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Vastgesteld 18 februari 1988 

Na kennisneming van de memorie van antwoord en de daarbij 
gevoegde nota van wijziging heeft de vaste Commissie voor de Nationale 
ombudsman1 gemeend over het voorliggende wetsvoorstel een nader 
voorlopig verslag te moeten uitbrengen. 

De commissie brengt als volgt verslag uit van haar nadere bevin-
dingen. 

1. Competentie-uitbreiding van de Nationale ombudsman 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van de memorie van antwoord. Zoals zij reeds eerder hadden 
aangegeven waren deze leden van mening dat de organisatorische 
problemen van het instituut Nationale ombudsman eerst definitief 
opgelost dienen te worden, voordat een eventuele competentie-
uitbreiding aan de orde kan komen. Daarnaast moeten er voldoende 
middelen beschikbaar zijn voor deze uitbreiding, hetgeen thans niet het 
geval is. 

Zij stelden zich dan ook op het standpunt, dat ook de regering in 
hoofdlijnen aanhangt, namelijk dat de komende tijd prioriteit gegeven 
dient te worden aan het evalueren van de organisatorische problemen, 
het wegwerken van de achterstanden en het versterken van het bureau, 
teneinde de kwaliteit van het werk voor langere tijd te verzekeren. 

Deze leden waren trouwens zeer verheugd te kunnen constateren dat 
de Nationale ombudsman orde op zaken begint te krijgen en de groei van 
het aantal klachten goed blijkt te kunnen verwerken. Desalniettemin 
vonden zij niet dat dit momenteel direct zou moeten leiden tot een 
uitbreiding van de competentie tot de lagere overheden. 

Gegeven de niet aanwezige dringende noodzaak voor een compe-
tentie-uitbreiding leek het de leden van de C.D.A.-fractie raadzaam deze 
kwestie enige jaren te laten rusten en bij voorbeeld bij het opstellen van 
een nieuw regeerakkoord opnieuw aan de orde te stellen. Overigens 
wensten zij aan te tekenen dat zij, evenals de Nationale ombudsman zelf, 
het nut van de competentiekwestie zeker inzien, te meer daar de lagere 
overheden zich (vaak in complementaire zin) steeds meer bezighouden 
met uitvoering van rijksbeleid. Een extra toetsing zou daarom nuttig 
kunnen zijn, mede gezien het belang van de algemene herkenbaarheid 
van het overheidsbeleid voor de burger. 
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De leden van de P.v.d.A. fractie hadden in het voorlopig verslag (nog 
eens) duidelijk gemaakt hoezeer zij een competentie-uitbreiding 
wenselijk achten. Zij stelden en stellen dat het nog steeds noodzakelijk is 
de burgers te beschermen tegen mogelijk onbehoorlijk optreden en 
gedragingen van bestuursorganen en gemeenten, provincies en water-
schappen. 

Volgens deze leden zou de invoeringsdatum van de competentie-
uitbreiding echter niet eerder dienen te zijn dan het moment dat zowel 
de wijziging van de Wet Nationale ombudsman tot stand is gekomen, als 
de nodige personele en materiële voorzieningen getroffen zijn, zowel om 
de nog steeds bestaande achterstand bij de behandeling van klachten 
weg te werken, als om de competentie-uitbreiding aan te kunnen. Zij 
hadden daarbij tevens de bewindslieden nadrukkelijk verzocht om de 
voornoemde voorzieningen toe te zeggen en aan te geven hoe en 
wanneer deze gerealiseerd zullen worden. 

In de memorie van antwoord hebben de Ministers van Binnenlandse 
Zaken en van Justitie gesteld dat, mede gezien het kabinetsstreven naar 
verlaging van de overheidsuitgaven, naar hun mening competentie-
uitbreiding thans niet voldoende prioriteit heeft om een aanzienlijk extra 
beslag op de rijksbegroting te rechtvaardigen en dat dus voorshands, en 
in ieder geval gedurende de huidige kabinetsperiode van competentie-
uitbreiding moet worden afgezien. 

