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A D V I E S V A N DE R A A D V A N 
STATE 

N A D E R R A P P O R T 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 23 december 1985 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 14 februari 1986 

Bij Kabinetsmissive van 4 oktober 
1985, nr. 94, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken, mede namens 
de Minister van Justitie, bij de Raad 
van State ter overweging aanhangig 
gemaakt een voorstel van wet met 
memorie van toelichting tot wijziging 
van procedurele voorschriften en 
verduidelijking van enkele bepalingen 
in de Wet Nationale ombudsman. 

1. Naar het oordeel van de Raad 
van State zijn de voorgestelde 
herbenoemingsprocedures van 
artikel 2, vijfde lid, en artikel 9, 
zevende lid, niet zonder bezwaar. De 
voorgestelde regeling kan de indruk 
doen ontstaan dat de zittende 
ombudsman c.q. substituut-ombuds-
man bijna vanzelfsprekend wordt 
herbenoemd, indien hij voor herbe-
noeming beschikbaar is. Bovendien 
is niet uitgesloten dat de bijzondere 
band tussen het parlement en de 
ombudsman wordt verzwakt. Onder 
de nieuwe regeling lijkt de aanbeve-
lingscommissie zich reeds te moeten 
uitspreken over het vertrouwen dat 
het parlement heeft in de zittende 
ombudsman. Immers, volgens de 
toelichting kan de aanbevelingsconv 
missie volstaan met slechts één 
naam «in het geval van een voorzien 
bare herbenoeming» van de zittende 
ombudsman. De vraag rijst in 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 4 
oktober 1985, nr. 94, machtigde 
Uwe Majesteit de Raad van State, 
zijn advies betreffende bovenvermeld 
voorstel rechtstreeks aan de eerste 
ondergetekende te doen toekomen. 
Dit advies mogen wi j U hierbij 
aanbieden. 

1. De Raad van State adviseert de 
voorgestelde wijziging van de 
aanbevelingsprocedure te heroverwe-
gen. De Raad somt een aantal 
bezwaren op tegen het voorstel, 
waaronder het bezwaar dat in de 
voorgestelde regeling de aanbeve 
lingscommissie zich reeds moet 
uitspreken over het vertrouwen dat 
het parlement heeft in de zittende 
ombudsman. Wij hebben het voorstel 
mede aan de hand van het advies 
heroverwogen. Bij nader inzien lijkt 
het ons gewenst de aanbeveling van 
tenminste drie personen, ook bij 
beschikbaarheid van de zittende 
ombudsman en de substituut-om-
budsman voor herbenoeming, te 
handhaven. Hier willen wij echter aan 
toevoegen dat de aanbeveling in zijn 
geheel achterwege blijft indien de 
Tweede Kamer in geval van een 
voorgenomen herbenoeming 
meedeelt dat een aanbeveling niet 
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hoeverre het voor de aanbevelings-
commissie voorzienbaar is dat de 
zittende ombudsman zal worden 
herbenoemd. Ook overigens kleven 
aan de voorgestelde procedure naar 
het oordeel van de Raad bezwaren, 
met name wanneer de inzichten van 
de aanbevelingscommissie over het 
functioneren van de zittende ombuds-
man zouden afwijken van die van de 
benoemde instantie. De Raad 
adivseert de voorgestelde procedure 
te heroverwegen. 

2. Op bladzijde 2 van de toelichting 
worden voor de competentie-uitbrei-
ding van de Nationale ombudsman 
drie motieven aangevoerd. Het 
college acht het derde motief niet 
voetstoots valabel. Plaatselijke 
ombudsmannen zijn niet vanzelfspre-
kend afhankelijker dan de Nationale 
ombudsman. Niet valt in te zien dat 
alleen de Nationale ombudsman en 
niet ook de gemeentelijke ombuds-
functionarissen onafhankelijk kunnen 
functioneren. Onafhankelijkheid van 
plaatselijke ombudsfunctionarissen is 
geen onmogelijkheid en zou zijn te 
realiseren door een voorziening 
hieromtrent te treffen in bij voorbeeld 
de gemeentewet. 

hoeft te worden gedaan. Deze opzet 
heeft als voordeel boven de aan de 
Raad van State voorgelegde construc-
tie, dat, althans wanneer de Kamer 
meedeelt af te zien van een aanbeve-
ling, de verantwoordelijkheid voor de 
oordeelsvorming over de herbenoe-
ming geheel komt te liggen waar zij 
thuis hoort, namelijk bij de Tweede 
Kamer. 

