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I. Algemene opmerkingen 

Het heeft ons bijzonder veel vo ldoening gegeven, dat de fracties die in het 
Eindverslag aan het woord kwamen, op diverse punten waarder ing betoon-
den voor de uiteenzettingen in de memor ie van antwoord en voor de in het 
onderhavige wetsontwerp aangebrachte wi jz ig ingen. 

Ook de fractie van de P.v.d.A. behoort daartoe. De leden van deze fractie 
spraken er hun tevredenheid over uit, dat de Regering tegemoet gekomen is 
aan een aantal bezwaren. Zij noemden in dit verband de wi jz ig ing van de 
naam van het nieuwe ambt, de regeling van de openbaarheid en de moge-
li jkheid tot rechtmatigheids- en doelmat igheidstoetsing op grond van artikel 
27. Zij maakten een opmerk ing over het int i tulé van het gewi jz igd wets-
ontwerp, zoals het is afgedrukt. Inmiddels is het intitulé bij nota van verbete-
ring in overeenstemming gebracht met de nieuwe naam van het inst i tuut. 
Bij de hier aan het woord zijnde leden bleven echter duidel i jke bezwaren en 
vragen bestaan op het punt van de wijze van benoeming van de ombuds-
man en de beperking in de taak en bevoegdheid van de ombudsman . Zij ble-
ken al met al teleurgesteld over de inhoud van het wetsontwerp. Evenzo wa-
ren zij teleurgesteld over de huns inziens veel te lange periode die in Neder-
land nodig blijkt te zijn om een wettel i jke regeling als de onderhavige, tot 
stand te brengen. 

Inderdaad heeft dit, zoals deze leden vragenderwijze stelden, te maken 
met het feit dat het hier een wetsontwerp betreft in het kader van de rechts-
en belangenbescherming van de burger. Daarbij is het niet relevant, dat het 
hier gaat om een bescherming tegen de overheid, maar wel dat bij de opstel-
l ing van een regeling van die aard, alt i jd zorgvuldig dient te worden bezien 
hoe zij zich laat inpassen in een reeds bestaand stelsel van rechts- en belan-
genbescherming. Dit betekent ook, dat de bevoegdheid van het in het leven 
te roepen instituut nauwkeurig moet worden afgebakend, met name ten op-
zichte van de rechtsprekende organen. 

Deze leden maakten ook nog een opmerking over de lange periode die ge-
moeid was met de voorbereid ing van de memor ie van antwoord en het ge-
wijzigd wetsontwerp. Verderop in het Eindverslag roerden ook de leden van 
de V.V.D.-fractie dit punt aan. Naast de noodzakelijke zorgvuldige overwe-
ging van de competent ie-afbakening, waarover wi j het zojuist gehad heb-
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ben, zijn te zamen met de voorbereiding van de memorie van antwoord te-
vens de vele wijzigingen voorbereid die in de nota van wijzigingen zijn ver-
vat. Deze wijzigingen zijn van ingrijpende aard, en de voorbereiding daarvan 
vereiste intensief overleg en diepgaande bezinning. Het was wenselijk, de 
Raad van State te horen over de competentie-afbakening en de wijzigingen 
in het wetsontwerp. De leden, hier aan het woord, wezen verder reeds zelf 
op de uitgebreidheid van de memorie van antwoord. Voorts is de lengte van 
de periode van drie jaar voor het uitbrengen van de memorie van antwoord 
en de nota van wijzigingen voor een gedeelte toe te schrijven aan het demis-
sionair worden van het vorige kabinet en de langdurige kabinetsformatie 
van 1977, waardoor het nemen van de benodigde beleidsbeslissingen ver-
traagd werd. 

De aan het woord zijnde leden wezen erop, dat bij een eventueel misluk-
ken van het experiment met de onderhavige wet de mogelijkheid tot het in-
stellen van het ambt van ombudsman tot in lengte van jaren uitgesloten is. 
Wij merken op, dat het geenszins de bedoeling van het onderhavige wets-
ontwerp is, de instelling van het ambt van Nationale ombudsman slechts 
een tijdelijk experiment te doen zijn. Voor zover het woord «experiment» bij 
de onderhavige regeling op zijn plaats is, is het experimentele karakter daar-
in gelegen, dat in de komende jaren nog de nodige ervaring moet worden 
opgedaan met het instituut. Zulks om te bezien of het instituut binnen het 
wettelijk aangegeven kader goed kan functioneren, en in welk tempo en in 
welke mate uitbreiding van de competentie van de ombudsman zou kunnen 
plaatsvinden. Vooral met het oog op de omstandigheid dat nog de nodige 
ervaring moet worden opgedaan, is de ombudsman niet terstond compe-
tent verklaard ten aanzien van de lagere publiekrechtelijke lichamen. De le-
den van de fractie van de P.v.d.A. stelden, dat de ombudsman zich zal moe-
ten bezighouden met klachten over overheidsoptreden, daar waar de mees-
te contacten (en klachten) tussen burger en overheid voorkomen, namelijk 
op gemeentelijk en provinciaal niveau. Naar onze opvatting is een zeer zorg-
vuldige voorbereiding van de uitbreiding van de competentie van de om-
budsman tot gemeenten en provincies noodzakelijk. Het betreft hier een om-
vangrijke operatie met ver strekkende gevolgen voor onder meer de relatie 
overheid/burger. De ervaring met de invoering van de Wet Arob maant tot 
voorzichtigheid en geleidelijkheid in deze. 

Overigens zullen wij verderop in deze nota nog dieper op de kwestie van 
de competentie van de ombudsman ten aanzien van de lagere publiekrech-
telijke lichamen ingaan. Dit geldt ook voor de andere aspecten die de leden 
van de fractie van de P.v.d.A. in het algemeen gedeelte van hun betoog aan 
de orde hebben gesteld, zoals het geven van een bevoegdheid aan de om-
budsman een zaak te onderzoeken, ook wanneer andere beroepsmogelijk-
heden openstaan, en het invoeren van de actio popularis. Over het laten ver-
vallen van de eis van schriftelijkheid van het verzoek merken wij op deze 
plaats op (de leden van de fractie van de P.v.d.A. komen naderhand in het 
Eindverslag niet op dit aspect terug), dat dit vereiste niet kan worden gemist. 
Anders zou de ombudsman kunnen worden overstroomd met telefonische 
klachten, en reeds op grond van een enkel telefoontje verplicht zijn een 
klacht op zijn merites te beoordelen. Een op papier gezette klacht geeft hem 
meer gelegenheid zich een oordeel te vormen over de feiten die zich hebben 
voorgedaan. Zo nodig zullen familieleden, vrienden of maatschappelijke 
dienstverleners de klager willen helpen met het opstellen van zijn klacht-
schrijven. En mochten er in zijn brief onderdelen onduidelijk zijn gebleven, 
dan kan een mondelinge toelichting (de ombudsman is verplicht de verzoe-
ker in de gelegenheid te stellen diens standpunt schriftelijk of mondeling toe 
te lichten) veel verhelderen. 

De hier aan het woord zijnde leden vroegen zich af, of in de voorgestelde 
regeling bij voorbaat de ontwikkeling van het instituut van de ombudsman is 
uitgesloten. Zij wezen er daarbij op, dat (behoudens een uitzondering) 
iedere uitbouw van het instituut zal dienen te geschieden door middel van 
wetswijziging. Zij vreesden, dat met dit wetsontwerp voor een zeer lange pe-
riode de ontwikkeling van het instituut van ombudsman bevroren is. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 14178, nr. 14 2 



Wij kunnen deze opvatting niet zonder meer delen. De lange periode be-
nodigd voor de vervanging van de Wet BAB door de Wet Arob - deze leden 
refereerden daaraan - kan in dit opzicht niet uitsluitend maatgevend worden 
geacht, omdat toen niet een simpele uitbouw van de Wet BAB aan de orde 
was, maar een geheel nieuw bouwwerk van administratieve rechtspraak 
moest worden opgetrokken. Het kan nu zijn, dat voor uitbouw van het insti-
tuut van ombudsman enkele betrekkelijk simpele ingrepen in de wettelijke 
regeling toereikend zijn. Maar wij erkennen, dat de mogelijkheid ook be-
staat, dat uitbouw van het instituut een ingrijpende wetswijziging nodig 
maakt. In elk geval blijft een eventuele uitbouw een zaak van zorgvuldige 
overweging, zoals wij verderop in deze nota nog nader uiteen zullen zetten. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wilden graag de opinie van de Re-
gering vernemen over een voorstel van mr. A. Timmermans in Bestuurswe-
tenschappen van 1977, nr. 2. Deze heeft met name gepleit voor een globale 
wettelijke regeling, waarbij de voorlopige beperkingen worden neergelegd 
in bij voorbeeld een parlementaire instructie voor de ombudsman. De schrij-
ver heeft reeds aanstonds één nadeel van een dergelijke opzet geschetst, na-
melijk dat men steeds in twee regelingen zal moeten kijken om de juiste be-
voegdheid van de ombudsman daaruitte destilleren. Een bezwaar van deze 
opzet zien wij ook hierin, dat de figuur van een parlementaire instructie 
vreemd is in ons staatsbestel. Het parlement heeft daarin als volksvertegen-
woordiging een medewetgevende, mede-beleidsvormende en controleren-
de functie. De Staten-Generaal hebben echter buiten de medewetgevende 
taak, niet de functie regels te stellen die naar buiten werken. De figuur van 
een parlementaire instructie haalt ook verantwoordelijkheid weg bij de Re-
gering. Verder rijst de vraag, wat de rangorde van een parlementaire instruc-
tie is binnen de vormen van regelgeving op centraal niveau. Dat laatste is 
met name van belang, indien de inhoud van een parlementaire instructie 
zou conflicteren met een a.m.v.b. of een ministeriële regeling. Voorts achten 
wij het een bezwaar van een al te globale wettelijke regeling, dat ook de om-
budsman zelf niet precies weet waar hij aan toe is. Over de kwestie van de 
uitbouw van de wettelijke regeling door middel van algemene maatregelen 
van bestuur komen wij naderhand in deze nota nog te spreken. 

De leden van de C.D.A.-fractie behoren tot degenen die hun tevredenheid 
hebben betuigd met een aantal wijzigingen. Zij bleven echter moeite houden 
met de voorgestelde benoemingsprocedure. Op die kwestie gaan wij in deze 
nota naderhand in. Zij konden zich intussen - en dat heeft ons verheugd -
verenigen met het regeringsvoorstel om de benaming «Commissaris van 
Onderzoek» te vervangen door «Nationale ombudsman». Zij hadden even-
wel overwegende bezwaren tegen de benaming «ombudsvrouw». Wij er-
kennen dat het onderdeel «man» in het woord «ombudsman» oorspronke-
lijk meer de functie, dan de functionaris beoogde te omschrijven. Niettemin 
heeft het woord «ombudsman» toch in de loop der tijden in Nederland de 
betekenis gekregen van een aanduiding van de functionaris. Ook in engels-
talige literatuur over het instituut ziet men, dat het onderdeel «man», ook 
inderdaad «man» is gaan betekenen. 

Wij achten het woord «ombudsman» als aanduiding van de persoon die 
het ambt bekleedt, voldoende ingeburgerd in het Nederlandse spraakge-
bruik. De aan het woord zijnde leden merkten op, dat de benaming «om-
budsvrouw» een probleem vormt, zodra het gaat om de benaming voor de 
substituut-ombudsman. Immers, zo stelden deze leden, wanneer de substi-
tuut een vrouw is, dan zou de betiteling «substituut-ombudsvrouw» alleen 
correct zijn indien de (hoofd)ombudsman ook een vrouw is. Dit nu kunnen 
wij niet inzien. De consequentie van de opvatting van deze leden zou zijn, dat 
de benaming substituut-ombudsman ook niet juist zou zijn, ook al zou deze 
substituut een man zijn, in geval de functie van (hoofd)ombudsman zou 
worden bekleed door een vrouw. De moeilijkheid is derhalve niet zozeer ge-
legen in het woord «ombudsvrouw», als wel in de term «substituut». Ook 
hierbij gaat het niet om de functie, maar om de persoon (en het geslacht van 
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die persoon) die de functie bekleedt, zoals men in het dagelijks spraakge-
bruik spreekt van een waarnemend directeur, ook al is diens meerdere een 
directrice, en van conrector, ook al staat aan het hoofd van de school een 
rectrix. Wij hopen, dat de leden van de C.D.A.-fractie over hun bezwaren te-
gen de betiteling «ombudsvrouw» heen willen stappen. Uit een oogpunt van 
vrouwenemancipatie hechten wij eraan, dat in het wetsontwerp de bepaling 
wordt gehandhaafd dat in geval een vrouw het ambt bekleedt, de titel haar 
geslacht volgt. 