De leden van de V.V.D.-fractie wilden van deze gelegenheid gebruik 
maken om alsnog in herinnering te brengen, dat zij in het verleden altijd 
voorstander zijn geweest van een competentie-uitbreiding van de 
Nationale ombudsman. Thans dreigt deze op de tocht te komen vanwege 
zowel financiële als organisatorische redenen. Deze leden zeiden dit te 
betreuren. Zij stelden dat het thans gaat om een principiële stellingname. 
De invoering van de competentie-uitbreiding is onder meer afhankelijk 
van organisatorische mogelijkheden. Zij hadden er vertrouwen in dat 
reeds in het jaar 1988, mede dankzij het extern efficiency-onderzoek, de 
organisatie voldoende zou zijn. Dit zou betekenen, dat wellicht reeds in 
1989 een competentie-uitbreiding zou kunnen worden bewerkstelligd. 
Overigens kan over de invoeringsdatum nog nader overleg worden 
gepleegd. 

De leden van de S.G.P.-fractie hadden, mede in het licht van het 
gestelde in de memorie van antwoord, er behoefte aan om alsnog in te 
gaan op de kwestie van de competentie-uitbreiding van de Nationale 
ombudsman. 

Naar het oordeel van deze leden dient de ombudsfunctie als een 
aanvulling op de bestaande vormen van rechtsbescherming te worden 
beschouwd. Vanuit die optiek konden zij in beginsel met competentie-
uitbreiding van de Nationale ombudsman tot de lagere overheden 
instemmen. Wel hadden deze leden er grote moeite mee, dat deze 
competentie-uitbreiding krachtens de wet bij algemene maatregel van 
bestuur zou geschieden. De reactie van de regering op eerdere vragen 
op dit punt had deze leden niet kunnen overtuigen. Onder verwijzing naar 
onder meer de hunnerzijds ingenomen standpunten in het kader van de 
thans in voorbereiding zijnde nieuwe Gemeentewet en Provinciewet, 
vroegen deze leden zich af of thans niet vrij algemeen de overtuiging is 
gegroeid, dat voor de lagere overheden van ingrijpende betekenis zijnde 
maatregelen bij wet zouden dienen plaats te vinden. Het voorliggende 
wetsontwerp zou naar het oordeel van de leden van de S.G.P.-fractie een 
goed kader voor deze wijziging bieden. Zij verzochten de regering dan 
ook om haar eerdere standpunt nader in overweging te nemen. 

Overigens waren de leden van de S.G.P.-fractie van oordeel, dat de 
competentie-uitbreiding tot de lagere overheden niet overhaast zou 
dienen te geschieden. Terecht constateerde de regering, dat het instituut 
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Nationale ombudsman nog van recente datum is en dat de met de 
uitgroei van dit instituut verband houdende organisatorische proble-
matiek niet met de door de als gevolg van de competentie-uitbreiding te 
verwachten extra problemen zou dienen te worden gecompliceerd. In 
zoverre konden zij met het door de regering voorgestane uitstel 
instemmen. 

De door de regering aangevoerde financiële argumentatie had deze 
leden minder aangesproken. Wanneer men, zoals deze leden, het 
instituut van de ombudsman als een waardevolle aanvulling op 
bestaande vormen van rechtsbescherming beschouwt, dan mogen finan-
ciële argumenten, mede in het licht van de daartoe benodigde bedragen, 
niet doorslaggevend zijn. 

Bovendien vreesden deze leden, dat het door de regering ingenomen 
standpunt tot langdurige onzekerheid zou kunnen leiden omtrent het al 
dan niet realiseren van de competentie-uitbreiding, hetgeen zij niet 
wenselijk achtten. Zou het derhalve geen aanbeveling verdienen reeds 
een principe-besluit te nemen over daadwerkelijke doorvoering over een 
beperkt aantal jaren, waarbij deze leden dachten aan maximaal drie a vijf 
jaar. Dit zou enerzijds voor de Nationale ombudsman richtinggevend 
kunnen zijn met het oog op de organisatorische ontwikkeling van diens 
instituut en anderzijds de lagere overheden in de gelegenheid stellen in 
deze periode desgewenst zelf een klachtenvoorziening te realiseren. 
Graag zouden zij het oordeel van de regering terzake vernemen. 

In dit verband vroegen de leden van de S.G.P-fractie of nog recent 
met VNG, IPO en Unie van Waterschappen over de competentie-
uitbreiding overleg is gevoerd en zo neen, of het in het voornemen ligt 
dit alsnog te doen. 