De aanbevelingscommissie achten 
wij niet de meest aangewezen 
instantie voor zo'n oordeelsvorming. 
In ons voorstel wordt aan de Kamer 
overgelaten te bepalen wanneer 
geen aanbeveling is vereist. De 
Kamer kan dit slechts beslissen 
indien zij voornemens is de zittende 
ombudsman opnieuw te benoemen. 
Dat betekent intussen niet dat het 
uitblijven van zo'n beslissing moet 
worden uitgelegd als een voornemen 
van de Kamer om niet tot herbenoe-
ming over te gaan. Het kan immers 
zijn dat de Kamer bijvoorbeeld wel 
herbenoeming overweegt, maar 
daarbij toch behoefte heeft aan een 
keuzemogelijkheid. Wij hebben 
artikel I A en B en de toelichting 
dienovereenkomstig aangepast. In de 
thans door ons gekozen opzet 
worden de bezwaren van de Raad 
tegen het oorspronkelijk gekozen 
systeem ondervangen. Op die 
bezwaren hoeven wij dan ook niet 
nader in te gaan. 

2. De Raad van State meent dat 
plaatselijke ombudsmannen niet 
vanzelfsprekend minder onafhankelijk 
zijn dan de Nationale ombudsman. 
Onafhankelijkheid van plaatselijke 
ombudsmannen is niet onmogelijk, 
aldus de Raad, en zou bijvoorbeeld 
via een voorziening in de gemeente-
wet kunnen worden gerealiseerd. Wij 
merken hierover het volgende op. 
Het is inderdaad niet onmogelijk dat 
een onafhankelijke positie van de 
plaatselijke ombudsman bijvoorbeeld 
bij verordening wordt gerealiseerd. 
Bij de Nationale ombudsman is die 
onafhankelijkheid echter in de wet 
gewaarborgd. Het is eveneens 
denkbaar dat - zoals door de Raad 
als mogelijkheid wordt genoemd - in 
de gemeentewet bepalingen worden 
opgenomen die een onafhankelijke 
positie van eventuele plaatselijke 
ombudsmannen regelen. Ik acht een 
dergelijke wettelijke regeling echter 
uit een oogpunt van decentralisatie 
en deregulering ongewenst; de 
lagere overheden moeten vrij worden 
gelaten bij de inrichting van de 
plaatselijke klachtenbehandeling. 
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3. De Raad meent dat met het 
kenbaarheidsvereiste, zoals dit in het 
ontwerp is uitgewerkt, niet kan 
worden volstaan. De gunstige 
ervaringen met de bezwaarschriften-
procedure van de Wet Administratieve 
rechtspraak overheidsbeschikkingen 
pleiten ervoor ook in de onderhavige 
wet een verplichte bezwaarschriften-
procedure in te voeren. Zo kan in 
voorkomende gevallen een behande-
ling bij de Nationale ombudsman 
worden voorkomen of, als die 
behandeling nodig wordt geacht, 
worden geprofiteerd van wat in die 
bezwaarschriftenprocedure is komen 
vast te staan. Het spreekt vanzelf dat 
deze wijziging de invoering per 1 juli 
1 986 onmogelijk maakt. 

Voor hun onafhankelijke positie is 
overigens ook de wijze van benoeming 
en van ontslag van ombudsmannen 
van belang. De Nationale ombudsman 
wordt benoemd en ontslagen door 
de Tweede Kamer waarvoor hij in 
hoge mate een onafhankelijke positie 
inneemt. 

In par. 1.2 van de memorie van 
toelichting hebben wij aan het 
bovenstaande alsnog aandacht 
besteed. In paragraaf 2 2 zijn wij 
daarnaast nog nader ingegaan op de 
relatie tussen lokale ombudsmannen 
en de Nationale ombudsman na de 
compentie-uitbreiding. 

