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14178 Instelling van het ambt van Nationale ombudsman en 
wijziging van een aantal wetten (Wet Nationale 
ombudsman) 

Nr. 15 DERDE NOTA VAN WIJZIGINGEN 
Ontvangen 1 augustus 1980 

I 

In artikel I. WET NATIONALE OMBUDSMAN worden de volgende wi jz ig in-
gen aangebracht: 

Artikel 1 word t gewi jz igd als vo lg t : 

i 

1. In het eerste lid word t na onderdeel c een nieuw onderdeel d toege-
voegd, lu idende: 

d. rechterli jke instantie: personen of colleges, bij of krachtens de wet ge-
heel of ten dele met rechtspraak belast en te dien aanzien van het openbaar 
bestuur onafhankeli jk, voor zover het deze rechtspraak betreft; 

2. Het derde l id, onderdeel f, wordt gelezen: 
overige rechterlijke instanties;. 

B 

Artikel 13 word t gewi jz igd als volgt : 
1. Het eerste lid word t gelezen: 
Een ieder heeft het recht de ombudsman schrifteli jk te verzoeken onder-

zoek te doen naar de wijze waarop een administrat ief orgaan zich in een be-
paalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen, tenzij sedertdien meer 
dan een jaar is verstreken. Indien binnen een jaar nadat de gedraging plaats-
vond die gedraging aan het oordeel van een rechterli jke instantie, dan wel 
ingevolge een wettel i jk geregelde administrat iefrechtel i jke voorziening aan 
het oordeel van een andere instantie is onderworpen, eindigt de termi jn een 
jaar na de datum waarop in die procedure een uitspraak is gedaan, waarte-
gengeen beroep meer openstaat, of de procedure opeen andere wijze is 
geëindigd. 

2. Toegevoegd word t een derde l id, lu idende: 
3. Tenzij artikel 17 van toepassing is, is de ombudsman bevoegd en, tenzij 

artikel 15 van toepassing is, ook verplicht aan een verzoek als bedoeld in het 
eerste lid gevolg te geven. 
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c 

In artikel 14 wordt de eerste volzin gelezen: 

Indien naar het oordeel van de ombudsman ten aanzien van de in het ver-
zoek bedoelde gedraging een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke 
voorziening openstaat, verwijst hij de verzoeker onverwijld naar de bevoeg-
de instantie en draagt hij het verzoekschrift, nadat daarop de datum van ont-
vangst is aangetekend, aan die instantie over. 

D 

Artikel 15 wordt gelezen: 

1. De ombudsman is niet verplicht een onderzoek als bedoeld in artikel 13 
in te stellen, indien: 

a. het verzoekschrift te laat is ingediend of niet voldoet aan de vereisten, 
vermeld in artikel 13, tweede lid; 

b. het verzoekschrift daartoe naar zijn oordeel geen genoegzame gronden 
inhoudt; 

c. een verzoekschrift, dezelfde gedraging betreffende, bij hem, dan wel bij 
een tot de behandeling van verzoekschriften bevoegde commissie uit de 
Eerste of Tweede Kamer of uit de verenigde vergadering der Staten-Gene-
raal, in behandeling is o f - behoudens indien een nieuw feit of een nieuwe 
omstandigheid bekend is geworden en zulks tot een ander oordeel over de 
bedoelde gedraging zou hebben kunnen leiden - door hem is afgedaan of 
daarover door de betrokken commissie haar conclusie op een verzoekschrift 
aan de Eerste of Tweede Kamer dan wel de verenigde vergadering der Sta-
ten-Generaal is voorgesteld; 

d. ten aanzien van de gedraging voor de verzoeker een wettelijk geregel-
de administratiefrechtelijke voorziening heeft opengestaan en hij daarvan 
geen gebruik heeft gemaakt; 

e. ten aanzien van de gedraging anders dan ingevolge een wettelijk gere-
gelde administratiefrechtelijke voorziening door een rechterlijke instantie 
uitspraak is gedaan. 

2. De ombudsman is niet verplicht een onderzoek als bedoeld in artikel 13 
in te stellen of voort te zetten, zolang ten aanzien van een gedraging van het 
administratief orgaan die naar zijn oordeel nauw samenhangt met het on-
derwerp van het verzoekschrift een procedure aanhangig is bij een rechterlij-
ke instantie, dan wel ingevolge een wettelijk geregelde administratiefrech-
telijke voorziening bij een andere instantie. 