Tevens wensten zij geïnformeerd te worden over de stand van zaken 
met betrekking tot de voorbereiding van een nieuwe klachtenregeling bij 
de politie. 

Het lid van de G.P.V. fractie kon zich in grote lijnen verenigen met het 
standpunt dat de bewindslieden thans innemen ten aanzien van 
eventuele competentie-uitbreiding van de Nationale ombudsman. Het is 
naar zijn mening moeilijk vol te houden dat prioriteit moet worden 
toegekend aan deze competentie-uitbreiding, terwijl bij de rechtsbe-
scherming veelszins pas op de plaats moet worden gemaakt of soms 
zelfs een stapje terug moet worden gedaan. Terecht vraagt de memorie 
van antwoord in dit verband aandacht voor de wijze waarop lagere 
overheden reeds inhoud geven aan hun eigen verantwoordelijkheid in 
dezen. 

Het lid vond het belangrijk dat duidelijkheid ontstaat over de compe-
tentie van de Nationale ombudsman op wat langere termijn. Een goede 
organisatie en een goed voorlichtingsbeleid bij het bureau van de 
Nationale ombudsman kunnen ervoor zorgen dat ingrijpende competen-
tieveranderingen tijdig worden aangekondigd. Dit lid ging er dan ook 
vanuit dat in ieder geval vóór 1991 geen competentie-uitbreiding zal 
worden geëffectueerd en dat een nieuw kabinet opnieuw zal uitspreken 
of, en zo ja wanneer, in die kabinetsperiode tot competentie-uitbreiding 
zal worden overgegaan. 

Een wezenlijk punt bij de beslissing hierover is de termijn welke nodig 
is voor de behandeling van klachten. Het lid van de G.P.V.-fractie zag een 
termijn van een half jaar als een wezenlijk nadeel van klachtenbehan-
deling door de Nationale ombudsman. Een burger die zich beklaagt over 
gedragingen van de overheid heeft niet alleen belang bij een onafhanke-
lijke behandeling van zijn klacht, maar ook bij een spoedige reactie op 
zijn klacht. 

Het lid van de R.P.F.-fractie had naar aanleiding van de memorie van 
antwoord alsnog behoefte het onderhavige wetsvoorstel van enkele 
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kanttekeningen te voorzien. Hij stelde zich op het standpunt, dat de 
Nationale ombudsman op landelijk niveau een centraal aanspreekpunt 
vormt waar burgers terecht kunnen met hun klachten over overheids- of 
polit ieoptreden. De laatste jaren is gebleken, dat zeer veelvuldig op de 
ombudsman een beroep wordt gedaan. Zelfs zodanig dat er verwerkings-
achterstanden ontstonden. Deels is het ontstaan van die achterstanden 
ook terug te voeren op de wettelijke afhandelingsprocedure en de interne 
organisatie van het bureau van de Nationale ombudsman. Het rapport 
van de Rekenkamer over 1985 geeft daar overduidelijk blijk van. 

In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd voorgesteld de competentie 
van de Nationale ombudsman uit te breiden tot klachten over gedra-
gingen van lagere openbare lichamen. Die uitbreiding werd met name 
gemotiveerd door de wens duidelijkheid voor de burger te scheppen, 
eenheid te brengen in de ombudsjurisprudentie en het benadrukken van 
de onafhankelijkheid van de Nationale ombudsman. Inmiddels heeft het 
kabinet in de memorie van antwoord laten blijken deze kabinetsperiode 
niet te willen overgaan tot competentie-uitbreiding. Het lid van de 
R.P.F, fractie kon zich, gelet op de gegeven argumentatie, met dit 
standpunt verenigen. De argumenten ter zake van de organisatorische 
problematiek, de financiële consequenties en het feit dat het in veel 
gevallen een aanvulling op lokale voorzieningen zou betekenen, waren 
voor hem doorslaggevend. Toch waren bij dit lid enkele vragen gerezen. 
De aangevoerde argumenten zijn niet nieuw. Ook in de memorie van 
toelichting stonden deze vermeld als knelpunten. Was het niet verstan-
diger geweest al voor de indiening van het wetsvoorstel af te zien van 
competentie-uitbreid ing? 