De leden van de V.V.D.-fractie bleken eveneens tevreden met een aantal 
wijzigingen die de Regering heeft voorgesteld. Niettemin gaven zij er blijk 
van met gemengde gevoelens van de memorie van antwoord kennis te heb-
ben genomen. Zij betreurden in de eerste plaats het lange uitblijven van die 
memorie. Wij mogen verwijzen naar hetgeen wij opmerkten in antwoord op 
het betoog van de leden van de fractie van de P.v.d.A. Wij vertrouwen - dit 
in antwoord op een vraag van de leden van de V.V.D.-fractie - , dat de Nota 
naar aanleiding van het Eindverslag op een zodanig tijdstip is uitgebracht, 
dat mondelinge behandeling van het onderhavige wetsontwerp nog in dit 
zittingsjaar kan plaatsvinden. Verder spreken wij de hoop uit, dat inderdaad 
dit wetsontwerp nog in deze kabinetsperiode volledig zal zijn afgehandeld. 
Wij zeggen toe, dat van onze zijde daarvoor de volle medewerking te ver-
wachten is. 

In het voorgaande vinden ook de leden van de D'66-fractie een antwoord 
op hun opmerking over de lange duur die met de behandeling van dit wets-
ontwerp gemoeid zou zijn. Ook deze leden vonden het een goede zaak, dat 
op vele punten de Regering tegemoet gekomen is aan de opmerkingen van 
de zijde van de Tweede Kamer. In antwoord op hun desbetreffende vraag 
merken wij op, dat uit het tempo dat aan de dag is gelegd, geenszins mag 
worden afgeleid, dat het belang van het ombudsman-instituut door de Rege-
ring in mindere mate wordt gezien dan door de Tweede Kamer. Over de oor-
zaken van de periode die gemoeid was met de schriftelijke behandeling van 
het wetsontwerp is in het voorgaande in antwoord op opmerkingen van de 
fractie van de P.v.d.A. reeds het een en ander gezegd. De leden hier aan het 
woord citeerden in dit verband een uitspraak van de Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken, gedaan tijdens een mondeling overleg, welke uit-
spraak naar zij zeiden, de bij hun reeds bestaande ongerustheid had ver-
groot. Er is geen sprake van vertraging van de invoering van het instituut 
van ombudsman ingevolge de ombuigingsoperatie. Het is ook geenszins on-
ze bedoeling die invoering vertraging te doen oplopen. Ook indien het on-
derhavige wetsontwerp nog in deze kabinetsperiode zou kunnen worden af-
gehandeld, waaraan - zoals wij reeds eerder te kennen gaven - wij onze vol-
Ie medewerking willen verlenen, dan nog zal het enige tijd kosten, voordat 
het instituut van ombudsman daadwerkelijk kan gaan functioneren. Een ze-
kere aanloopperiode is nodig om het kantoor op te zetten, personeel aan te 
trekken, een voorlopige formatie vast te stellen, etc. Ook de persoon van dp 
ombudsman moet nog worden gezocht en benoemd. 

De eerste ondergetekende heeft inmiddels een ambtelijke werkgroep in-
gesteld, die zich bezig zal houden met de voorbereiding van de invoering 
van het instituut. De voor het opzetten van een ombudsman-instituut beno-
digde aanlooptijd in aanmerking genomen, schatten wij dat de invoering 
van het instituut per 1 januari 1982 zou kunnen plaatsvinden. Omdat niet te 
verwachten valt dat de instelling van het instituut Nationale ombudsman 
nog in 1981 haar beslag zal kunnen krijgen, zal op de begroting voor 1981 
kunnen worden volstaan meteen post van f 350000 voor de aanloopkosten 
bij de invoering van het instituut. Wat voor 1982 en volgende jaren aan be-
grotingsgelden benodigd zal zijn, dient nog nader te worden bezien. Vervol-
gens gaven de hier aan het woord zijnde leden te kennen geen bezwaar te 
hebben tegen een experimentele fase, maar zij verbonden er wel de vraag 
aan, waarom de ombudsman(vrouw) benoemd wordt voor 6 jaar, terwijl het 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 14178, nr. 14 4 



exper iment slechts 5 jaar zal duren. Hier moet sprake zijn van een misver-
stand. Zoals w i j reeds bij de beantwoord ing van de vragen van de leden van 
de P.v.d.A.-fractie hebben uiteengezet, is het exper imentele karak ter - voor 
zover dat woo rd op zijn plaats is - van de onderhavige wettel i jke regeling 
hierin gelegen, dat in de komende jaren ervar ing zal moeten worden opge-
daan met het inst i tuut. 

Het is zeker niet de bedoel ing dat het ombudsman- ins t i tuu t slechts voor 5 
jaar word t ingesteld. In de komende jaren zal, zoals gezegd, moeten worden 
bezien of de ombudsman goed kan funct ioneren onder de gelding van de 
voor l iggende wettel i jke regel ing, en of en in welke mate ui tbreiding van zijn 
competent ie zou kunnen plaatsvinden. 

Wi j hopen in het vervolg van deze nota de competent iegrenzen van de 
ombudsman nog nader te kunnen verduidel i jken. Dit in antwoord op de op-
merkingen van de leden van de D'66-fractie. Het insti tuut van de ombuds-
man, zo merken wi j op, is zeker niet bedoeld o m te funct ioneren als een v i j -
geblad voor een bureaucrat iserend overheidsapparaat. Integendeel; het in-
st i tuut heeft de bevoegdheid fei len van een te gebureaucratiseerd apparaat 
publiekeli jk aan de kaakte stel len. 

Het deed ons veel genoegen te vernemen dat ook het lid van de DS70-
fractie waarder ing toonde voor het gewi jz igde wetsontwerp. Tevens noteer-
den wi j met vo ldoening dat dit lid aan de n ieuw gekozen benaming «Natio-
nale ombudsman» de voorkeur gaf boven «Commissaris van Onderzoek». 
In antwoord op een desbetreffende vraag van dit l id, merken wi j op dat naar 
onze opvat t ing de toevoeging «Nationale» vo ldoende duideli jk de «Nationa-
le ombudsman» onderscheidt van private ombudsmannen en van eventueel 
reeds ingestelde gemeentel i jke ombudsmannen . Een regeling waarbi j de 
benaming «ombudsman» aan het inst i tuut dat in het onderhavige wets-
ontwerp vervat is, wettel i jk zou worden voorbehouden, achten wi j niet 
noodzakelijk. Het is vo ldoende duidel i jk, dat er maar één Nationale ombuds-
man kan zijn, nameli jk die welke zijn wettel i jke grondslag v indt in de onder-
havige regel ing. Voorts achten w i j het onbi l l i jk ten opzichte van reeds be-
staande gemeentel i jke ombudsmannen en ombudsmannen van private or-
ganisaties om de benaming «ombudsman» exclusief voor te behouden aan 
de Nationale ombudsman. Over de begeleiding en evaluatie van het experi-
ment wi l len wi j ons nog bezinnen. De suggest ie van het hier aan het woo rd 
zijnde l id, nameli jk om een evaluat iecommissie in te stellen, los van de 
Tweede Kamer, zullen w i j daarbi j betrekken. 

II. Benoeming etc. van de ombudsman 

Dat de Regering in de memor ie van an twoord heeft vastgehouden aan de 
voorgestelde benoemingswi jze, te weten benoeming door de Kroon op 
voordracht van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, heeft veel kritiek ont-
lokt van de leden van de fracties van de P.v.d.A., het C.D.A., de V.V.D. en 
D'66. Wi j nemen ten behoeve van de beantwoord ing de vragen en opmer-
kingen van deze fracties zo veel mogel i jk te zamen. 

Wi j stellen voorop , dat w i j begr ip hebben voor de behoefte van de hier aan 
het woo rd zijnde leden, o m de invloed van de Kamer op de benoeming van 
de ombudsman te verzekeren. Wi j zijn voor ts ons ervan bewust, dat de ge-
dachte dit te doen in die v o r m , dat de ombudsman door de Tweede Kamer 
word t benoemd, op dit moment kan rekenen op instemming van een over-
grote meerderheid van de Kamer. Indien wi j op dit punt slechts zouden zien 
naar de geta lsverhoudingen, dan zou de beslissing gemakkel i jkz i jn. Maar 
het gaat in deze kwestie ook om de inhoud van de aangedragen argumen-
ten. Bij het merendeel van deze argumenten zijn kanttekeningen te plaatsen. 
Wi j hopen dat de Kamer op haar beurt ervoor begr ip zal kunnen opbrengen, 
dat w i j , op de hierna aan te geven gronden, deze kwestie anders beoordelen. 

In de eerste plaats achten wi j het gevaar niet denkbeeldig dat de functie 
gepol i t iseerd zou kunnen worden . De leden van de C.D.A.-fractie hebben te 
kennen gegeven dat dit risico ook naar hun oordeel aanwezig is. (Niettemin 
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hebben ook zij hun voorkeur ui tgesproken voor benoeming van de ombuds-
man door de Tweede Kamer.) De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden 
daarentegen, dat zij de vrees van de Regering voor pol i t isering van de func-
tie niet deelden, te meer niet daar zij ook voorstander waren van benoeming 
voor zes jaar. Wi j merken op, dat het hier gaat om een taxatie van mogeli jke 
toekomst ige ontwikkel ingen, waaromtrent n iemand zekerheid heeft. Wi j w i j -
zen erop, dat volgens de regel ing, die in het onderhavige wetsontwerp is 
neergelegd, twee organen (eigenlijk méér organen, indien men de aanbeve-
l ingsprocedure meerekent) bij het benoemingsproces zijn betrokken in een 
zeker evenwicht van bevoegdheden: de Kamer, die middels de voordracht 
haar (sterke) voorkeur voor een bepaalde persoon kan uitspreken, en de 
Kroon, die in de praktijk de voordracht volgt in die zin, dat nummer 1 van de 
voordracht word t benoemd, terwi j l bij afwi jking van die praktijk bewindsl ie-
den ter verantwoord ing kunnen worden geroepen door het parlement. Deze 
benoemingsprocedure, waar in Regering en parlement een rol spelen, ac-
centueert, dat het bij de aanwijzing van de funct ionaris niet zal gaan om een 
exponent van een, eventueel kleine, meerderheid van de Tweede Kamer, 
hetgeen wi j van belang achten voor de vertrouwensposi t ie van de ombuds-
man ten opzichte van de burger. De gebondenheid van de Kroon aan de 
dr ievoudige voordracht betekent, dat de Regering niet een ombudsman kan 
benoemen die niet het vol le ver t rouwen van de Kamer geniet. 

Ook de Eerste Kamer kan in een stelsel van benoeming door de Kroon de 
Regering ter verantwoord ing roepen ter zake van een bepaalde benoeming. 
In een opzet, waarbi j de Tweede Kamer de bevoegdheid zou krijgen de om-
budsman te benoemen, zou de Eerste Kamer niet aan de benoeming te pas 
komen, noch een bewindsman over de benoeming verantwoord ing kunnen 
laten af leggen. 

Nu zou men kunnen tegenwerpen, dat ook uit het bestaande stelsel van 
benoeming op voordracht ten aanzien van leden van de Hoge Raad en de AI-
gemene Rekenkamer bli jkt, dat de Tweede Kamer in deze benoemingen een 
meer voorui tgeschoven posit ie inneemt, en dat de Eerste Kamer op dit punt 
een meer afstandelijke funct ie heeft. Dat is op zich zelf genomen juist, maar 
een stelsel van benoeming door de Tweede Kamer gaat nog verder, en 
schuift de Eerste Kamer geheel buiten beeld. 

In dit verband herinneren wi j eraan, dat w i j in de memor ie van antwoord 
reeds hebben doen u i tkomen, dat en waarom benoeming door de verenigde 
vergader ing geen oplossing voor deze kwestie kan bieden. Wi j noteerden 
verheugd, dat de leden van de V.V.D.-fractie bij nader inzien konden instenv 
men met de door de Regering aangevoerde bezwaren tegen benoeming en 
ontslag van de ombudsman door de verenigde vergadering. 

Voor een belangri jk deel geldt hetgeen hiervoor is geschreven niet alleen 
voor de benoeming, maar ook voor het ontslag en het op non-activiteit stel-
len. Niet alle fracties spreken zich over deze punten uit, maar wi j nemen aan, 
dat het ver langen van degenen die benoeming van de ombudsman door de 
Tweede Kamer voorstaan, niet beperkt is tot wi jz iging van de wijze van be-
noeming . In het onderhavige wetsontwerp is op deze ounten een regeling 
vervat, waarbi j de Tweede Kamer uitdrukkeli jk een rol speelt in het kader van 
het ontslag ingevolge artikel 4, en waar in zij voorts, evenals de Eerste Ka-
mer, de Regering ter verantwoord ing kan roepen voor de Kroon-beslissin-
gen ter zake van ontslag en non-activiteit. Ook op deze punten is beoogd te 
komen tot een afgewogen regeling van bevoegdheden van Kroon en parle-
ment. 