E 

Artikel 16 wordt gelezen: 

Tenzij artikel 17 van toepassing is, is de ombudsman bevoegd uit eigen 
beweging een onderzoek te doen naar de wijze waarop een administratief 
orgaan zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen. 

F 

Artikel 17 wordt gelezen: 

De ombudsman is niet bevoegd een onderzoek als bedoeld in artikel 13 of 
artikel 16 in te stellen: 

a. indien de aangelegenheid behoort tot het algemeen regeringsbeleid, 
daaronder begrepen het algemeen beleid ter handhaving van de rechtsorde; 

b. betreffende algemeen verbindende voorschriften; 
c. zolang ten aanzien van de gedraging een wettelijk geregelde admini-

stratiefrechtelijke voorziening openstaat of ingevolge een zodanige voorzie-
ning een procedure aanhangig is; 
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d. zolang ten aanzien van de gedraging anders dan ingevolge een wette-
lijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening een procedure bij een 
rechterlijke instantie aanhangig is, dan wel beroep openstaat tegen een uit-
spraak die in een zodanige procedure is gedaan; 

e. indien ten aanzien van de gedraging ingevolge een wettelijk geregelde 
administratiefrechtelijke voorziening door een rechterlijke instantie of door 
de Kroon uitspraak is gedaan; 

f. in aangelegenheden betreffende belastingen en andere heffingen, in-
dien ten aanzien van de gedraging een wettelijk geregelde administratief-
rechtelijke voorziening heeft opengestaan. 

G 

Artikel 18 wordt gelezen: 

Indien de ombudsman opgrond van artikel 15 of artikel 17 geen gevolg 
geeft aan een verzoek tot het instellen van een onderzoek, dan wel het on-
derzoek niet voortzet, doet hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mede-
deling aan de verzoeker onder vermelding van de redenen. 

H 

Artikel 24, tweede lid, wordt gelezen: 

Voor zover bij algemene maatregel van bestuur niet anders is bepaald, 
ontvangen de in het eerste lid bedoelde personen die in openbare dienst zijn 
geen vergoeding als bedoeld in het eerste lid, indien zij zijn opgeroepen in 
verband met hun taak als zodanig. 

I 

In artikel 27, tweede lid, wordt in plaats van «rechter» gelezen: rechterlijke 
instantie. 

J 

In artikel 28, vierde lid, wordt in de eerste en derde volzin het woord «des-
gevraagd» geschrapt. 

II 

In artikel III. WET OP DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE wordt de volgende 
wijziging aangebracht: 

Artikel 14b wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid onder d wordt in plaats van «rechterlijke voorziening» 

gelezen: voorziening bij een rechterlijke instantie, en in plaats van «rechter-
lijke uitspraak»: uitspraak van een rechterlijke instantie. 

2. In het derde lid, tweede volzin, wordt in plaats van «rechterlijke voorzie-
ning» gelezen: voorziening bij een rechterlijke instantie. 

III 

In artikel lila. WET OP DE RAAD VAN STATE wordt de volgende wijziging 
aangebracht: 

Artikel 3c wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid onder d wordt in plaats van «rechterlijke voorziening» 

gelezen: voorziening bij een rechterlijke instantie, en in plaats van «rechter-
lijke uitspraak»: uitspraak van een rechterlijke instantie. 

2. In het derde lid, tweede volzin, wordt in plaats van «rechterlijke voorzie-
ning» gelezen: voorziening bij een rechterlijke instantie. 
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IV 

Artikel XIV wordt gelezen: 

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor de 
verschillende artikelen verschillend kan worden gesteld. 

Toelichting 

De wijziging van artikel 24, tweede lid, hebben wij opgenomen om onze-
kerheid te voorkomen over de reikwijdte van het begrip vergoeding in dit ar-
tikellid. De betrokken ambtenaren enz. blijven vanzelfsprekend recht behou-
den op hun gebruikelijke vergoedingen voor gemaakte reis- en verblijfkos-
ten. De wijziging van artikel XIV, de inwerkingtredingsbepaling, hangt sa-
men met de omstandigheid, dat het mogelijk moet zijn, dat de ombudsman 
reeds wordt benoemd voordat men opgrond van artikel 13e.v. van de Wet 
Nationale ombudsman met klachten bij hem terecht kan. Op die wijze kan de 
ombudsman eerst orde op zaken stellen binnen zijn bureau, voordat hij ge-
confronteerd wordt met de eerste klachten. 

De Ministervan Binnenlandse Zaken a.i., 
J. de Ruiter 

De Ministervan Justitie, 
J. de Ruiter 
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