De eventuele uitbreiding van de competentie wordt nu opgeschort tot 
na deze kabinetsperiode. Waarom meent het kabinet, gelet op het in 
toenemende mate beschikbaar komen van gemeentelijke instanties die 
klachten behandelen, dat niet nu al definitief van competentie-uitbreiding 
kan worden afgezien? Waaruit blijkt de noodzaak, dat met name lokale 
klachten in tweede instantie op landelijk niveau afgehandeld moeten 
kunnen worden? In welke mate komt het thans voor dat de Nationale 
ombudsman met klachten over lagere openbare lichamen wordt 
benaderd? In dit verband vroeg dit lid naar de noodzaak artikel 30 nieuw 
te handhaven. Vooralsnog zal er immers geen sprake zijn van het in 
werking treden van de in artikel 1 bedoelde algemene maatregel van 
bestuur. Kan voorts nader worden ingegaan op de effecten van de 
ingevoerde efficiency-bevorderende maatregelen? Is het juist dat 
instelling van een aparte ontvankelijkheidsafdeling heeft geleid tot extra 
vertraging? 

2. Kenbaarheidsvereiste; eigen positie van de lagere publ iek 
rechtelijke organen 

De tot de CD.A-fractie behorende leden waren, ter zake van het 
kenbaarheidsvereiste, tevreden met de nadere toelichting van de 
regering over de «vangnetfunctie» van de ombudsman. 

De leden van de P.v.d.A.fractie hadden in de memorie van antwoord 
gelezen dat de regering op het standpunt staat dat de behandeling van 
klachten tegen lagere overheden tot de verantwoordelijkheid van deze 
overheden zelf behoort en dat er ook een tendens bestaat bij die lagere 
overheden om in lokale klachtbehandeling te voorzien. Tevens stellen de 
beide bewindslieden dat de mening, dat klachten tegen lagere overheden 
tot de verantwoordelijkheid van deze overheden zelf behoren, bovendien 
door de betrokken fracties is onderschreven. 

Het is inderdaad waar, dat de leden van de P.v.d.A. fractie in het 
voorlopig verslag hadden gesteld dat zij het van groot belang achten dat 
gemeenten, provincies en waterschappen zelf op de door hen meest 
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wenselijk geachte wijze regelen, dat burgers de mogelijkheid hebben 
klachten in te dienen over gedragingen van organen van die gemeenten, 
provincies en waterschappen. Volgens deze leden moet om twee 
redenen dan ook geregeld worden dat allereerst de gemeenten, 
provincies en waterschappen de tegen hen gerichte klachten zelf onder-
zoeken: 

1. Aldus wordt recht gedaan aan het feit, dat besturen van 
gemeenten, provincies en waterschappen een eigen verantwoordelijkheid 
hebben, ook voor het tot stand brengen van een klachtenregeling. 
Daarnaast kan geprofiteerd worden van het feit dat de lijn tussen de 
burger en bestuur daar het kortst is. 

2. Aldus wordt de stroom klachten die bij competentie-uitbreiding te 
verwachten is, beheersbaar gehouden. Tal van klachten kunnen op het 
niveau van gemeente, provincie of waterschap geregeld worden zonder 
dat de Nationale ombudsman er aan te pas hoeft te komen. 

Het wetsvoorstel en het daarin opgenomen kenbaarheidsvereiste gaan 
ervan uit dat ook gemeenten, provincies en waterschappen gehouden 
zijn zorg te dragen voor een goede interne behandeling van deze 
klachten. 

De ervaring, met name met de voor gemeenten en provincies 
verplichte Arob-bezwaarschriftenprocedure, wijst echter uit dat de 
kwaliteit van interne procedures - zowel voor besluitvorming in eerste 
instantie als voor de heroverweging daarvan na bezwaar - sterk wordt 
bepaald door het feit dat er een externe klachtinstantie (buiten het 
ambtelijk apparaat) bestaat, waartoe de burger die zich te kort gedaan 
voelt zich alsnog kan wenden. 