Thans het aspect van de onafhankel i jkheid. Het argument dat hier en daar 
in het Eindverslag opklinkt, nameli jk dat door benoeming door de Tweede 
Kamer de onafhankeli jkheid van de ombudsman het beste gediend zou zijn, 
heeft ons niet overtu igd. De oorspronkel i jk voorgestelde benoemingswi jze 
beoogde evenzeer onafhankel i jkheid van de ombudsman te dienen. Wi j kun-
nen niet inzien, dat doordat een funct ionaris door de Kroon op voordracht 
van de Tweede Kamer word t benoemd, hij minder onafhankeli jk ten opzich-
te van de centrale overheid zou staan, dan wanneer hij door het parlement 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980, 14178, nr. 14 6 



zou worden benoemd. Vooral wanneer men daarbij in ogenschouw neemt, 
dat de gevallen waarin hem gedwongen ontslag zou kunnen worden ver-
leend, uitdrukkelijk in de wet zijn opgesomd, en dat in de praktijk benoeming 
door de Kroon als de formele afsluiting van het benoemingsproces te be-
schouwen is (dit laatste mede in antwoord op een opmerking van de leden 
van de D'66-fractie). Wij wijzen erop, dat de voorgestelde benoemingsproce-
dure ook geldt voor leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad, 
wier onafhankelijkheid niet in twijfel wordt getrokken, al erkennen wij het 
verschil, dat deze functionarissen voor het leven worden benoemd, en niet, 
zoals de ombudsman, voor zes jaar. 

De eis van onafhankelijkheid houdt mede in, dat de administratie aan de 
betrokken functionaris geen aanwijzingen kan geven, en dat deze de grenzen 
van zijn bevoegdheden uitsluitend in de wet vindt, en niet in een instructie 
van de administratie. Welnu, aan dat vereiste voldoet het onderhavige wets-
ontwerp volledig. 

Voorts dient naar ons oordeel rekening te worden gehouden met de om-
standigheid dat de Nationale ombudsman, als in het ontwerp voorzien, ook 
volgens de zienswijze van de Tweede Kamer geen «parliamentary commis-
sioner» in de Britse betekenis zou moeten zijn. Bij onze overwegingen speelt 
ook een rol, dat de Tweede Kamer bij de behandeling van de Nota inzake het 
ombudsmanvraagstuk de wens heeft uitgesproken om de ombudsman 
meer onafhankelijk te maken van het parlement. Wij menen gehandeld te 
hebben in de geest van die kameruitspraak, door in de memorie van ant-
woord vast te houden aan benoeming van de ombudsman door de Kroon. 
Wij nemen er akte van, dat de leden van de fractie van de P.v.d.A. de strek-
king van de motie-Rietkerk beperkter uitlegden (geen parlementaire «zeef»), 
terwijl de leden van de C.D.A.-fractie uiteenzetten, dat in het licht van de 
door de Kamer bij de behandeling van de Nota inzake het ombudsman-
vraagstuk bepleite onafhankelijkheid van de ombudsman van zowel Minis-
ters als parlement, juist de voorkeur zou moeten worden gegeven aan be-
noeming door het parlement. 

Wij namen er voorts goede nota van, dat enkele fracties benadrukten, dat 
de ombudsman een zeer bijzondere positie zal gaan innemen binnen ons 
staatsbestel. De leden van de C.D.A.-fractie citeerden in dit verband een pas-
sage uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp grondwetsbepaling 
ombudsman (16057), waarin de Regering uiteenzet dat de ombudsman een 
geheel eigensoortig orgaan zal zijn, waarvan de controlerende functie zich 
onderscheidt van de rechterlijke controle, de politieke controle en de finan-
ciële controle, die door andere organen in ons staatsbestel worden verricht. 
Wegens die eigensoortigheid van de functie kan, zo stelden deze leden, aan 
de onafhankelijkheid van de ombudsman ten opzichte van de administratie 
op een andere wijze uitdrukking worden gegeven dan bij benoemingen in de 
Hoge Raad en de Algemene Rekenkamer. De leden van de V.V.D.-fractie 
brachten in herinnering, dat instelling van de ombudsman een geheel nieuw 
element in ons staatsrecht introduceert. Zij merkten op, dat er vanuit die op-
tiek geen bezwaar bestond de benoeming en het ontslag op een andere wij-
ze te regelen dan bij voorbeeld bij de Algemene Rekenkamer. Zij wezen er 
daarnaast op, dat de leden van de Hoge Raad en de Algemene Rekenkamer 
voor het leven worden aangesteld, en niet voor 6jaar, zoals de ombudsman. 

Wij zijn het in zoverre met de hier aan het woord zijnde leden eens, dat de 
ombudsman een volstrekt eigensoortige functie zal gaan uitoefenen. Door 
de betogen van deze leden is onze vrees, dat benoeming van de ombuds-
man door de Tweede Kamer als een precedent zal worden beschouwd voor 
de wijze van benoeming in andere functies, voor een groot deel weggeno-
men. Daarvoor onderscheidt de ombudsmanfunctie zich te zeer van die an-
dere functies, mede door haar gelijkenis met de functie van de commissies 
voor de verzoekschriften. Blijft het feit, dat het benoemen door de Tweede 
Kamer van een hoge ambtsdrager die niet binnen het parlement zal functio-
neren, een uniek verschijnsel zou zijn in ons staatsbestel. Dit doet de vraag 
rijzen, of de Tweede Kamer hier niet een bevoegdheid van de executieve 
overneemt, die niet zo goed past binnen haar eigen functie in dat staatsbe-
stel. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 14178, nr. 14 7 



Al met al hebben de door de verschillende fracties aangevoerde argumen-
ten ons niet kunnen overtuigen. Inmiddels ligt er een amendement-Nijpels 
(stuk nr. 11) ter tafel, dat qua intentie de opvattingen die de meerderheid van 
de Kamer heeft uitgesproken, volgt. De Regering heeft zich de vraag gesteld, 
wat haar in dezen te doen stond. Zij heeft daarbij haar eigen argumenten om 
vast te houden aan de door haar voorgestane benoemingswijze, afgewogen 
tegen het belang van het wetsontwerp en van de instelling van het instituut 
van ombudsman. Het belang van de instelling van het instituut wil de Rege-
ring het zwaarste laten wegen; zij spreekt de hoop uit, dat de Kamer de door 
de Regering hierboven aangevoerde argumenten wil laten meewegen bij 
haar beslissing. 

Over de inhoud van het amendement-Nijpels nog twee opmerkingen. In 
de eerste plaats rijst de vraag, of de eedsaflegging, bedoeld in artikel 9, in-
derdaad in handen van de Voorzitter van de Tweede Kamer moet plaatsvin-
den (onderdeel XII van het amendement). Daarmee wordt wel heel sterk de 
indruk gevestigd van een sterke band tussen de Tweede Kamer en de om-
budsman, die niet een functionaris is die binnen het parlement zijn ambt uit-
oefent. In de tweede plaats is naar onze opvatting de algemene maatregel 
van bestuur een te zwaar vormvereiste voor de regeling van de vervan-
ging van de ombudsman door een substituut (onderdeel XVI van het amen-
dement). 

Het betreft hier een betrekkelijk eenvoudige zaak: de vervanging van de 
ene persoon door een andere; niet meer dan de vermelding van een of meer 
namen. Zeker, de vervanging heeft tot consequentie dat een bepaalde sub-
stituut in voorkomend geval de bevoegdheden van de ombudsman ten volle 
kan uitoefenen. Maar om wegens dat rechtsgevolg - dat overigens reeds in 
de wet geregeld i s - de zware eis te stellen, dat over de vervangingsregeling 
de Raad van State moet worden gehoord, achten wij niet evenredig aan het 
gewicht van de vervangingsregeling. Het stelsel verliest ook aan flexibiliteit: 
in noodgevallen kan niet op staande voet een vervangingsregeling ad hoc 
worden getroffen. Wij wijzen in dit verband ook op de vervanging van be-
windslieden, die bij Koninklijk besluit wordt geregeld. 

In samenhang met hun uitspraken, dat de ombudsman door de Tweede 
Kamer moet worden benoemd, maakten de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. en die van de C.D.A.-fractie enkele opmerkingen over het al dan niet 
handhaven van de aanbevelingsprocedure in het door hun voorgestane 
systeem. Wij merken ten aanzien daarvan op dat, indien de ombudsman 
door de Tweede Kamer zou worden benoemd, het stelsel van aanbeveling 
het risico van politisering van de functie kan helpen verkleinen, zonder daar-
bij de benoemende instantie volledig aan banden te leggen. 

Ten aanzien van de substituut-ombudsman hebben met name de leden 
van deze fracties hun voorkeur uitgesproken, de benoeming (en de schor-
sing en het ontslag) van deze functionaris in handen te leggen van de Twee-
de Kamer. Op dit vraagstuk is ons bovenstaand betoog over de benoeming 
van de ombudsman van overeenkomstige toepassing. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden nog een aantal vragen over de posi-
tie van de substituut. Wij merken te dien aanzien het volgende op. De onder-
havige wettelijke regeling beoogt het ombudsman-instituut te doenfunge-
ren als een éénhoofdig orgaan. De ombudsman moet in die context de gele-
genheid hebben zijn eigen vertrouwenslieden uit te zoeken, op wiens oor-
deel hij kan afgaan. De noodzaak van de aanwezigheid van een zekere ver-
trouwensrelatie tussen de ombudsman en zijn substituten heeft ons ertoe 
gebracht, voor te stellen dat de benoeming van een substituut-ombudsman 
geschiedt voor de duur van de ambtstermijn van de ombudsman op wiens 
verzoek deze is benoemd. Dit brengt mede dat een tussentijds benoemde 
substituut inderdaad slechts wordt aangesteld voor de duur van de nog res-
terende ambtstermijn van de ombudsman. Zoals wij in de memorie van ant-
woord hebben uiteengezet is het voordeel van een dergelijk systeem, dat 
een nieuwe ombudsman niet zonder meer behoeft te werken met substitu-
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ten die op aanraden van zijn voorganger zijn benoemd, maar zijn eigen ver-
trouwenslieden kan uitzoeken. De leden van de C.D.A.-fractie hadden moeite 
met deze opzet, omdat zij de regeling ten aanzien van tussentijds benoemde 
substituten uit rechtspositioneel oogpunt niet verantwoord achtten. Zij stel-
den, dat met name ambtenaren en daarmee vergelijkbare functionarissen 
die een beroep kunnen doen op een zogenaamde non-activiteitsregeling, 
een ongerechtvaardigde voorsprong zouden krijgen. 

Wij hebben begrip voor deze bezwaren, maar bij de afweging van de ver-
schillende belangen die hier aan de orde zijn, heeft voor ons de doorslag ge-
geven, dat het instituut van ombudsman als een eenheid moet functioneren. 
De vraag is trouwens, of tussentijds benoemde substituten inderdaad een 
ongerechtvaardigd hoog risico lopen voor wat betreft hun rechtspositie, 
omdat ook voor hen de bepalingen van de Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers van overeenkomstige toepassing zijn (men zie artikel 10, zes-
de lid, van het onderhavige wetsontwerp, juncto artikel 7). 

Dat de benoeming van de substituut plaatsvindt op verzoek van de om-
budsman - de leden van de C.D.A.-fractie stelden hierover ook een vraag - , 
is op praktische overwegingen gebaseerd. Wij achten het ietwat overtrok-
ken, om hierin een beperking van het benoemingsrecht te zien. Waar het om 
gaat is, dat de ombudsman zelf het beste kan beoordelen, wanneer hij een 
substituut nodig heeft. Alsdan kan hij een verzoek indienen bij de benoemde 
instantie, eventueel reeds vergezeld van een aanbeveling omtrent de te be-
noemen personen, ten einde een substituut toegewezen te krijgen. In onze 
opvatting dat het instituut van ombudsman als een eenheid moet kunnen 
functioneren, kan de zinsnede «op verzoek van de ombudsman» ook deze 
betekenis krijgen, dat de ombudsman niet op een ongelegen tijdstip een 
substituut opgedrongen krijgt. 

Ten slotte in antwoord op de vragen van de leden van de C.D.A.-fractie de 
positie van de substituut als vervanger van de ombudsman. De mogelijkheid 
van vervanging waarvan in artikel 11, eerste lid, sprake is, is inderdaad be-
doeld in geval van ontstentenis of afwezigheid, bij voorbeeld wegens ziekte 
of verlof, van de ombudsman. In dat geval zijn uiteraard alle voor de vervul-
ling van het ambt geldende bepalingen van toepassing. Een andere soort 
«vervanging» wordt geregeld door artikel 11, derde lid. Dan betreft het de 
overdracht van bevoegdheden die de ombudsman kan uitoefenen, aan de 
substituut. 

Bij die overdracht kan de substituut door de ombudsman bevoegd worden 
verklaard - met inachtneming van eventueel door de ombudsman gegeven 
richtlijnen voor de uitoefening van deze bevoegdheden - , om de bevoegd-
heden die in de artikelen 26, 27, 28 en 29, derde lid, van het ontwerp zijn ver-
vat, uit te oefenen. De memorie van antwoord is niet met zichzelf in tegen-
spraak, omdat de vervanging slechts incidenteel zal voorkomen, terwijl de 
overdracht van bevoegdheid slechts voor beperkte terreinen bedoeld is. De 
algemene regel blijft voorshands, dat de substituut-ombudsman niet de be-
voegdheid zal hebben om zelfstandig een eindoordeel uit te spreken. Ook 
hierbij speelt onze visie omtrent het functioneren van het instituut, namelijk 
als een eenheid, een grote rol. Het is aan de ombudsman om te bepalen, in 
welke gevallen hij overdracht van bevoegdheden aan een substituut nood-
zakelijk acht. 

