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Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, mede in 

verband met de uitbreiding van de bevoegdheid tot onderzoek van de 
Nationale ombudsman tot de lagere openbare lichamen, een aantal 
procedurele voorschriften te wijzigen en de redactie van enkele bepalingen 
te verduidelijken; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

In de Wet Nationale ombudsman (Stb. 1981, 35) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

A 

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. 

Aa 

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

B 

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. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 426, nr. 11 1 

2 



c 

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd. 
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». 
c. Na vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde 

lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende: 
2. De verzoeker stelt alvorens het in het eerste lid bedoelde verzoek te 

doen, het betrokken administratief orgaan, de betrokken instelling of 
dienst die, of het betrokken bedrijf dat onder verantwoordelijkheid van 
dat orgaan werkzaam is, dan wel de betrokken ambtenaar in kennis van 
zijn bezwaar tegen de gedraging en in de gelegenheid zijn of haar 
zienswijze daarop te geven. Indien binnen een jaar nadat deze gedraging 
plaatsvond deze inkennisstelling heeft plaatsgevonden, eindigt de in het 
eerste lid bedoelde termijn een jaar na deze inkennisstelling. 

d. In het derde lid wordt in onderdeel b na het woord «gedragen» 
toegevoegd: en jegens wie de gedraging heeft plaatsgevonden. 

e. In het derde lid wordt na vervanging van de punt na onderdeel c 
door een puntkomma een nieuw onderdeel d toegevoegd, luidende: 

d. de wijze waarop en aan wie de in het tweede lid bedoelde inkennis-
stelling heeft plaatsgevonden en, indien de daar bedoelde zienswijze is 
gegeven, een omschrijving daarvan. 

D 

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Het cijfer «1» voor het eerste lid, alsmede het tweede lid vervallen. 
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. 

c. In onderdeel a wordt «tweede lid» vervangen door: derde lid. 
d. Onderdeel b wordt vervangen door: 
b. het verzoek kennelijk ongegrond is; 
e. Na verlettering van de onderdelen c tot en met f in d tot en met g, 

wordt een nieuw onderdeel c ingevoegd, luidende: 
c. het belang van de verzoeker of het gewicht van de gedraging 

kennelijk onvoldoende is; 
f. Onder vervanging van de punt achter het nieuwe onderdeel g door 

een puntkomma, worden een nieuw onderdeel h en een nieuw onderdeel i 
ingevoegd, luidende: 

h. het betrokken administratief orgaan, de betrokken instelling of 
dienst die, of het betrokken bedrijf dat onder verantwoordelijkheid van 
dat orgaan werkzaam is, dan wel de betrokken ambtenaar, niet door de 
verzoeker of degene jegens wie de gedraging heeft plaatsgevonden in 
kennis is gesteld van het bezwaar tegen de gedraging en niet in de 
gelegenheid is gesteld zijn of haar zienswijze daarop te geven; 

i. en zolang ten aanzien van een gedraging van het administratief 
orgaan die nauw samenhangt met het onderwerp van het verzoekschrift 
een procedure aanhangig is bij een rechterlijke instantie, dan wel ingevolge 
een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening bij een 
andere instantie. 

Dd 

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

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: 

F 

In artikel 17 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
a. Voor de tekst van het artikel wordt het cijfer 1 geplaatst. 
b. Aan het nieuwe eerste lid wordt toegevoegd: 
In het geval dat hij een onderzoek niet voortzet doet hij de hiervoor 

bedoelde mededeling tevens aan het betrokken administratief orgaan en, 
in voorkomend geval, aan de betrokken ambtenaar. Met het oog op het 
bepaalde in het derde lid neemt hij daarbij artikel 19, vierde lid, laatste 
volzin, van deze wet en het bepaalde in artikel 4 van de Wet openbaarheid 
van bestuur (Stb. 1978, 581), in acht. 

c. Aan het artikel worden voorts een tweede en een derde lid toege-
voegd, luidende: 

2. Indien de ombudsman op grond van artikel 14, eerste lid, onderdeel 
h, geen gevolg geeft aan een verzoek tot onderzoek, dan wel het onderzoek 
niet voortzet, wijst hij verzoeker tevens op de mogelijkheid het betrokken 
administratief orgaan, de betrokken instelling of dienst die, of het betrokken 
bedrijf dat onder verantwoordelijkheid van dat orgaan werkzaam is, dan 
wel de betrokken ambtenaar, alsnog van zijn bezwaar tegen de gedraging 
in kennis te stellen en in de gelegenheid te stellen zijn of haar zienswijze 
daarop te geven. 

3. De ombudsman geeft aan een ieder die daarom verzoekt, afschrift 
of uittreksel van de mededeling, bedoeld in het eerste lid. Met betrekking 
tot de daarvoor in rekening te brengen vergoedingen en met betrekking 
tot de kosteloze verstrekking is het bepaalde bij of krachtens de Wet 
tarieven in burgerlijke zaken (Stb. 1960, 541) van overeenkomstige 
toepassing. Tevens legt hij een zodanige mededeling ter inzage op een 
door hem daarvoor aan te wijzen plaats. 

G 

In Hoofdstuk III, Slotbepalingen, worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

a. Het opschrift van Hoofdstuk lil wordt vervangen door: Overgangs-
en slotbepalingen. 

b. Na artikel 29 wordt, onder vernummering van artikel 30 tot artikel 
31 , een nieuw artikel 30 ingevoegd, luidende: 

Artikel 30 

Artikel 12 vindt geen toepassing ten aanzien van gedragingen van de 
bij algemene maatregel van bestuur aangewezen organen, bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onderdeel b, die hebben plaatsgevonden voordat die 
algemene maatregel van bestuur in werking is getreden. 

ARTIKEL II 

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

ARTIKEL III 

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

De Minister van Justitie, 
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