Omgekeerd geldt, als punt van efficiency, dat zo'n externe instantie 
profijt heeft van het onderzoek dat intern is gedaan, omdat het 
onderzoek dan doorgaans niet helemaal opnieuw behoeft te worden 
verricht. Er zijn overigens situaties waarin de verhouding tussen burger 
en bestuur al zodanig is verstoord dat een interne procedure zinloos is 
geworden. Daar waar het gaat om besluiten van overheidsorganen zijn er 
de externe instanties waarin de Wet Arob en de bijzondere beroeps-
gangen voorzien. Voor de feitelijke gedragingen van organen van 
gemeenten, provincies en waterschappen is, zoals dat al het geval is voor 
organen van de rijksoverheid en de politie, een ombudsmanvoorziening 
gewenst, zo stelden de leden van de P.v.d.A.fractie. Zo'n voorziening 
behoort te voldoen aan een aantal vereisten, met name dat van de 
onafhankelijkheid van onderzoek en oordeel ten opzichte van het admini-
stratieve orgaan, wil er sprake zijn van een wettelijk geregelde admini-
stratief-rechtelijke voorziening. Het is een feit dat in de vijftien tot twintig 
jaar dat nu gesproken wordt over de wenselijkheid van het instellen van 
een ombudsinstituut voor klachten op gemeentelijk en provinciaal niveau 
slechts in hooguit een tiental gemeenten een gemeentelijke ombudsman 
of -commissie is benoemd. In alle andere gemeenten bestaat geen 
onafhankelijke ombudsmanvoorziening voor de behandeling van 
klachten. In tal van gemeenten is overigens wel een soort van externe 
klachtenregeling, bij voorbeeld in de vorm van beroepschriftencom-
missies. 

De leden van de P.v.d.A. fractie stelden met veel nadruk dat zij nog 
steeds van mening zijn, dat overal in Nederland voor iedere Nederlander 
een behoorlijke mogelijkheid moet bestaan om op te komen tegen 
onbehoorlijk handelen van de overheid. Het kan en mag niet zo zijn dat 
het aanwezig zijn van dit sluitstuk op de rechtsbescherming van de 
burger in zekere zin afhankelijk is van de gemeente waar hij of zij woont. 
Daarom hadden deze leden samen met de V.V.D. fractie bij de behan-
deling van het wetsvoorstel tot instelling van het instituut Nationale 
ombudsman een amendement ingediend dat vastlegt dat de ombudsman 
de klachten tegen dé overheid, dus alle overheden, onderzoekt of kan 
onderzoeken. Na aanvaarding van dit amendement en het tot wet worden 
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van het voorstel spreekt de wet dit al uit. Het is een kwestie van consis-
tentie van uitvoering en toepassing van de wet dat nu eindelijk - als aan 
de gestelde voorwaarden is voldaan - de uitbreiding van de competentie 
gerealiseerd wordt. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden in het voorlopig verslag 
gesteld er voorshands voor te voelen in de wet te regelen dat, als een 
klacht onderzocht is door een eigen lokale, regionale of provinciale 
ombudsman, de Nationale ombudsman ook bij het handhaven van de 
klacht normaal gesproken dubbel werk voorkomt en zich in eerste 
instantie beperkt tot een marginale toetsing. Zo wordt bereikt, dat alleen 
als het echt noodzakelijk is in zekere zin dubbel werk gedaan wordt door 
een klacht die al onderzocht is door bij voorbeeld een gemeentelijke 
ombudsman, na die marginale toetsing opnieuw helemaal te gaan onder-
zoeken. Aldus zou ook tegemoet gekomen worden aan de weinige 
gemeentebesturen die een eigen ombudsinstituut hebben en begrijpelijk 
en terecht de wetgever vragen dat te respecteren. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren overigens van mening dat in 
een situatie waarin een klacht is onderzocht door een onafhankelijke 
gemeentelijke ombudsmanvoorziening - als wettelijk geregelde admini-
stratiefrechtelijke voorziening - grote terughoudendheid van de Nationale 
ombudsman geboden is. Aldus zou ook tegemoet gekomen worden aan 
de weinige gemeenten die een eigen ombudsinstituut hebben en begrij-
pelijk en terecht de wetgever vragen dat te respecteren. Het zou ook 
bijdragen aan het beheersbaar houden van de instroom van klachten die 
bij competentie-uitbreiding te verwachten is. 