Uiteraard kan daarbij een zodanige specialisatie van de substituut-om-
budsman ontstaan, dat deze kan worden aangemerkt als een «vak-substi-
tuut». Indien op grond van het grote aantal klachten de ombudsman ge-
noodzaakt zou zijn op zeer grote schaal van de delegatiebevoegdheid, be-
doeld in artikel 11, derde lid, gebruikte maken, dan zal er wellicht aanleiding 
zijn, om de positie van de substituut aan een hernieuwde beoordeling door 
de wetgever te onderwerpen. De ontwikkelingen in dit verband zijn evenwel 
nog niet goed te overzien, en evenmin de wenselijkheid of onwenselijkheid 
van bepaalde ontwikkelingen. Daarom is de regeling van artikel 11, derde 
lid, zo flexibel mogelijk geformuleerd. 
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De leden van de C.D.A.-fractie stelden nog een vraag in verband met de 
verantwoordel i jkheid van de ombudsman voor het door de subst i tuut te ge-
ven eindoordeel bij vervanging. Zowel in het geval van vervanging, bedoeld 
in artikel 11, eerste l id, als in het geval van overdracht van bevoegdheden, 
bedoeld in artikel 11 , derde l id, is de ombudsman niet verantwoordel i jk te 
houden voor de inhoud van het eindoordeel van de subs t i tuu t -ombudsman, 
die hem vervangt c.q. aan wie de bevoegdheden van de ombudsman zijn 
overgedragen. Ingeval van vervanging in de zin van artikel 11 , eerste l id , kan 
de ombudsman ook niet verantwoordel i jk worden gehouden voor de rege-
l ing van de vervanging. Deze regeling is immers niet aan hem opgedragen, 
maar aan een ander orgaan. In het geval dat de ombudsman zelf zijn be-
voegdheid tot het uitspreken van een eindoordeel heeft overgedragen aan 
een subst i tuu t -ombudsman, kan de ombudsman wél verantwoordel i jk wor-
den gehouden, doch alleen voor de overdracht zelve. Wi j hopen met het 
voorgaande het betoog in de memor ie van an twoord te hebben verduide-
lijkt. 

De vraag van de leden van de D'66-fractie over benoeming door de Kroon 
vond reeds eerder in deze nota beantwoord ing. De hier aan het w o o r d zijnde 
leden vroegen zich voor ts af op welke wijze de Kamer «acht slaat» (artikel 2, 
tweede lid) op de aanbevel ing. Een systeem van aanbevel ing, zo merken wi j 
op, laat aan het orgaan dat op een aanbevel ing zodanig acht mag slaan «als 
zij dienstig zal oordelen», ru imte o m eventueel buiten de aanbevel ing o m te 
gaan. Dit in tegenstel l ing tot een voordrachtprocedure: de benoemende in-
stantie is gehouden, binnen de voordracht te bl i jven. In de praktijk van 
Kroonbenoemingen word t de persoon die als eerste op de voordracht ver-
meld staat, benoemd. Indien de Kroon van de in de voordracht aangegeven 
volgorde afwijkt - hetgeen bij een meervoudige voordracht mogel i jk is - , is, 
zoals w i j reeds eerder stelden, de Regering daarvoor verantwoordel i jk te 
houden. Als het echter gaat o m het ontslag van de ombudsman ingevolge 
artikel 4 van het wetsontwerp , heeft de Kroon geen marge voor afwi jk ing 
van het door de Tweede Kamer te kennen gegeven oordeel. Er is daarbi j im-
mers geen sprake van een meervoudige voordracht, maar van een (als wi j 
deze aanduiding mogen gebruikten:) «enkelvoudige» voordracht. 

Het lid van de DS'70-fractie stelde de vraag, of de indieners bereid zijn in 
de wet een procedure op te nemen voor de to ts tandkoming van de aanbeve-
l ing, die door het dr iemanschap (de vice-president van de Raad van State, de 
president van de Hoge Raad en de president van de Algemene Rekenkamer) 
moet worden uitgebracht. Wi j hebben oog voor de gedachte die aan deze 
vraag ten grondslag ligt, nameli jk dat in zo breed mogeli jke kring naar gega-
digden voor het ambt gezocht zou moeten worden . Niet temin zijn w i j van 
opvat t ing, dat het zoeken naar gegadigden voor het ambt gevoegel i jk kan 
worden overgelaten aan het dr iemanschap. Het risico van een voorgeschre-
ven procedure is over igens, dat zo'n procedure toch weer de kring beperkt 
van personen uit w ie de toekomst ige ombudsman gezocht zou moeten wor-
den. 

Vervolgens vroeg het hier aan het woord zijnde l id, of het wel noodzakeli jk 
is in artikel 3, eerste l id , op te nemen, dat de ombudsman bij het bereiken 
van de 65-jarige leefti jd word t ontslagen. Hij was van oordeel, dat het be-
reiken van de 65-jarige leefti jd moeil i jk als een verrassing kan komen en dat 
men daarmee rekening kan houden bij de aanstel l ing (voor 6 jaar) van de 
ombudsman. Tevens stelde hij de vraag, of niet aansluit ing kon wo rden ge-
zocht bij de pensioengerecht igde leefti jd van 70 jaar die onder meer voor 
rechters, hoogleraren en dergeli jke word t aangehouden. Om met het laatste 
te beginnen: naar onze opvatt ing is het onwensel i jk voor n ieuw in te stellen 
functies een hogere leeft i jdsgrens voor ontslag aan te houden dan de alge-
meen gebruikel i jke. Dit betekent dat naar onze mening voor het ambt van 
ombudsman geen hogere leeft i jdsgrens dan die van 65 jaar zou moeten gel-
den. Aan het hier aan het w o o r d zijnde lid kan worden toegegeven, dat die 
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leeftijdsgrens ook zonder expliciete vermelding daarvan in artikel 3, eerste 
lid, kan worden aangehouden door bij de benoeming reeds rekening te nou-
den met de leeftijd van de te benoemen ombudsman. Dat zou echter betekenen 
dat al diegenen die voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd niet de ambts-
termijn van 6 jaar zouden kunnen volmaken, niet voor (her)benoeming in 
aanmerking zouden komen. Wij zouden dat betreuren. Bovendien zou naar 
ons oordeel de duidelijkheid niet bevorderd worden wanneer de leeftijds-
grens niet in de wet wordt opgenomen, maar wel langs indirecte weg wordt 
aangehouden. 

Als wij het goed zien geeft het hier aan het woord zijnde lid nog een an-
dere mogelijkheid aan, namelijk dat de ambtstermijn volledig wordt vervuld, 
ook al is de ombudsman de 65-jarige leeftijd reeds gepasseerd. Hij wijst er in 
dat verband op, dat eventueel ontslag plaats kan vinden wanneer hij wegens 
ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zou zijn, zijn functie te vervullen. Bij 
een dergelijk systeem rijst de vraag: bij welke leeftijd ligt de grens voor be-
noeming tot ombudsman? Dient een 62-jarige nog wel benoemd te worden 
of juist niet meer? Voor de benoeming zou dan een vrij willekeurige leeftijds-
grens gesteld moeten worden. Een groter bezwaar van een dergelijk 
systeem is naar ons oordeel echter, dat de ontslagleeftijd zou variëren als 
gevolg van leeftijdsverschillen bij de benoeming. Op grond van het voren-
staande zijn wij dan ook van oordeel, dat het de voorkeur verdient duidelijk 
in de wet op te nemen, dat de ombudsman bij het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd wordt onslagen. 

III. Beperkingen in taak en bevoegdheden 

De leden van de commissie hadden met belangstelling kennis genomen 
van het in opdracht van de eerste ondergetekende door de Rijksuniversiteit 
te Utrecht verrichtte onderzoek naar het te verwachten aantal en de aard van 
klachten betreffende gedragingen van de gemeentelijke en provinciale over-
heid welke aan de ombudsman zouden worden voorgelegd indien deze ter 
zake competent zou worden. Zij zagen met belangstelling uit naar de reactie 
van de Regering op de onderzoeksresultaten. 

Uit het onderzoek blijkt, dat momenteel de meeste klachten betrekking 
hebben op de lange duur van procedures, de informatieverschaffing en het 
niet serieus genomen worden. Nauwkeurige schattingen van het thans be-
staande aantal voor behandeling door een ombudsman in aanmerking ko-
mende klachten met betrekking tot gedragingen van de lagere overheden 
kunnen niet worden gedaan. De beide gehouden deelonderzoeken - een zo-
genaamde Sociobus (een enquête, uitgevoerd door NV v/h Nederlandse 
Stichting voor Statistiek) en een vrijwillige registratie door bestaande raads-
lieden - leveren sterk uiteenlopende uitkomsten op. Bij de raadslieden die 
aan de registratie hebben meegedaan, komen per jaar ongeveer 4596 klach-
ten binnen. Dit aantal is waarschijnlijk slechts een gedeelte van het totaal 
aantal bestaande klachten, aangezien er ook klachten zullen bestaan die bij 
een andere instantie, of die momenteel nergens worden ingediend. Uit de 
Sociobus blijkt dat van de mensen die klachten hadden ongeveer 5% een so-
ciaal raadsman heeft geraadpleegd. Wanneer wij ons hierop baseren en er-
van uitgaan dat de door de raadslieden geregistreerde klachten 5% van het 
totaal uitmaken, betekent dit een totaal van ongeveer 100 000 klachten. 

Volgens de resultaten van de Sociobus heeft in het jaar voorafgaande aan 
dit onderzoek, 16% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder wel 
eens klachten gehad over de contacten die men heeft gehad met ambte-
naren van de gemeente en/of provincie. Wanneer we de klachten die betrek-
king hebben op de politie (valt onder de competentie van de Nationale om-
budsman) of op andere dan gemeentelijke en provinciale instellingen, weg-
laten dan blijkt 12% van de mensen klachten gehad te hebben die voor be-
handeling door een ombudsman-instituut in aanmerking komen. Dit komt 
neer op ongeveer 1 miljoen klachten. Dit verschil in uitkomst hangt waar-
schijnlijk samen met het verschil in onderzoekstechniek die voor beide deel-
onderzoeken gebruikt is. 
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De ui tkomst van de Sociobus geeft waarschi jnl i jk aan hoeveel klachten 
momenteel in absolute zin maximaal bestaan. Daarmee is echter nog geens-
zins gezegd, dat al deze klachten ook bij een ombudsman- inst i tuut zouden 
worden ingediend. Daarbij spelen naar ons inzicht een aantal factoren een 
rol , die globaal als vo lgt kunnen worden weergegeven: 

- de wijze waarop voorzieningen getroffen zullen worden ter vervul l ing 
van de ombudsman- func t ie : hoe dichter bij de burger, hoe meer cl iënten?; 

- de mate van ver t rouwen die de ombudsman inboezemt: hoe algemener 
de bekendheid van de ombudsman , hoe meer ver t rouwen?; 

- de aard en de hoeveelheid van de publiciteit omtrent het inst i tuut: de 
ombudsman als wegwi jzer in alle zaken of als de laatste toevlucht voor de 
ernstige zaken; 

- de mate waar in reeds bestaande inst i tuten klachten bl i jven behandelen, 
dan wel deze doorverwi jzen naar de ombudsman ; 

- de «jurisprudentie» van de ombudsman . 

In het licht van het bovenstaande kunnen w i j niet anders doen dan consta-
teren dat de resultaten van het onderzoek ons sterken in ons standpunt, dat 
grote zorgvuldigheid moet worden betracht bij de ui tbreiding van de compe-
tentie van de ombudsman tot gedragingen van de lagere overheden. 

De leden van de commiss ie toonden zich er niet gelukkig mee, dat de on-
derzoeksresultaten pas te hunner beschikking kwamen op zodanig t i jdst ip 
dat deze geen invloed meer konden hebben op hun oordeel . Wi j kunnen ons 
dit gevoelen van de commissie goed voorstel len, doch vragen om begrip. 
Wel iswaar waren de onderzoeksresultaten in het najaar van 1979 gereed, 
maar daarna waren nog verscheidene maanden gemoeid met de opstel l ing 
en de vermenigvu ld ig ing van het rapport. 

Zoals w i j bij de aanvang van deze nota reeds opmerkten heeft het ons vo l -
doening gegeven dat de leden van de fractie van de P.v.d.A. waarder ing 
hadden voor de wi jz ig ingen in het on twerp van wet op het punt van de uit-
breiding van de toets ingsmogel i jkheden en verbetering van de openbaar-
heid van de rapporten van de ombudsman . Inderdaad zijn dit belangri jke 
verbeter ingen van het ontwerp. Zoals deze leden reeds in het a lgemeen ge-
deelte van het eindverslag opmerkten, hebben zij het echter moeil i jk met het 
standpunt van de Regering ten aanzien van de beperking van de compe-
tentie van de ombudsman tot klachten, de centrale overheid betreffende. 
Volgens deze leden ligt het voor de hand de ombudsman juist daar compe-
tent te maken waar de meeste contacten en confl icten tussen overheid en 
burger plaatsvinden, hetgeen het geval is op gemeentel i jk niveau. 

