
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 1986-1987 
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Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING 

Ontvangen 15 mei 1987 

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A 
Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 
1. Onderdeel A komt te luiden als volgt: 
In artikel 2 wordt, na vernummering van het vierde lid tot vijfde lid, een 

nieuw vierde lid ingevoegd, luidende: 
4. Indien de Tweede Kamer voornemens is de zittende ombudsman 

opnieuw te benoemen, kan zij bepalen dat het tweede lid buiten toepassing 
blijft. 

2. Na onderdeel A wordt een nieuw onderdeel Aa ingevoegd, luidende: 
Aa. 

In artikel 6, tweede lid, wordt «pensioen» vervangen door: uitkering. 

3. Onderdeel B komt te luiden als volgt: 
In artikel 9 wordt, na vernummering van het zesde lid tot zevende lid, 

een nieuw zesde lid ingevoegd, luidende: 
6. Indien de Tweede Kamer voornemens is een substituut-ombudsman 

opnieuw te benoemen, kan zij bepalen dat het tweede lid buiten toepassing 
blijft. 

4. Onderdeel C wordt als volgt gewijzigd: 
Na verlettering van de onderdelen a tot en met c in c tot en met e, 

worden een nieuw onderdeel a en een nieuw onderdeel b ingevoegd, 
luidende: 

a. In het eerste lid, eerste volzin, wordt «onderzoek te doen» vervangen 
door: een onderzoek in te stellen. 

b. In het eerste lid, tweede volzin, vervalt de komma tussen «gedaan» 
en «waartegen». 

5. Onderdeel D wordt als volgt gewijzigd: 
a. Onderdeel b komt te luiden als volgt: 
b. In de aanhef van het artikel wordt: «als bedoeld in artikel 12 in te 

stellen, indien» vervangen door: als bedoeld in artikel 12, eerste lid, in te 
stellen of voort te zetten, indien. 
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b. Na verlettering van de onderdelen c tot en met e i n d tot en met f 
wordt een nieuw onderdeel c ingevoegd, luidende: 

c. In onderdeel a wordt «tweede lid» vervangen door: derde lid. 

6. Na onderdeel D wordt een nieuw onderdeel Dd ingevoegd, luidende: 
Dd. 

In artikel 15 wordt «onderzoek te doen» vervangen door: onderzoek in 
te stellen. 

7. Onderdeel E komt te luiden als volgt: 
De aanhef van artikel 16 komt te luiden als volgt: 

De ombudsman is niet bevoegd een onderzoek als bedoeld in artikel 
12, eerste lid, of artikel 15 in te stellen of voort te zetten: 

B 
Na vernummering van artikel II tot artikel III, wordt een nieuw artikel II 

ingevoegd, luidende: 

Artikel II 

De tekst van de Wet Nationale ombudsman wordt door Onze Minister 
van Justitie in het Staatsblad geplaatst. 

Toelichting 

De onderdelen A I, A3enA5z\\n in de memorie van antwoord toegelicht. 
De onderdelen A4, A6 en A7 zijn van redactionele aard. 
OnderdeelA2 behelst een verbetering van de huidige tekst: de Algemene 

pensioenwet politieke ambtsdragers spreekt niet van «pensioen» bij 
ontslag wegens blijvende ongeschiktheid uit hoofde van ziekten of 
gebreken (invaliditeit), maar van «uitkering». 

Onderdeel B heeft betrekking op de door ons wenselijk geachte 
plaatsing van de Wet Nationale ombudsman in het Staatsblad. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
C. P. van Dijk 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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