De leden van de V.V.D.-fractie zeiden voorstander te zijn van de 
invoering van het zogenaamde kenbaarheidsvereiste. Het ging hun 
vooralsnog te ver de ombudsman te verplichten een klacht ter zijde te 
leggen zolang geen inkennisstelling heeft plaatsgevonden. Zij vroegen 
zich af waarom dit niet aan het oordeel van de Nationale ombudsman 
zou kunnen worden overgelaten. Krachtens de Wet Nationale 
ombudsman heeft deze immers desgewenst voldoende mogelijkheden 
om ervoor te zorgen, dat eerst het administratief orgaan van de klachten 
in kennis wordt gesteld. Het leek deze leden niet verstandig dit te rigide 
in de wet te regelen. Zij gingen ervan uit dat de Nationale ombudsman 
rekening zou houden met het vrijwel algemene gevoel in de Tweede 
Kamer, dat in beginsel een klacht jegens een administratief orgaan pas in 
behandeling behoort te worden genomen nadat het betrokken orgaan 
van die klacht in kennis is gesteld en daarop heeft kunnen reageren. 

De leden van de S.G.P. fractie deelden de opvatting van de regering 
inzake de wenselijk geachte terughoudende opstelling van de Nationale 
ombudsman ten aanzien van de verhouding tussen de bevoegdheid van 
de Nationale ombudsman en de eigen voorzieningen van de lagere 
publiekrechtelijke lichamen. Wel onderkenden zij een dreigend 
spanningsveld tussen enerzijds om goede afbakening van bevoegdheden 
tussen de Nationale ombudsman en lokale klachteninstituten met de in 
verband daarmee toenemende neiging tot formalisering van procedures, 
zoals in het kader van het kenbaarheidsvereiste, en anderzijds de 
noodzaak dat de ombudsfunctie als een soort «vangnet» voor problemen 
in de relatie burger-overheid soepel en zonder al te zware procedures 
moet kunnen werken. Deze leden vroegen zich af of het voorliggende 
voorstel niet aanleiding geeft tot te formele werkwijzen. Gaarne zagen zij 
een reactie van de regering op dit punt tegemoet. 

Het lid van de G.P.V.-fractie onderschreef het standpunt, dat de 
voorgestelde wijzigingen inzake het kenbaarheidsvereiste ook zonder 
competentie-uitbreiding gewenst zijn. Ook was hij het ermee eens, dat 
de Nationale ombudsman zich terughoudend dient op te stellen als reeds 
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een lokale klachtenbehandeling heeft plaatsgevonden. Hij vond het 
argument tegen een wettelijke bepaling ter zake echter niet sterk. Zonder 
wettelijke aanwijzing kan de ombudsman zich zo terughoudend opstellen 
als hem goed dunkt, omdat hij zelf binnen de grenzen van de wet de 
omvang van zijn competentie bepaalt. 

Het lid van de G.P.V. fractie zou het op prijs stellen een nadere 
motivering te vernemen van de betekenis van eenheid van ombudsjuris-
prudentie. Kan aan de hand van voorbeelden worden aangegeven welke 
tot nu toe gevormde jurisprudentie ook voor lagere overheden van 
betekenis is? 

Het lid van de R.P.F.-fractie kon zich verenigen met het opnemen van 
het kenbaarheidsvereiste in artikel 12. Het kan, aldus dit lid, de 
procedure mogelijk aanmerkelijk versnellen, omdat de mening van het 
administratief orgaan al eerder bekend is. Bovendien blijken nu veel 
klachten te worden ingetrokken omdat betrokkenen alsnog met het 
administratief orgaan tot een vergelijk zijn gekomen. 

Overigens voelt het kabinet niet veel voor het introduceren van een 
verplichte bezwaarschriftenprocedure. Hoe oordelen de bewindslieden 
over het feit, dat als dit wel zou worden geïntroduceerd de uniformiteit 
van het administratieve recht gediend wordt? Het tijdsverloop hoeft geen 
bezwaar te zijn. Er kan worden bepaald dat het orgaan binnen een 
bepaalde termijn (Beroepswet en Ambtenarenwet noemen 30 dagen) op 
het bezwaar moet beslissen. Tevens is de ombudsman bevoegd in 
spoedgevallen reeds onderzoek te starten. De bezwaarschriften-
procedure maakt hem immers niet onbevoegd, maar ontslaat hem 
slechts van de verplichting onderzoek in te stellen voordat de bezwaar-
schriftenprocedure is gevolgd (analoog aan artikel 14 h nieuw). 

