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

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR BINNENLANDSE 
ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN VOOR JUSTITIE1 

Vastgesteld 6 januar i 1981 

Na kennisneming van de memor ie van an twoord rees bij de leden van de 
fractie van de V.V.D. nog de volgende vraag: 

Is de Regering bereid te bevorderen dat het in de memor ie van an twoord 
genoemde rapport van de ambtel i jke Commissie inzake de voorbere id ing en 
invoer ing van het ombudsman ins t i tuu t op een t i jdst ip aan de (Voorzitter van 
de) Eerste Kamer zal worden toegezonden, dat ru imschoots l igt voor de ple-
naire behandel ing van dit wetsontwerp in deze Kamer? 

Ver t rouwende dat de Regering bereid zal zijn op het vorenstaande vóór de 
openbare beraadslaging schrifteli jk bescheid te geven, achten de commis-
sies die beraadslaging vo ldoende voorbere id . 

De voorzit ter van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat, 
Kolthoff 

De voorzit ter van de vaste Commiss ie voor Just i t ie, 
W. F. de Gaay Fortman 

De griff ier van de commissies, 
Dijkstra-Liesveld 

' Samenstelling: 
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat: Kaland (CDA), Tjeerdsma (CDA), Kolt-
hoff (PvdA), (voorzitter). Post (PvdA), Feij 
(VVD), Wiebenga (VVD), B. de Gaay Fortman 
(PPR), Vis (D'66), Umkers (CPN), Meuleman 
(SGP), Van der Jagt (GPV), Vogt (PSP). 

Justitie: W. F. de Gaay Fortman (CDA), (voor-
zitter), Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn 
(CDA), Van der Meer (PvdA), Derks (PvdA), 
Heijne Makkreel (VVD), Wiebenga (VVD), B. de 
Gaay Fortman (PPR), Glastra van Loon (D'66), 
Umkers (CPN), Meuleman (SGP), Van der Jagt 
(GPV), Vogt (PSP). 
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