Aan deze leden moet worden toegegeven dat in de voorstel len van de Re-
gering de burger nog niet het vol le pond krijgt. Wi j hebben echter bewust 
voor deze opzet - waarbi j de ombudsman dus in het begin alleen kennis kan 
nemen van klachten over gedragingen van de centrale overheid - gekozen, 
omdat daaraan het minste risico verbonden was. De door deze leden voor-
gestane opzet houdt naar onze mening het grote gevaar in , dat het om-
budsman-inst i tuut in het begin overbelast wordt , het werk niet aankan en 
daardoor het ver t rouwen van de burger verliest. In de door ons voorgestelde 
opzet zal het ombudsman- ins t i tuut wel iswaar niet direct de vol ledige be-
kendheid en invloedssfeer kri jgen die op zich mogeli jk zi jn, maar het kri jgt de 
kans geleideli jk aan zijn reputatie waar te maken en uit te bouwen. De com-
petentie is overigens niet zo klein als word t voorgesteld; de (rijks- en ge-
meente-) poli t ie valt eronder evenals verschil lende gedeconcentreerde rijks-
diensten, b.v. de regionale Directies voor de Volkshuisvesting, de P.T.T., 
Rijkswaterstaatdiensten, e.d. Deze leden vroegen ons ten slotte waarom wi j 
het niet nodig v inden thans een defini t ieve keuze te maken ter zake van de 
organisatie van een ombudsman- inst i tuut voor zowel de centrale als de la-
gere overheid, waarbi j zij als argument voor die keuze aanvoeren, dat, 
mocht uit het exper iment bli jken dat de lagere overheden ook binnen de 
competent ie van dit inst i tuut kunnen worden gebracht, dit zeer snel kan ge-
schieden. Zij stelden alleen akkoord te kunnen gaan met een t i jdel i jk uitstel 
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van competent ie-ui tbreid ing tot lagere overheden, indien onderzoek met 
grote zekerheid zou ui twi jzen, dat de ombudsman bedolven zal worden on-
der een stortvloed van klachten, zodat zijn goed funct ioneren in gevaar 
komt. 

Wanneer wi j hierop reageren - en daarmee tevens het door deze leden op 
deze punten in het a lgemeen gedeelte van het eindverslag gestelde beant-
woorden - dan stellen wi j voorop, dat uit het onderzoek van de RU Utrecht 
bli jkt, dat het risico van overbelast ing van de ombudsman bij het van meet 
af aan wettel i jk ver ru imen van zijn competent ie tot de lagere publ iekrechte-
lijke l ichamen, inderdaad reëel is. De vraag is dus vooral of het niet mogel i jk 
is in de wet een opening te maken, waardoor het mogeli jk word t de compe-
tentie van de ombudsman te zijner t i jd bij a lgemene maatregel van bestuur 
uit te breiden tot de lagere publiekrechteli jke l ichamen, zodat daarvoor dan 
geen wetswi jz ig ing noodzakelijk zal zi jn. 

Voor een goede beoordel ing van deze vraag is het nutt ig hierbi j twee as-
pecten in het oog te houden. Het eerste aspect is, dat u i tbreid ing van de 
competent ie via een algemene maatregel van bestuur vooronderste l t , dat de 
Waf/ona/e ombudsman competent wordt . Een decentrale opzet van h e t o n v 
budsman-inst i tuut voor de lagere publiekrechteli jke l ichamen kan dan niet 
via de algemene maatregel van bestuur worden ingevoerd. In de memor ie 
van antwoord is door ons wel iswaar te kennen gegeven dat w i j in beginsel 
niet voor een decentrale opzet voelen, doch in principe kiezen voor een lan-
delijk benoemde, eventueel regionaal werkzame ombudsman , maar indien 
in het wetsontwerp thans een opening zou worden gemaakt middels de mo-
geli jkheid van een algemene maatregel van bestuur, zou dat een vr i jwel defi-
nit ieve keuze betekenen voor een landelijk benoemde ombudsman voor de 
lagere publiekrechteli jke l ichamen, zonder dat grondig overleg met VNG en 
IPO heeft plaatsgevonden. Een dergeli jk overleg kost veel t i jd . 

Het tweede aspect betreft de vraag of met een eenhoofdig ombudsman-
insti tuut volstaan kan worden indien de lagere publiekrechteli jke l ichamen 
onder de competent ie van de ombudsman val len. Waarschi jnl i jk kan dat 
niet, gezien de te verwachten s t room van klachten. In dat geval zou via wets-
wi jz iging het ombudsman- inst i tuut zo moeten worden gewi jz igd dat er en-
kele, regionaal werkzame ombudsmannen bij komen. Op dit ogenbl ik kan dit 
echter onvoldoende worden beoordeeld. Denkbaar is ook, dat het met de 
overbelast ing van de ombudsman wel zou mee val len, ook indien de lagere 
publiekrechtel i jke l ichamen onder zijn competent ie zouden worden ge-
bracht. Dan zou, los van de hierboven weergegeven bedenkingen, ui tbrei-
ding via de algemene maatregel van bestuur mogel i jk zijn. De wet zal ove-
rigens vermoedel i jk ook op andere punten dan de eenhoofdigheid moeten 
worden gewi jz igd, wanneer de lagere publiekrechteli jke l ichamen onder de 
competent ie van de ombudsman worden gebracht (b.v. op het punt van de 
rapporter ing). Verder zal een opening in de wet als waaraan deze leden den-
ken, vermoedel i jk bij de burger de indruk wekken, dat u i tbreid ing van de 
competent ie op zeer korte termi jn zal geschieden. Als dat niet mogel i jk zal 
bli jken te zijn, zal dat tot teleurstel l ingen leiden. 

Het is wel l icht goed op deze plaats nog eens een kortoverz icht te geven van 
de argumenten die een rol kunnen spelen bij de beslissing omtrent de opzet 
van een ombudsmanfunct ie voor de lagere publiekrechtel i jke l ichamen, om-
dat daaruit kan bli jken dat het niet vanzelfsprekend is de Nationale ombuds-
man ook voor de lagere publiekrechteli jke l ichamen competent te maken. Dit 
overzicht van voor- en nadelen, dat overigens niet de pretentie van vol ledig-
heid heeft, is geconcentreerd op twee hoofdalternat ieven: (een) centraal be-
noemde ombudsman(nen) en ombudsmannen, benoemd door de lagere 
publiekrechtel i jke l ichamen. Daarop zijn een aantal varianten denkbaar, 
waarop bepaalde tegen-argumenten tegen het hoofdalternatief waarvan de 
variant is afgeleid, minder of in het geheel niet van toepassing zijn. 

Voor een regeling die de benoeming in de ombudsmanfunct ie voor de la-
gere publiekrechteli jke l ichamen in handen legt van deze overheden zelf (en 
dus als contra-argument tegen een centraal benoemde ombudsman die op 
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dit overheidsniveau werkzaam zou zijn) zou kunnen worden aangevoerd, dat 
een aldus benoemde ombudsman dichtbi j de te controleren overheidsorga-
nen staat, gemakkeli jk bereikbaar is voor de burgers en beter bekend is of 
beter bekend kan raken met de plaatselijke omstandigheden en eigenaardig-
heden. Ook zul len, zo zou kunnen worden gesteld, gedecentral iseerde om-
budsman-organen beter de niet te onderschatten klachtenstroom aankun-
nen. Voorts kan als een voordeel voor gedecentral iseerde benoeming wor-
den beschouwd dat de ver tegenwoord igende organen van de te controleren 
bestuursorganisaties zelf een beslissende invloed op de benoeming kunnen 
uitoefenen. Tegenover deze argumenten (en dus pro een centraal benoem-
de ombudsman) zou in de eerste plaats kunnen worden aangevoerd dat, in-
dien de provinciale staten of de gemeenteraden beslissende invloed kunnen 
uitoefenen op benoeming en ontslag, de onafhankel i jkheid van de prov in-
ciale, resp. lokale ombudsmannen in het gedrang zou kunnen komen. De be-
voegdheid van deze ombudsmannen zou immers mede betrekking hebben 
op bestuursdaden van de provinciale staten of de gemeenteraden. De pro-
vinciale staten en de gemeenteraden hebben, anders dan het nationale par-
lement, een eigen bestuursbevoegdheid. Voorts kan het voor een kleine ge-
meente een te zware belasting zijn om een ombudsman erop na te houden. 
Verder zou men kunnen stellen, dat het argument van de bereikbaarheid 
voor de burger er met de huidige communicat ie- en vervoermiddelen min -
der toe doet, en dat hetzelfde geldt voor het argument ter zake van deaf-
stand tussen ombudsman en de te controleren overheidsorganen. Kennis 
van de plaatselijke toestand zou de centraal benoemde ombudsman kunnen 
verwerven door zich, zo nodig ter plekke, goed te laten informeren. Het op-
vangen van de te verwachten klachtenstroom is, zo zou men kunnen aan-
voeren, een kwestie die kan worden opgelost door aan het centrale ombuds-
man-orgaan een bepaalde structuur en organisatie te geven (b.v. toewi jz ing 
van deelterreinen aan subst i tuu t -ombudsmannen; deconcentratie van het 
instituut). Ten slotte zou men naar voren kunnen brengen, dat een centraal 
(benoemd) ombudsman- ins t i tuu t de beste kansen biedt voor het opbouwen 
van ervaring en deskundigheid en voor het bewaken van de eenheid van «ju-
r isprudentie». Tot zover dit overzicht. 

Het gaat hier, zoals ook de ervaring met de invoering van de Wet Arob laat 
zien, om een maatregel met zo ver strekkende gevolgen, dat een zeer zorg-
vuldige voorbere id ing van deze uitbreiding van de competent ie noodzakeli jk 
is, w i l men geen brokken maken. Dat maant tot voorzicht igheid en geleide-
l i jkheid. Nu deze problemen zich voordoen heeft de Regering ervoor gekozen 
vast te houden aan de in het onderhavige ontwerp gekozen constructie van 
de landelijk werkzame ombudsman , bijgestaan door een aantal inst i tuten. 
De wetgever zal te zijner t i jd de in het overzicht aangegeven argumenten, 
en well icht nog andere, tegen elkaar dienen af te wegen. 

De leden van het C.D.A. wensten zich hun oordeel over de competent ie 
van de ombudsman ten aanzien van gedragingen van de lagere overheden 
voor te behouden nu deze nog niet actueel is. Wi j voelen ons daardoor ge-
sterkt in onze hiervoor beschreven opvat t ing, dat deze competent ie-ui tbrei-
ding met zorgvuld igheid ware te benaderen. De opmerkingen die deze leden 
over dit onderwerp maakten lazen wi j met ins temming. 

De leden van de V.V.D.-fractie gaven opn ieuw uit ing aan de, ook bij de 
P.v.d.A.-fractie ve rnomen, mening dat de ui tbreiding van de competent ie 
van de ombudsman tot de lagere overheden reeds thans als beginsel in de 
wet moet worden opgenomen. De hier aan het woord zijnde leden vermoch-
ten niet in te zien welke jur idische bezwaren daartegen zouden bestaan. On-
ze bezwaren daartegen, die overigens niet zozeer van juridische als wel van 
beleidsmatige aard zi jn, menen wi j vo ldoende te hebben uiteengezet in ons 
antwoord aan de leden van de P.v.d.A.-fractie. Daarnaar verwijzen w i j . 

Ook de leden van de D'66-fractie verwijzen w i j , voor zover zij betreuren dat 
de ombudsman zich niet met onder meer provinciaal en gemeentel i jk ge-
oriënteerde klachten mag bezighouden, naar ons betoog, gericht tot de le-
den van de P.v.d.A.-fractie. Daaraan kan worden toegevoegd, dat sedert de 
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totstandkoming van de Wet Arob inderdaad niet meer als argument kan 
worden aangevoerd, dat de rechtsbescherming tegen het handelen van de 
lagere overheid slechter is dan die tegen het handelen van de centrale over-
heid. Ongetwijfeld kan de ombudsman ook nu nog een rol spelen in aanvul-
ling op het bestaande stelsel van rechtsbescherming. Dat is één van de doel-
stellingen van de instelling van het instituut. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of zij het goed zagen dat de uitbrei-
ding van de werkingssfeer door de eerste nota van wijzigingen uitsluitend 
betrekking heeft op bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen zelf-
standige bestuursorganen en organen der publiekrechtelijke bedrijfsorgani-
satie en dat de (voorlopige) uitsluiting van de werkingssfeer met betrekking 
tot de organen van de lagere publiekrechtelijke overheden gehandhaafd is 
middels het gewijzigde artikel 1, vierde lid. 