Tenslotte vroeg dit lid naar de verhouding tussen artikel 12, lid 1, dat 
«een ieder» het recht heeft bij de ombudsman aan te kloppen en artikel 
14 onder c (nieuw) waarin de Nationale ombudsman het belang gaat 
beoordelen. In dit verband verwees hij naar het advies van de Raad van 
State, waarin wordt gepleit voor handhaving van het oude artikel 14c. 

3. Andere wetsaanpassingen die geboden zijn 

De leden van de C.D.A.-fractie waren tevreden over de in de nota van 
wijziging opgenomen bepaling over de herbenoeming van de Nationale 
ombudsman en zijn substituut. Zij merkten overigens op dat de algemene 
maatregel van bestuur die de rechtspositie van de Nationale ombudsman 
en de substituut-ombudsman zou moeten regelen nog steeds niet tot 
stand is gebracht. Hierbij vroegen zij zich ook af of de Nationale 
ombudsman bij deze afwikkeling betrokken is, hetgeen zij overigens 
vanzelfsprekend zouden vinden. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vroegen zich af of het wellicht aanbe-
velenswaardig zou zijn de terughoudende rol van de Nationale 
ombudsman ook te regelen voor de situatie waarin een klacht door een 
wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening is onderzocht. 
Dat zou kunnen door artikel 14 (nieuw) onder f als volgt te redigeren: 
«ten aanzien van de gedraging ingevolge een wettelijk geregelde admini-
stratief-rechtelijke voorziening uitspraak is gedaan of een zodanige 
voorziening voor de verzoeker heeft open gestaan en hij daarvan geen 
gebruik heeft gemaakt». Door deze redactie zou de Nationale 
ombudsman zich in die gevallen kunnen en moeten beperken tot vooral 
overwegingen van eenheid van ombudsjurisprudentie. De leden van de 
P.v.d.A.-fractie verzocht de regering om een reactie op deze tekst. 

Zij stelden overigens dat de Nationale ombudsman ook onder die 
omstandigheden een zekere terughoudendheid in acht zou moeten 
nemen waar op decentraal niveau door een externe klachtinstantie een 
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klacht onderzocht is. Zij vroegen zich af of het wellicht wenselijk is in de 
wet op te nemen aan welke vereisten een decentrale klachtenregeling 
zou moeten voldoen, wil er sprake zijn van een terughoudende rol van de 
Nationale ombudsman bij het onderzoeken van dezelfde klacht. 

Er moet, zo stelden de leden van de P.v.d.A.-fractie tenslotte in 
beginsel voor de burger altijd een mogelijkheid blijven bestaan zijn klacht 
aan een onafhankelijk instituut op nationaal niveau voor te leggen. Een 
competentie-uitbreiding is volgens de leden van de P.v.d.A.-fractie 
vereist en ook mogelijk als aan de reeds eerder genoemde voorwaarden 
is voldaan: 

1. Onderhavige wet moet in werking zijn getreden. 
2. Voor zover er nog iets over is van de achterstand in de klachtbehan-

deling, die bestond op het moment van indienen van het (eerste) 
voorlopig verslag, dient deze geheel te zijn weggewerkt. 

3. De vereiste efficiency-maatregelen moeten getroffen zijn, zodat een 
snelle, maar ook zorgvuldige afhandeling van binnengekomen klachten 
mogelijk is. 

Een competentie-uitbreiding, waarbij aan deze voorwaarden is voldaan, 
heeft als onvermijdelijke consequentie dat ook de personele voorzie-
ningen getroffen worden, die voor de ombudsman (en zijn bureau) nodig 
zijn om tot een adequate uitoefening van de vergrote taak te komen. 

Het lid van de R.P.F, fractie bracht ter zake van de voorgestelde 
wijziging van de herbenoemingsprocedure naar voren, dat de Kamer 
momenteel elke zes jaar opnieuw kan beoordelen welke persoon de 
beste kwaliteiten en eigenschappen heeft om het ambt naar behoren te 
vervullen. Dit kan de kwaliteit van de klachtenbehandeling waarborgen. 
Was dit ook de reden om de beperkte ambtstermijn in de wet op te 
nemen? 

Als dit juist is, dan is het toch van groot belang die toetsing periodiek 
te blijven verrichten via deze procedure? 

De voorzitter van de commissie, 
Kohnstamm 

De griffier van de commissie, 
Roovers 
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