudsman 
hangt samen met het streven, de ombudsman een zo onafhankelijk mogelij-
ke positie te verlenen, niet alleen ten opzichte van de Kroon (Ministers) doch 
ook ten opzichte van het parlement. Hierbij is overigens rekening gehouden 
met de bij de behandeling van de Nota-ombudsman door de Tweede Kamer 
uitgesproken wens, de ombudsman meer onafhankelijk te maken van het 
parlement. Wij zouden graag de nadruk willen leggen op het feit, dat een 
overeenkomstige procedure ook geldt voor leden van de hoge Raad en van 
de Algemene Rekenkamer. Wij hechten er dan ook aan de voorgestelde pro-
cedure te handhaven. Overigens is de benoeming door de Kroon praktisch 
als een formele aangelegenheid te beschouwen. Wij wijzen erop dat het bij 
benoemingen van leden van de Hoge Raad en van de Algemene Rekenka-
mer praktijk is, dat nr. 1 van de voordracht wordt benoemd. Bovendien zou 
bij afwijking van zodanige praktijk de Minister daarover in de Staten-Gene-
raal ter verantwoording kunnen worden geroepen. 

6. Op blz. 6, vierde alinea, wordt de laatste volzin als volgt gelezen: 
Daarmede wordt benadrukt dat de onafhankelijke positie van de ombuds-

man overeenkomt met die van de Algemene Rekenkamer. 
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7. Op blz. 19, eerste, onvolledige alinea, wordt de laatste volzin als volgt 
gelezen: 

Het ombudsman-instituut is een van het bestuur onafhankelijk orgaan, be-
last met de bescherming van de burger tegen de overheid («het bestuur»); 
het is niet onder te brengen bij één van de drie «machten», bedoeld in de 
driedeling van de trias politica. 

8. Op blz. 37, derde volle alinea, wordt de laatste volzin als volgt gelezen: 
Deze controle zou dan evenals ten aanzien van het functioneren van de 

rechterlijke macht in eerste instantie gezocht moeten worden in de open-
baarheid van het oordeel van de ombudsman. 

9. Op blz. 38, laatste volle alinea, wordt de vierde volzin als volgt gelezen: 
Er is integendeel veel voor te zeggen dat de ombudsman in deze op één 

lijn wordt gesteld met de rechterlijke macht en de Algemene Rekenkamer. 

B 

In stuk nr. 6 (nota van wijzigingen) worden de volgende verbeteringen 
aangebracht: 

1. Op blz. 3 wordt in onderdeel M, achtste regel in plaats van «en» gele-
zen: een. 

2. Op blz. 9 wordt in onderdeel EE, vierde regel na «Artikel 12», in plaats 
van «heid wordt geboden aan de vice-voorzitter, door Ons bijzonderlijk ge-
mach-» gelezen: heid stelt mondeling of schriftelijk inlichtingen te verstrek-
ken en van zijn ge-. 

3. Op blz. 10 wordt in onderdeel GG na «Zaaizaad- en Plantgoedwet» een 
komma geplaatst. 

C 

In stuk nr. 7 (gewijzigd ontwerp van Wet) worden de volgende verbete-
ringen aangebracht: 

1. Het intitulé wordt als volgt gelezen: 
Instelling van het ambt van Nationale ombudsman en wijziging van een 

aantal wetten (Wet Nationale ombudsman). 

2. Op blz. 4 wordt in artikel 10, zevende lid, in plaats van «ombudsvrouw» 
gelezen: substituut-ombudsvrouw. 

3. Op blz. 9 wordt in artikel 28, eerste lid, tweede volzin, in plaats van «van 
deze Wet» gelezen: van deze wet. 
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