3. De Raad van State meent dat 
de gunstige ervaringen met de 
bezwaarschriften-procedure van de 
Wet Arob ervoor pleiten ook in de 
Wet Nationale ombudsman een 
verplichte bezwaarschriften-procedu-
re in te voeren. Op die wijze kan, 
aldus de Raad, in voorkomende 
gevallen een behandeling door de 
Nationale ombudsman worden 
voorkomen of, als die behandeling 
wel nodig wordt geacht, worden 
geprofiteerd van wat in de bezwaar-
schriften-procedure is komen vast te 
staan. Wij merken hierover op dat 
ook met de regeling van het zoge-
naamde kenbaarheidsvereiste wordt 
beoogd in voorkomende gevallen een 
behandeling bij de Nationale ombuds-
man te voorkomen of als die behan 
deling nodig wordt geacht te 
profiteren van hetgeen bij toepassing 
van het kenbaarheidsvereiste is 
komen vast te staan. Vaak zal klager 
immers na de klachtbehandeling 
door of vanwege het administratief 
orgaan geen behoefte meer hebben 
zijn klacht alsnog te deponeren bij de 
Nationale ombudsman. Doet hij dat 
tóch, dan zal de Nationale ombuds-
man kunnen profiteren van wat bij 
die klachtbehandeling is gebleken. 

Een wettelijk verplichte bezwaar-
schriften-procedure is hiervoor niet 
nodig en is bovendien ongewenst 
omdat zij de flexibiliteit, die dit 
wetsvoorstel kenmerkt, zou aantas-
ten Voor de klager zou het nadeel 
ontstaan van een veelal ongewenste 
formalisering en een mogelijk daaruit 
voortvloeiende bevriezing van de 
situatie die tot de klacht heeft geleid. 
Te denken valt hier bijvoorbeeld aan 
klachten die via het aanbieden van 
excuses of via het verlenen van een 
eenvoudige bemiddeling kunnen 
worden weggenomen. Ook biedt een 
geformaliseerde bezwaarschriften-
procedure in beginsel geen ruimte 
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voor klachtafhandeling door de 
betrokken ambtenaar zelf. Het ligt 
immers voor de hand dat een 
bezwaarschrift overeenkomstig de 
bezwaarschriften-procedure in de 
Wet Arob, uitsluitend tot het admini-
stratief orgaan zelf zou dienen te 
worden gericht. Voor het administra-
tief orgaan zelf, en met name ook 
voor de lagere overheden, zou een 
verplichte bezwaarschriften-procedu-
re tot aanmerkelijke beleidslasten 
leiden, die zoals hierboven al 
vermeld, niet passen binnen het 
streven naar deregulering en decen-
tralisatie. Ook de Nationale ombuds-
man zou niet meer de mogelijkheid 
hebben om klachten die niet te voren 
door of bij het administratief orgaan 
zijn behandeld, desondanks in 
behandeling te nemen, bijvoorbeeld 
omdat het oordeel van het orgaan 
over de desbetreffende klacht reeds 
genoegzaam bekend is. 

4. De Wet Nationale ombudsman 
kende tot het voorliggende wijzigings-
voorstel nagenoeg een actio popula-
ris. Hierop bestond slechts één 
uitzondering: artikel 14, eerste lid, 
onder c: geen verplichting tot 
onderzoek, indien klager niet de 
gelaedeerde is. Kennisneming van 
het nieuw voorgestelde onderdeel c 
van artikel 14 heeft bij het college de 
vraag doen rijzen of daarmee wordt 
beoogd het begrip «belanghebbende» 
in te voeren. 

4. De Raad van State vraagt zich 
af of met de formulering van het 
voorgestelde onderdeel c van artikel 
14, eerste lid, wordt beoogd het 
begrip «belanghebbende» in te 
voeren, waarmee de gedachte van de 
actio popularis wordt verlaten. De 
bedoeling van het nieuwe onderdeel 
c (geen onderzoeksplicht indien 
ondermeer het belang van verzoeker 
kennelijk onvoldoende is) is niet 
zozeer de kring van klacht-gerechtig-
den te beperken, doch veeleer de 
mogelijkheid te bieden een klacht te 
seponeren indien het belang van 
klager bij een onderzoek naar en een 
beoordeling van een bepaalde 
gedraging, minimaal is. Dat kan zich 
bijvoorbeeld voordoen wanneer de 
Nationale ombudsman naar aanlei-
ding van een andere klacht reeds een 
oordeel over dezelfde gedraging 
heeft uitgesproken. De ombudsman 
kan dan op grond van het nieuwe 
onderdeel c afzien van onderzoek 
onder verwijzing van klager naar 
laatstgenoemde uitspraak. Ook zal 
het belang van klager onvoldoende 
kunnen zijn wanneer het administra-
tief orgaan zijn excuses heeft 
aangeboden. 