Wij beantwoorden deze vraag grotendeels bevestigend, met dien verstan-
de dat niet zozeer een uitbreiding van de werkingssfeer, als wel een poging 
tot vermindering van de kans op interpretatievraagstukken ten aanzien van 
de organen die onder de competentie van de ombudsman vallen ten doel 
had. Voorts hebben wij weliswaar in de memorie van antwoord slechts zelf-
standige bestuursorganen en de organen der publiekrechtelijke bedrijfsor-
ganisatie genoemd als organen die bij algemene maatregel van bestuur on-
der de werkingssfeer van de wet kunnen worden gebracht, maar dit waren 
slechts voorbeelden. Wij zouden het aan de algemene maatregel van be-
stuur willen overlaten de verdere invulling te maken. Wellicht kan deze daar-
bij profiteren van de gedachten die zich ten aanzien van de Wet openbaar-
heid van bestuur ontwikkelen, waarvan de werkingssfeer eveneens bij alge-
mene maatregel van bestuur kan worden uitgebreid. Maar vooreerst moet, 
naar onze mening, ervaring worden opgedaan met de materie die nu reeds 
tot de bevoegdheid van de ombudsman wordt gerekend. 

Competentie, omvang van de toetsing, toetsingsnorm 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen zich, hoewel zij zich posi-
tief uitlieten over de wijzigingen in de artikelen 15 en 17 en de toevoeging 
van artikel 14, toch af of het in ieder geval dat voor de burgereen administra-
tieve rechtsgang openstaat, noodzakelijk en gewenst is dat het voor de bur-
ger niet mogelijk is de ombudsman te raadplegen. Daarbij dachten zij aan de 
Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. Ook deden zij de 
suggestie de burger zelf de keus te laten tussen een zogenaamd vol beroep 
(binnen de administratie) en een klacht bij de ombudsman. Wij menen dat 
zorgvuldig moet worden vastgehouden aan de uitgangspunten van het 
onderhavige ontwerp, waarbij wij in concreto denken aan het aanvullende 
karakter van het ombudsmaninstituut ten aanzien van het bestaande stelsel 
van rechtsbescherming: een nadere voorziening met betrekking tot de mo-
gelijkheden voor de burger tot het inbrengen van bezwaren tegen al of niet 
vermeend onjuist overheidsoptreden. Niet alleen de doorzichtigheid en 
doelmatigheid van het totale systeem van rechts- en belangenbescherming, 
maar vooral ook de mede daarop steunende rechtszekerheid zijn daarmee 
gemoeid. 

Voorts noemen wij het bezwaar dat er een uiteenlopende «jurisprudentie» 
zou kunnen ontstaan op basis van vergelijkbare gevallen. Wij gaan hier dan 
nog maar voorbij aan de administratieve rompslomp die zou worden ver-
oorzaakt door de gevallen dat burgers «voor de zekerheid» maar vast van 
beide mogelijkheden gebruik maken, zodat de betrokken beroepsinstantie 
en de ombudsman niet zonder meer kunnen overzien of hij, dan wel de an-
der zich met de zaak moet gaan bezighouden. 

De leden van de C.D.A.-fractie gaven een beschrijving van de gevaren, die 
huns inziens verbonden zijn aan de uitbreiding van de door de ombudsman 
te hanteren toetsingscriteria, en een omschrijving van het karakter van het 
ombudsmaninstituut als een sluitstuk op de rechtsbescherming tegen over-
heidsoptreden en een verfijning van de bestaande controle op het over-
heidsfunctioneren. Deze leden vroegen de Regering of zij deze visie deelt. 
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Wij zouden met het laatste willen beginnen. Wij hebben geen bezwaarte-
gen de kenschets van het ombudsmaninstituut als sluitstuk op de rechtsbe-
scherming, mits daarmee niet wordt bedoeld dat de ombudsman een aan-
vullende rol binnen het systeem van de rechtsbescherming speelt, omdat 
als het ware de Wet Arob nog niet «sluitend» zou werken. Wij zouden het ka-
rakter van het ombudsmaninstituut daarom, zoals wij hiervoor in ons ant-
woord aan de leden van de P.v.d.A.-fractie reeds deden, liever omschrijven 
als een aanvulling ten aanzien van het bestaande stelsel van rechtsbescher-
ming, een toetsing van het overheidsoptreden aan normen van behoren. 
Voor een nadere uiteenzetting verwijzen wij naar blz. 28, onderaan, van de 
memorie van antwoord, waar wij onze visie in deze uiteen hebben gezet aan 
de leden van de V.V.D.-fractie. 

Deze behoorlijkheidsnormen, de toetsingscriteria van de ombudsman, zijn 
ten opzichte van het oorspronkelijke wetsontwerp niet uitgebreid, zoals deze 
leden het uitdrukten, maar nader ingevuld naar hetgeen reeds bij de Nota in-
zake het ombudsmanvraagstuk was uiteengezet. Op de terminologische 
problematiek van de artikelen 15 en 17, gaan wij bij de artikelsgewijze be-
handeling in. De verhouding van de artikelen 15, eerste lid onder e en 17, 
eerste lid onder e, werd door deze leden juist weergegeven. Als voorbeeld 
van een geval, waarin over een feitelijke gedraging van een overheids-
orgaan een rechterlijke uitspraak is gedaan kan het volgende dienen: Een 
burger is naar zijn oordeel beledigend toegesproken door een ambtenaar. 
Daarover heeft hij op grond van artikel 269 van het Wetboek van Strafrecht, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 164 van het Wetboek van Strafvorde-
ring, een klacht ingediend bij de officier van Justitie. Het openbaar ministe-
rie is tot vervolging overgegaan en de strafrechter heefteen uitspraak ge-
daan. De beslissing luidt op zekere rechtsgronden, dat het ten laste gelegde 
alhoewel bewezen, geen strafbaar feit oplevert. Hoger beroep faalt, en de 
klager stapt naar de ombudsman. De ombudsman kan dan onderzoek instel-
len wanneer hij de indruk heeft dat er weliswaar geen sprake is van een 
strafbaar feit maar niettemin wel van een uiterst onbehoorlijk optreden, dat 
bij voorbeeld disciplinair gestraft zou kunnen worden. Welnu, in dat geval 
gebiedt artikel 27, tweede lid, hem, indien hij bij zijn uiteindelijk oordeel ook 
de strafbaarheid van de gedraging wil betrekken, de rechtsgronden waarop 
de uitspraak van de strafrechter steunt, in acht te nemen. 

Deze leden vroegen zich voorts af of de facultatieve bevoegdheid van arti-
kel 15, eerste lid onder d niet, net als die van artikel 15, eerste lid onder e, be-
perkt dient te worden tot klachten over feitelijke gedragingen, omdat anders 
wordt getreden in de competentie van de rechter of de beroepsinstantie en 
bovendien beroepstermijnen illusoir worden. Hoezeer ook terecht is opge-
merkt, dat de ombudsman zich in de door deze leden bedoelde gevallen be-
zig kan houden met zaken die primair tot de competentie van de rechter of 
de beroepsinstantie behoren, dit doet niet af aan de door ons gevoelde wen-
selijkheid, dat de ombudsman zich ook kan bezighouden met dergelijke za-
ken om redenen, gelegen in de sfeer van het algemeen belang. Reeds in de 
memorie van antwoord hebben wij benadrukt dat de ombudsman zich wel 
zal moeten realiseren, dat de termijnen welke bij voorbeeld de Wet Arob 
stelt, daarin zijn opgenomen in het belang van de rechtszekerheid in het al-
gemeen. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting, dat de ombudsman 
slechts bij hoge uitzondering in het artikel 15, eerste lid, onder d bedoelde 
geval gevolg zal geven aan een verzoek om een onderzoek in te stellen. Wij 
zouden schrapping van deze mogelijkheid evenwel als een duidelijk verlies 
ervaren. 

Deze leden vroegen zich af of uit het gebruik van de term «desgevraagd» 
in verband met de instelling door de ombudsman van een onderzoek naar 
een feitelijke overheidsgedraging moet worden afgeleid dat de mogelijkheid 
van eigen initiatief van de ombudsman (artikel 16, eerste lid) hier niet be-
staat. Dat is niet het geval. Deze mogelijkheid ontleent de ombudsman ove-
rigens niet aan het eerste, maar aan het tweede lid van artikel 16. Dit artikel-
lid is zo ruim mogelijk geformuleerd. Overigens is het daar bepaalde aan de-
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zelfde beperking onderhevig als het bepaalde in het eerste l id : het bepaalde 
in artikel 17. In verband met een hierna te bespreken vereenvoudiging van 
de systematiek en de terminologie hebben wi j overigens ook artikel 16 ge-
wi jz igd. Wi j hopen dat hiermee en door de met deze wi jz ig ing samenhan-
gende toevoeging van een nieuw derde lid aan artikel 13 ook de aanleiding 
tot de vragen waarvoor de leden van de C.D.A.-fractie zich geplaatst zagen, 
is weggenomen. 

Deze leden, ten slotte, spraken hun verwonder ing uit over het door de Re-
ger ing aangevoerde argument voor haar opvat t ing, dat de uitzonderingen in 
artikel 5 Wet Arob wel voor toepassing door de ombudsman in aanmerking 
komen. Dat argument luidde, dat toets ing door de ombudsman minder be-
zwaarli jk is, aangezien de administrat ie rechtens niet gebonden is aan het 
oordeel van de ombudsman. Bedoeld is, te zeggen dat een eventueel «belas-
tend» oordeel van de ombudsman niet per se een chaotiserend effect op de 
administrat ie zal hebben, omdat het aan de administrat ie zelf bli jft overgela-
ten op welke wijze het beste rekening gehouden kan worden met het oordeel 
van de ombudsman . Wi j menen dat w i j in dit kader niet behoeven in te gaan 
op de specifieke redenen voor de ui tzonderingen van artikel 5 van de Wet 
Arob, die bij de tots tandkoming van die wet in 1975 voorwerp van overleg 
tussen Regering en Staten-Generaal hebben gevormd. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen ons of de wi jze waarop de toet-
s ingsmogel i jkheden van de ombudsman in artikel 27, eerste l id, zijn ver-
woord , niet verbeterd kan worden . Wi j zijn van mening dat daarvoor geen 
redenen bestaan gezien hetgeen w i j over de toets ingsmogel i jkheden in de 
memor ie van antwoord reeds opmerkten. Wi j achten een voordeel van de 
gekozen redactie, dat de ombudsman niet het gevoel behoeft te hebben dat 
hij in knellend keurslijf is gevangen. Wi j voelen ons in deze opvatt ing ge-
steund door hetgeen de leden van de D'66-fractie op dit punt opmerkten. 

Wi j moeten echter tegenspreken wat het l id van de DS'70-fractie meende 
te moeten concluderen, nameli jk dat w i j afstand genomen hebben van het 
oude artikel 27. Dit is geenszins het geval. Zoals wi j onderaan blz. 23 van de 
memor ie van an twoord en hierboven in deze nota reeds hebben uiteengezet 
is het niet de bedoel ing geweest het de ombudsman onmogel i jk te maken 
een rechtmatigheids- en doelmat igheidstoets ing te verr ichten. Wi j hu ld igen, 
zoals ook hierboven reeds naar voren kwam, het standpunt dat het uiteinde-
lijk aan de ombudsman zelf moet worden overgelaten welke inhoud hij w i l 
geven aan de behoor l i jkheidsnorm van artikel 27. Daarbij is nu, meer dan bij 
het oorspronkel i jke wetsontwerp het geval was, rekening gehouden met de 
mogel i jkheid dat klachten ook de inhoud van een besluit kunnen tref fen. 
Daarbij doen zich, veel meer dan bij andersoort ige gedragingen, vragen van 
recht- en doelmat igheid voor. Er is derhalve, juist omdat er geen verschil 
van mening bestaat over de u i tkomst van die wi jz ig ingen, geen aanleiding 
tot verandering van artikel 27. 

Actio popularis 

De leden van de fracties van P.v.d.A. en V.V.D. gaven, wel iswaar in ver-
schil lende toonaarden, blijk van hun bedenkingen tegen de argumentat ie 
van de Regering in de memor ie van an twoord o m de «actio popularis» af te 
wi jzen. Zij waren niet overtuigd van de juistheid van de stel l ing, dat deze ac-
t io tot sterke vergrot ing van het aantal klachten zou leiden en de leden van 
de P.v.d.A.-fractie wi lden weten waarop de Regering deze bewering baseert. 
Het an twoord is, dat naar onze verwacht ing de toekomstige praktijk zal uit-
wijzen dat het aantal gevallen dat de rechtstreeks betrokken burger geen be-
hoefte heeft aan een onderzoek, aanzienlijk groter is dan men op het eerste 
gezicht zou denken. Zou wel een actio popular is worden ingevoerd dan zou-
den wel iswaar veel van deze klachten ook niet door niet-rechtstreeks belang-
hebbenden worden ingediend, maar het totaal aantal klachten zal daartoe 
toch aanzienlijk toenemen. Wi j achten dit aannemeli jk, indien we naar de 
verniet igingsprakt i jk kijken en we in aanmerking nemen dat steeds meer be-
langengroepen voor belangen van individuele burgers opkomen. 
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Beide fracties wezen er op, dat als er klachten b innenkomen waarvan de 
klager de feiten niet of slechts van horen zeggen kent, de ombudsman on-
derzoek kan weigeren op grond van artikel 15, onder b, of kan wi jzen op de 
vorm-vereisten van artikel 3, tweede lid (bedoeld is artikel 13, tweede lid). Dit 
is op zich genomen juist. Dat veel ingediende klachten aan het beschreven 
euvel zullen leiden, vo rmt dan ook niet ons belangri jkste bezwaar. Dat be-
zwaar tegen de actio p o p u l a r i s - o o k in de memor ie van an twoord brachten 
wi j dit reeds naar voren - is, dat de ombudsman verplicht kan worden on-
derzoek in te stel len, indien de gedupeerde burger dat helemaal niet w i l , èn 
het openbaar belang ook geen onderzoek vergt. Indien het openbaar belang 
wel onderzoek vereist, zal de ombudsman in geval van een klacht van een 
derde, naar mag worden aangenomen, wèl onderzoek instel len, ook indien 
de gedupeerde burger dat zelf niet w i l . Ingevolge artikel 16 van het on twerp 
is de ombudsman immers bevoegd «uit eigen beweging» een onderzoek in 
te stel len. Anders dan de leden van de V.V.D.-fractie stel len, sni jdt het be-
zwaar dus wel degeli jk hout. In de landen waar de actio popular is voorkomt 
is er, voor zover bekend, ook geen absolute verpl icht ing voor de ombuds-
man, onderzoek te verr ichten, doch slechts een bevoegdheid. 

Inmiddels is ook op dit punt door het lid der Tweede Kamer de heer Nij-
pels c.s. een amendement ingediend (stuk nr. 12; abusieveli jk is daarin spra-
ke van artikel 14 in plaats van artikel 13). Dit amendement beoogt, aldus de 
toe l icht ing, de beperking tot belanghebbenden ten aanzien van het indienen 
van verzoeken tot onderzoek te laten verval len en daarvoor in de plaats ie-
dere burger de gelegenheid te geven verzoeken tot onderzoek in te dienen. 
Het amendement gaat echter verder, doordat ook de tweede en derde volzin 
van het eerste lid van het artikel ten gevolge daarvan komen te verval len. Wi j 
nemen aan dat dit laatste een omissie van de opstel lers is, waarmee w i j in 
onze beschouwingen thans verder geen rekening behoeven te houden. 

Ook op de redactie van het amendement is nog wel wat aan te merken, 
maar wi j achten het niet oppor tuun daarop thans reeds in te gaan, nu de in-
dieners toch met een gewi jz igd amendement zouden moeten komen, zo zij 
aan de intentie daarvan zouden wi l len vasthouden. Wi j hopen dat dit niet het 
geval zal zi jn, wanneer zij hebben kennis genomen van onze bezwaren daar-
tegen, waarvan het bezwaar, dat het aantal door niet-rechtstreeks betrokke-
nen ingediende klachten zo groot zal zi jn, dat daardoor de behandel ing van 
de door wèl rechtstreeks betrokkenen ingediende klachten ernstig in de knel 
zal komen, voor ons het meeste gewicht blijft houden. 

Aan het lid van de DS'70-fractie zij toegegeven dat er materieel wein ig is 
veranderd door de wi jz ig ing, die is aangebracht in artikel 14 met betrekking 
tot de toegankel i jkheid tot de ombudsman . Wi j schreven in de memor ie van 
an twoord reeds dat het begrip «belanghebbende» geen zelfstandige beteke-
nis had. Wi j hebben dan ook niet beweerd dat de actio popularis met die w i j -
ziging dichterbi j zou zijn gebracht. 

IV. Vormvereisten, de wijze van onderzoeken en rapporteren 

De leden van de V.V.D.-fractie kwam het gewenst voor dat in artikel 28, 
vierde l id, derde regel (bedoeld is vermoedel i jk derde volzin) het woord 
«desgevraagd» komt te verval len. Ter toel icht ing van deze wens voerden de-
ze leden aan, dat iemand die niet zelf om een onderzoek heeft gevraagd, pas 
na het verschi jnen van het jaarverslag kennis zal kri jgen van het feit dat ten 
aanzien van een bepaalde overheidsgedraging een onderzoek heeft plaats-
gevonden. Vermoedel i jk hebben deze leden het oog op persvertegenwoor-
digers. Wi j zouden nog verder wi l len gaan dan de aan het woord zijnde le-
den, en het begr ip «desgevraagd» niet alleen (om de aangevoerde reden) in 
de derde volzin schrappen, maar dit ook uit de eerste volzin wi l len verwi jde-
ren, omdat het daar geen zelfstandige betekenis heeft. In een en ander heb-
ben wi j in de derde nota van wi jz ig ingen voorzien. 
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Artikelen 

Artikel 70 

Voor het antwoord van de Regering op de hier gestelde vragen en opmer-
kingen van de leden van de C.D.A.-fractie verwi jzen wi j gaarne naar het on-
derdeel benoeming respectieveli jk het a lgemeen gedeelte van deze nota. 

Artikel 13 

De leden van de C.D.A.-fractie v roegen, waarom de ver lenging van de in-
d ieningstermi jn alleen word t toegestaan in geval van een «administrat ieve 
voorziening» en niet in geval van bij voorbeeld een civiele of strafrechteli jke 
procedure. Ook vroegen deze leden waa rom een negatieve af loop bij de ad-
ministrat ieve rechter wel (qua termi jn) een herkansing bij de ombudsman 
oplevert (en, zo is kennelijk bedoeld, waa rom niet bij een andere rechter?). 

Daarna merkten zij nog op, dat de o m b u d s m a n onbevoegd bli jft zolang de 
zaak loopt bij de civiele of strafrechter, waardoor de termi jn voor de om-
budsman intussen zou kunnen ver lopen. Als w i j het goed zien berusten de 
weergegeven vragen en opmerk ingen op een aantal misverstanden. Aller-
eerst is in de derde volz in van artikel 13, eerste l id , bepaald, dat de te rmi jn 
voor het indienen van een klacht omtrent een gedraging, die aan het oordeel 
van een andere dan de administrat ieve rechter, dus bij voorbeeld de civiele 
en de strafrechtere onderworpen , eindigt eenjaar na de datum waarop de-
ze (andere) rechter een uitspraak heeft gedaan waartegen geen beroep meer 
openstaat, of een jaar nadat deze procedure op een andere wi jze is geëin-
d igd . Deze regeling wi jk t in zoverre niet af van de regel ing, opgenomen in de 
tweede volzin van artikel 13, eerste l id, voor de geval len waar in ten aanzien 
van de gedraging van een administ rat ieve voorziening gebruik is gemaakt. 
Het verschil tussen beide onderdelen schuil t slechts hierin, dat in de derde 
volzin de «extra» eis is gesteld dat de voorz iening bi j de andere rechter bin-
nen een jaar nadat de gedraging plaatsvond moet zijn gevraagd. Dit is 
slechts schijnbaar een extra eis, omdat de administratiefrechtelijke voorzie-
ningen zelf al aan een korte te rmi jn , var iërend van dert ig dagen tot drie 
maanden, gebonden plegen te zi jn. Achtergrond van deze b inding aan een 
termi jn is overigens, dat er op een zeker momen t een eind moet komen aan 
de mogel i jkheid, nog een verzoekschrif t in te dienen dat de ombudsman ver-
plichteen onderzoek in te stel len. In de derde nota van wi jz ig ingen hebben 
w i j , in samenhang met de hierna te bespreken vereenvoudig ingen in de sys-
temat ieken de termino log ie van de artikelen 13 tot en met 18, ter voorko-
ming van misverstanden, tevens de bepal ingen van de tweede en de derde 
volzin van artikel 13, eerste l id, samengetrokken. 

Voorts bli jft de ombudsman niet alleen onbevoegd zolang een procedure 
loopt bij de civiele of strafrechter (artikel 17, eerste lid onder d), maar ook zo-
lang een procedure loopt op g rond van een administrat iefrechtel i jke voor-
ziening (artikel 17, eerste l id , onder c). Van een ver lopen van de termi jn o m 
een verzoekschrift bij de ombudsman in te dienen is geen sprake. De termi jn 
van één jaar, die in beide geval len geldt, gaat pas lopen na af loop van die 
procedures. 

Artikel 14 

Wij prijzen ons gelukkig met het onverdeeld posit ieve oordeel dat het lid 
van de DS'70-fractie uitsprak over het n ieuwe artikel 14. Wi j maken van de 
gelegenheid gebruik te attenderen op een verbeter ing, die w i j middels de 
derde nota van wi jz ig ingen aanbrengen in dit artikel. Het betreft de aanteke-
ning van de datum van ontvangst op abusieveli jk ontvangen verzoekschrif-
ten , zoals dit onder meer ook geregeld is in de artikelen 32, derde l id, en 68, 
tweede l id, van de Wet op de Raad van State en artikel 15, eerste lid van de 
Wet Arob. 
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Artikel 15 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen bij dit artikel allereerst, in verband 
met het bepaalde in het eerste lid onder c, hoe de ombudsman respectieve-
lijk de commissies voor de verzoekschriften worden geacht kennis over te 
dragen van de wederzijds aanhangige zaken. Deze vraag bevat een voor-
beeld van de uitvoeringsproblematiek voor de oplossing waarvan wij ons 
gesteld zien. Wij menen dat deze niet moet worden gevonden in het voorlig-
gende ontwerp, doch in afspraken, die zullen moeten worden gemaakt tus-
sen beide «instanties». De leden die hiervoor aan het woord waren wezen 
ook op een discrepantie tussen de tekst van het gewijzigd ontwerp en die 
van de nota van wijzigingen. Wij zijn deze leden dankbaar voor hun opmer-
king. Juist is hetgeen in de nota van wijzigingen staat vermeld. Overigens is 
deze bepaling bij de derde nota van wijzigingen opnieuw geformuleerd (zie 
hieronder). 

Artikelen 15 en 17 (terminologische vergelijking) 

De leden van de C.D.A.-fractie wezen voorts, zoals hiervoor reeds werd 
aangegeven, op de ingewikkelde formulering van deze artikelen, en op de 
veelheid van verwante begrippen die in deze artikelen en de artikelen 13,14 
en 27 voorkomen. Zij drongen aan op een poging tot vereenvoudiging c.q. 
systematisering, en verzochten de verschillen aan te geven en te motiveren. 
Wij onderkennen de wenselijkheid van een vereenvoudiging van deze bepa-
lingen. Wij hebben dan ook, mede naar aanleiding van de reeds besproken 
opmerkingen over de artikelen 13 en 16, in de derde nota van wijzigingen de 
systematiek en de terminologie van de artikelen 13 tot en met 17 vereenvou-
digd. Tot materiële wijzigingen heeft dit niet geleid. 

De systematiek is nu de volgende. De artikelen 13 tot en met 17 regelen in 
welke gevallen de ombudsman een onderzoek kan instellen. De artikelen 13, 
14 en 15 hebben betrekking op het onderzoek op verzoek, artikel 16 heeft be-
trekking op het onderzoek door de ombudsman uit eigen beweging. Artikel 
17 geeft aan in welke gevallen de ombudsman noch op verzoek, noch uit ei-
gen beweging onderzoek mag doen. 

De verplichting c.q. bevoegdheid van de ombudsman om aan een verzoek 
gevolg te geven, is nu dadelijk in artikel 13 neergelegd (nieuwe derde lid). In 
de aanhef van artikel 15 kan in de nieuwe opzet de verwijzing naar artikel 14 
-d ie overigens niet geheel juist was, omdat artikel 14 op zijn beurteen uit-
vloeisel is van artikel 17, eerste lid, onder c - zonder bezwaar vervallen. Arti-
kel 15 is voorts vereenvoudigd door onderdeel f van het eerste lid en het 
tweede lid samen te trekken in een nieuw tweede lid. Artikel 16 heeft in de 
gewijzigde opzet nog slechts betrekking op het onderzoek dat de ombuds-
man uit eigen beweging kan instellen. Evenals artikel 13, derde lid (nieuw) 
verwijst het naar artikel 17. In de redactie van artikel 17 is verduidelijkt dat 
het hier gaat om gevallen waarin de ombudsman niet bevoegd is. Alhoewel 
artikel 17 tevens betrekking heeft op het onderzoek dat de ombudsman uit 
eigen beweging doet, werd in de onderdelen c, d, e en f abusievelijk van «ver-
zoekschrift» gesproken. Deze fout is hersteld. 