5. In de memorie van toelichting 
wordt onderschreven dat de klachten-
stroom ook na de competentie-uit-
breiding beheersbaar moet blijven. 
De Raad is echter van mening dat in 
de toelichting onvoldoende aanneme-
lijk is gemaakt dat de voorgestelde 
wijzigingen daartoe zullen leiden. 
Nauw verwant met deze problematiek 
is de vraag of de ombudsman 

5. De Raad van State is van 
mening dat in de memorie van 
toelichting onvoldoende aannemelijk 
is gemaakt dat de voorgestelde 
wetswijzigingen zullen leiden tot 
beheersbaarheid van de klachten-
stroom na de competentie-uitbrei-
ding. In verband hiermee wijzen wij 
erop dat wij er - mede op grond van 
ervaringen in het buitenland - vanuit 
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zodanig is toegerust, dat hij de 
komende klachtenstroom op doeltref-
fende wijze kan opvangen. 

6. Uit een oogpunt van wetge-
vingssystematiek acht de Raad het 
wenselijk het voorgestelde artikel 
28a niet op te nemen als eerste 
artikel van Hoofdstuk III, maar na het 
bestaande artikel 29 onder vernunv 
mering van het desbetreffende 
artikel. Door Hoofdstuk III te laten 
beginnen met artikel 28a zou de 
indruk kunnen ontstaan dat sprake is 
van enig verband tussen het laatste 

zijn gegaan dat van het aantal 
niet-buitenwettelijke klachten dat bij 
de ombudsman wordt ingediend, een 
aanmerkelijk deel geen onderzoek zal 
vergen, hetzij doordat zij op grond 
van het kenbaarheidsvereiste worden 
terugverwezen (waarbij slechts een 
deel in een later stadium weer 
terugkomt bij de ombudsman), 
hetzij doordat de ombudsman afziet 
van onderzoek op een der andere 
gronden genoemd in artikel 14, 
eerste lid, en met name wegens 
kennelijke ongegrondheid van de 
klacht (onderdeel b) of onvoldoende 
belang van verzoekers of onvoldoende 
gewicht van de gedraging (onderdeel 
c). 

De Raad vraagt zich in dit verband 
af of de ombudsman voldoende is 
toegerust om de komende klachten-
stroom op doeltreffende wijze op te 
vangen. 

Wij wijzen naar aanleiding van 
deze vraag op de extra geldmiddelen 
(te weten f 1 min.) die structureel 
voor de ombudsman beschikbaar zijn 
in verband met de competentie-uit-
breiding. Bij de berekening van dat 
bedrag is rekening gehouden met de 
effecten van ce wetswijzigingen zoals 
hierboven geschetst, en met het 
realiseren van verdergaande organisa-
tor ischj efficiency-verhogende 
maatregelen bij het bureau van de 
ombudsman. Het ti jdstip van 
invoering-van de competentie-uitbrei-
ding zal mede afhankelijk zijn van het 
tijdstip waarop die maatregelen naar 
verwachting resultaat zullen hebben 
opgeleverd. Gehandhaafd blijft 
overigens het uitgangspunt van zo 
spoedig mogelijke invoering. In de 
hierboven geschetste context dwingt 
de realiteit ertoe dat niet langer een 
streefdatum wordt genoemd zoals 
wel nog het geval was in de toelichting 
bij het aan de Raad van State 
toegezonden ontwerp. In verband 
hiermee hebben wij ondermeer 
paragraaf 3.2 van de memorie van 
toelichting aangepast. 

6. De Raad van State acht het uit 
een oogpunt van wetgevingssystema-
tiek gewenst dat het voorgestelde 
artikel 28a wordt opgenomen als 
artikel 30 na artikel 29. Wij hebben 
het ontwerp in die zin aangepast. 
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artikel van het tweede hoofdstuk, 
artikel 28, en het eerste artikel van 
het derde hoofdstuk. Inhoudelijk 
hebben de artikelen 28 en 28a niets 
gemeen. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn 
gehouden. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 

Wij veroorloven ons U in overwe-
ging te geven, het hierbij gevoegde 
gewijzigde ontwerp van wet en 
gewijzigde memorie van toelichting 
aan de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal te zenden. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J . G. Rietkerk 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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