Voorts is in de genoemde artikelen een uniforme terminologie ingevoerd, 
die op twee begrippen berust, te weten «rechterlijke instantie» en «wettelijk 
geregelde administratiefrechtelijke voorziening». Het begrip «rechterlijke in-
stantie» is in artikel 1, eerste lid, onder d (nieuw), gedefinieerd. Onder «wet-
telijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening» moet hetzelfde wor-
den verstaan als in artikel 5 Wet administratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen onder d, namelijk elke bij of krachtens de wet specifiek voor de 
toetsing van besluiten of handelingen van administratieve organen ingestel-
de procedure. Het kan dus zowel om een wettelijk geregelde procedure 
gaan, ingevolge welke men bij een bestuursorgaan bezwaar kan maken of 
beroep kan instellen, als om een beroepsprocedure bij een met administra-
tieve rechtspraak belast orgaan. De twee begrippen overlappen elkaar ge-
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deelteli jk. Er zijn enerzijds wettel i jk geregelde administrat iefrechtel i jke voor-
zieningen die niet een procedure bij een rechterli jke instantie zijn (bij voor-
beeld het beroep op gedeputeerde staten en het beroep op de Kroon), an-
derzijds procedures bij rechterli jke instanties die geen wettel i jk geregelde 
administrat iefrechtel i jke voorziening zijn (bij voorbeeld de civielrechteli jke 
procedure tegen de overheid wegens onrechtmar ige daad). 

Met gebruikmaking van deze un i forme termino log ie zijn de artikelen 13 tot 
en met 17, alsmede de artikelen 27, III (artikel 14b Wet op de rechterli jke or-
ganisatie) en lila (artikel 3c Wet op de Raad van State) herzien. In de strek-
king van de regel ing, die wi j in de memor ie van antwoord ui tvoerig hebben 
toegel icht, hebben w i j geen wi jz ig ing gebracht. 

Op enkele aspecten van deze regeling wi l len w i j nog nader ingaan. Zoals 
op blz. 30 van de memor ie van antwoord is uiteengezet, heeft artikel 17, eerste 
l id, aanhef en onder e, en tweede l id, de strekking te voorkomen dat gedra-
gingen die reeds in beroep aan het oordeel van de administrat ieve rechter of 
de Kroon onderworpen zijn geweest - waarbi j mede aan de algemene be-
ginselen van behoorl i jk bestuur word t getoetst - nog eens ter discussie zou-
den kunnen worden gesteld bij de ombudsman . Het gaat hier ui ts lui tend om 
gedragingen die bestaan in besluiten en weiger ingen een besluit te nemen, 
alsmede de in artikel 4 van de Wet administrat ieve rechtspraak bedri j fsorga-
nisatie bedoelde handel ingen. Tegen andere gedragingen die in beginsel 
aan het oordeel van de ombudsman onderworpen kunnen worden staat im-
mers geen beroep op de administrat ieve rechter of op de Kroon open. Indien 
het gaat o m een gedraging die niet vatbaar is voor beroep op een admin i -
stratieve rechter of op de Kroon, maar waarover door een ander administra-
tief beroepsorgaan of door de burgerl i jke rechter in het kader van een proce-
dure wegens onrechtmat ige daad dan wel door de strafrechter uitspraak is 
gedaan, kan de procedure bij de ombudsman onder omstandigheden nog 
wel van belang zijn. Daarom is - behoudens de hierna te bespreken uitzon-
der ing ingevolge artikel 17, eerste l id, onder f - aan een zodanige uitspraak 
niet het rechtsgevolg verbonden dat de ombudsman definit ief onbevoegd 
is. Wel is hij alt i jd onbevoegd zolang een beroepstermi jn of een procedure 
loopt (artikel 17, eerste l id, onder c en d). In artikel 17 onder d is nu ook reke-
ning gehouden met de periode gedurende welke tegen de uitspraak van een 
rechterli jke instantie beroep kan worden ingesteld, zodat nog niet vaststaat 
of de procedure al dan niet word t voortgezet. Art ikel 17 onder c behoeft 
niet op overeenkomst ige wijze te worden aangevuld, aangezien in de geval-
len waar in nog beroep open staat tegen een uitspraak in een procedure als 
hier bedoeld, wederom «een wettel i jk geregelde administrat iefrechtel i jke 
voorziening open staat». 

In het gewijzigde wetsontwerp was de defini t ieve onbevoegdheid van de 
ombudsman ingevolge artikel 17, eerste l id, onder e gekoppeld aan twee 
e lementen: het type gedraging (een besluit, een weiger ing een besluit te ne-
men, o f - i n het in het tweede lid bedoelde geval - een handel ing), en de in-
stantie die uitspraak heeft gedaan (een rechterli jke instantie of de Kroon, de 
Afdel ing voor de geschil len van bestuur van de Raad van State gehoord). De 
bedoel ing hiervan was, zoals gezegd, de defini t ieve onbevoegdheid van de 
ombudsman te beperken tot de gevallen waar in - in de thans aanvaarde uni-
fo rme termino log ie - ingevolge een wettel i jk geregelde administrat iefrech-
teli jke voorziening door een rechterlijke instantie of door de Kroon uitspraak 
is gedaan. Door onderdeel e in deze termen opn ieuw te formuleren kon de 
tekst sterk vereenvoudigd worden : het type gedraging behoeft niet meer ge-
specificeerd te worden , zodat ook het tweede lid kan verval len; aan «de 
Kroon» behoeft voorts niet meer toegevoegd te worden «de Afdel ing voor 
de geschil len van bestuur van de Raad van State gehoord», omdat artikel 26 
Wet op de Raad van State voorschri j f t dat deze afdeling gehoord wordt , in-
dien de Kroon ingevolge een administrat iefrechtel i jke voorziening uitspraak 
doet. Ook het complementaire artikel 15 onder f kan nu eenvoudiger worden 
geformuleerd : de ombudsman is bevoegd, maar niet verpl icht een gedra-
g ing te onderzoeken ten aanzien waarvan anders dan ingevolge een admin i -
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stratiefrechteli jke voorziening door een rechterlijke instantie uitspraak is ge-
daan. De clausule «waartegen geen beroep meer openstaat» kan verval len, 
omdat artikel 17 onder d reeds de competent ie van de ombudsman uitsluit 
zolang een procedure bij een rechterl i jke instantie aanhangig is, of beroep 
openstaat tegen een uitspraak die in een zodanige procedure is gedaan. 

Artikel 17 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen, waarom in artikel 17, eerste lid 
onder f, de onderzoekbevoegheid van de ombudsman niet facultatief is, ana-
loog aan artikel 15, eerste l id onder d. Laatstgenoemd onderdeel heeft be-
trekking op gedragingen ten aanzien waarvan een administrat iefrechtel i jke 
voorziening heeft opengestaan, waarvan de klager bij de ombudsman geen 
gebruik heeft gemaakt; de ombudsman is in die gevallen niet verpl icht, doch 
wel bevoegd tot onderzoek. Art ikel 17, eerste lid onder f, heeft betrekking op 
aangelegenheden betreffende belastingen en heff ingen; veelal beschikkin-
gen en in feite species van het genus gedragingen zoals die in artikel 15, 
eerste lid onder e zijn omschreven. Ten aanzien van deze beschikkingen is 
de ombudsman niet bevoegd tot onderzoek. Wij hebben dit verschil in be-
handel ing op blz. 25 van de memor ie van antwoord aldus beargumenteerd, 
dat het hier gaat o m beschikkingen waarbi j de administrat ie betrekkelijk we i -
nig beleidsvri jheid heeft en waarbi j de controle op de administrat ie in han-
den is van de rechter, in casu de Tariefcommissie, de belast ingkamers van 
de gerechtshoven en de derde Kamer van de Hoge Raad, is gelegd. 

Geschil len over de interpretatie van de fiscale wetgev ing worden door de-
ze rechterli jke instanties beslist met de gewenste uni formite i t . In deze ge-
voel ige materie dient voorkomen te worden dat via de ombudsman inbreu-
ken op deze uni formi te i t worden gemaakt met alle precedentwerking, die 
met name aan de openbaarheid van de eindoordelen van de ombudsman 
verbonden is. Facultatieve onderzoeksbevoegdheid biedt naar de mening 
van de Regering voor dit bezwaar geen soelaas. 

Artikel 19 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of de Regering bereid is in het 
tweede lid van artikel 19, de woorden «gegronde redenen» in te voegen. 
Naar onze mening is de ombudsman ook zonder deze toevoeging alleen 
wanneer hij gegronde redenen heeft, bevoegd bepaalde personen als verte-
genwoord igers te weigeren. De bepal ing is geredigeerd naar het voorbeeld 
van artikel 39, tweede l id, van de Wet op de Raad van State waar in deze 
woorden evenmin voorkomen. Voorshands zien wi j daarom geen reden 
voor deze toevoeging. 

Artikel 21 

De leden hiervoor aan het w o o r d , vroegen de Regering vervolgens nader 
aan te geven waarom in het kader van de ombudsmanrege l ing een bepa-
l ing, als voorkomend in artikel 2 1 , eerste l id, tweede volz in, noodzakelijk is. 
Zij voegden aan die vraag de opmerk ing toe, dat verwi jz ing naar bestaande 
regel ingen, zoals in de memor ie van antwoord gebeurde, te wein ig overtui-
gend bij hen overkomt. Het is juist deze toevoeging, die ons voor problemen 
stelt. Voor zover wi j konden nagaan hebben deze leden immers in het voor lo-
pig verslag geen vragen over dit artikel gesteld. Het is ons voorts niet duide-
lijk waa rom deze leden in hun vraag deze tweede volzin l ichtten uit het totaal 
van artikel 21 . Hoe dit ook zij, w i j achten deze bepal ing, op zich zelf en in sa-
menhang met de derde volzin, van belang voor een goede voor tgang van het 
onderzoek en menen ook om die reden dat het geen aanbevel ing verdient 
ten aanzien van de procedure voor de ombudsman de zaken minder 
formeel te regelen dan in andere procedureregel ingen gebruikeli jk is. 
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Artikel 27 

Eerste l id : De leden van de C.D.A.-fractie waren van mening dat de essen-
tie van dit ombudsman- inst i tuut niet als een «zoekplaatje» in dit artikell id 
zou moeten zijn opgeborgen, maar beter in combinat ie met artikel 13, eerste 
volzin, zou kunnen worden ingepast in artikel 2. Hoezeer wi j ook sympathiek 
staan tegenover de gedachte, die uit de opmerk ing van deze leden spreekt, 
toch zien wi j daartoe geen mogel i jkheden zonder de systematiek van het 
ontwerp op essentiële punten geweld aan te doen. In artikel I van het ont-
werp is immers gekozen voor een tweedel ing (in feite een dr iedel ing, van-
wege het hoofdstuk s lotbepal ingen, dat echter in dit verband buiten be-
schouwing kan bli jven). 

In het eerste hoofdstuk word t de formele status van het insti tuut geregeld, 
terwi j l in hoofdstuk II word t geregeld wat zijn werkzaamheden zijn, samen-
gevat onder het hoofd «onderzoek». Well icht heeft deze term een wat te be-
perkte inhoud om de lading te kunnen dekken. Wij hebben in de opmerking 
van deze leden dan ook aanleiding gevonden om het opschrift van het twee-
de hoofdstuk in heroverweging te nemen. Na beraad zijn wi j tot de conclusie 
gekomen, dat een keuze dient te worden gemaakt tussen het huidige op-
schrift en het opschri f t : De verzoekschrif ten, het onderzoek, het oordeel , het 
rapport. Wi j achten dit laatste een we in ig fraaie opsomming , die nauweli jks 
meer voordelen biedt dan de huidige term. Onderverdel ing van hoofdstuk II 
in subtitels van genoemde strekking is ook niet goed mogeli jk, omdat er bij 
handhaving van de huidige artikelen bepalingen zijn, die niet onder een van 
deze subtitels zou zijn thuis te brengen, terwi j l wi j afwijzend zouden staan te-
gen een ingri jpende herziening van de voorgestelde artikelen. Concluderend 
menen wi j dat de oplossing, in het ontwerp gekozen, onder de beschreven 
omstandigheden de beste is. In de voor l icht ing over het inst i tuut, reeds 
voorafgaande aan de instel l ing daarvan, zal uiteraard de inhoud van de arti-
kelen 2, 13, en 27 de kern vormen van de beschri jving van het ombudsman-
inst i tuut. 

Tweede lid: De vraag van de leden die hiervoor ook aan het woo rd waren, 
of de terminologie, gekozen in dit l id, niet tevens dienst kan doen in de arti-
kelen 15, eerste lid onder e, en 17, eerste lid onder e, is betrokken bij de be-
handel ing van de opmerkingen van deze leden over de artikelen 15 en 17. 

Artikel 28 

Tweede lid : De leden van de C.D.A.-fractie vroegen ten slotte welke in-
v loed een verzoeker kan uitoefenen indien hij prijs stelt op vertrouwel i jke be-
handel ing van de uitkomsten van het onderzoek. Het an twoord daarop is dat 
deze invloed niet verder kan gaan dan artikel 4 van de Wet openbaarheid van 
bestuur toelaat. De verzoeker zou derhalve een beroep moeten doen op arti-
kel 4, onder c, h of i, van die wet . 

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., 
J . de Ruiter 

De Minister van Justit ie, 
J . de Ruiter 
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