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De leden van de fractie van het CDA. hadden met interesse kennis 
genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Na de huns inziens 
uitvoerige behandeling in de Tweede Kamer wilden zij nog enkele vragen 
stellen. Naar aanleiding van het gestelde over de competentie-uitbreiding 
in de schriftelijke voorbereiding en de openbare behandeling van het 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer vroegen zij waarom over een koerswij-
ziging wordt gesproken terwijl het alleen om uitstel in de tijd gaat. 

In antwoord op deze vraag merken wij het volgende op. Ten tijde van 
de indiening van dit wetsvoorstel was de regering van oordeel dat 
competentie-uitbreiding kon worden doorgevoerd zodra het onderhavige 
wetsvoorstel in werking zou zijn getreden. Nadien hebben wij echter 
moeten concluderen dat het om organisatorische en, vooral, financiële 
redenen verstandig is de beslissing over het tijdstip van invoering van 
competentie-uitbreiding uit te stellen. In zoverre zouden wij deze 
beslissing inderdaad als uitstel willen aanmerken. Dit doet overigens niet 
af aan ons standpunt ten principale dat competentie-uitbreiding 
wenselijk is. De beslissing om daadwerkelijk tot competentie-uitbreiding 
over te gaan zal echter door een volgend kabinet moeten worden 
genomen. Dit geldt te meer gelet op de demissionaire status van het 
kabinet. 

De door de eerste ondergetekende genoemde koerswijziging, waarnaar 
deze leden verwezen, heeft vooral betrekking op het onderhavige 
wetsvoorstel. Dit is nu minder dan ten tijde van de indiening gekoppeld 
aan competentie-uitbreiding. De voorgestelde wijzigingen van de Wet 
Nationale ombudsman, welke verband houden met de werkdruk van het 
instituut (het kenbaarheidsvereiste en de verruiming van de seponerings-
gronden), dienen thans niet zozeer gezien te worden als voorwaarden, 
onverbrekelijk verbonden met de doorvoering van competentie-
uitbreiding; veel meer dient aan het wetsvoorstel met het oog op het 
beheersbaar houden van de klachtenstroom onder de huidige competen-
tieregeling zelfstandige betekenis te worden toegekend. 

Deze leden wezen op een artikel in De Gemeentestem van 27 januari 
jl. waarin gesignaleerd wordt dat een ombudsinstituut verschillende 
functies kan hebben, te weten het geven van een oordeel, het bemid-
delen en het verwijzen. Uit onderzoek is gebleken dat een lokaal 
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ombudsinstituut deze functies goed kan vervullen. Deze leden vroegen 
ons oordeel hierover. 

Gelet op het reeds eerder (vgl. onder meer Kamerstukken II, 1986/87, 
19 426, nr. 8, blz. 2 en 3) door ons verwoorde uitgangspunt dat het 
behandelen van klachten tegen lokale overheden in eerste instantie een 
aangelegenheid van die overheden is, hebben wij met belangstelling 
kennis genomen van de bevindingen in genoemd artikel. Wij wijzen er 
overigens op dat ook van de behandeling van een klacht door de 
Nationale ombudsman een bemiddelend effect kan uitgaan en dat ook hij 
een niet onbelangrijke verwijzende functie (namelijk: naar het juiste 
orgaan) heeft. 

Voorts vroegen de leden van de C.D.A.-fractie welk gewicht de 
regering toekent aan een verdere uitbreiding welke mogelijk wordt 
gemaakt door artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Nationale 
ombudsman. 

Voor het geval deze leden doelen op de uitbreiding van de compe-
tentie van de Nationale ombudsman tot lagere openbare lichamen, 
merken wij op dat ook wij hechten aan die uitbreiding, doch dat - zoals 
hierboven ai is vermeld - organisatorische en financiële bezwaren eraan 
in de weg stonden de competentie-uitbreiding in deze kabinetsperiode te 
realiseren. Voor het geval deze leden doelen op de mogelijkheid 
zogeheten zelfstandige bestuursorganen onder de competentie van de 
Nationale ombudsman te brengen, zoals thans al is geschied voor het 
Commissariaat voor de Media en het Bedrijfsfonds voor de Pers, luidt 
ons antwoord als volgt. In het algemeen merken wij op dat het een 
goede zaak is indien op grond van de wettelijke regeling duidelijk 
vaststaat ten aanzien van welke organen de ombudsman bevoegd is. Ook 
uit dien hoofde achten wij het zinvol dat via een algemene maatregel van 
bestuur op basis van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, duidelijkheid wordt 
verschaft. Op deze wijze kunnen interpretatieproblemen vermeden 
worden. Het brengen van zelfstandige bestuursorganen onder de 
reikwijdte van de Wet Nationale ombudsman zal nader onderzocht 
worden in het kader van de uitvoering van de door de Tweede Kamer 
aanvaarde motie van de leden J. T. van den Berg en Kohnstamm 
(Kamerstukken II, 1988-89, 19 426, nr. 17). 

Tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer is dezerzijds 
toegezegd dat voorafgaand aan de nieuwe kabinetsperiode, volgend op 
de reguliere Tweede-Kamerverkiezingen (in mei 1990) een evaluatie met 
betrekking tot het functioneren van het instituut Nationale ombudsman 
aan die Kamer zou worden toegezonden; in dat kader zou ook aandacht 
kunnen worden besteed aan de invloed van het kenbaarheidsvereiste. Die 
evaluatie zou - dit in antwoord op vragen van de leden van de 
C.D.A.-fractie - overigens van beperkte omvang zijn: ervan uitgaande dat 
de wetswijziging per 1 juli a.s. in werking zou kunnen treden, zou op 
basis van ervaringen met het kenbaarheidsvereiste gedurende ongeveer 
driekwart jaar zicht bestaan op de feitelijke gang van zaken binnen het 
instituut met het oog op de vraag of het bureau organisatorisch zal zijn 
berekend op een uitbreiding van de werklast als gevolg van competentie-
uitbreiding tot lagere openbare lichamen. In verband met de vervroegde 
verkiezingen op 6 september a.s. is het niet langer mogelijk en ook niet 
zinvol de evaluatie af te ronden vóór de nieuwe kabinetsperiode. Voors-
hands blijven wij in verband met het doel van de evaluatie uitgaan van 
het door de Tweede Kamer voorgestelde tijdstip van evaluatie. 

De hier aan het woord zijnde leden vroegen of bij het redigeren van 
wetsvoorstellen ook op leesbaarheid en dus duidelijkheid wordt gelet. 

Deze vraag beantwoorden wij bevestigend. De Aanwijzingen voor de 
wetgevingstechniek spelen hier een belangrijke rol (vgl. in dit verband 
onderdeel A van de aanwijzingen (Algemene aanwijzingen van redac-
tionele aard). Met betrekking tot de opmerking van deze leden over het 
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gebruik van het woord «stelt» in artikel 1, onderdelen E en I, merken wij 
op dat het alternatief voor de huidige redactie zou zijn een minder fraai, 
dubbel gebruik van het woord «stelt» in één zin. De huidige redactie 
heeft onze voorkeur. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wezen erop dat ten aanzien van 
de vervanging van de Nationale ombudsman een lacune bestaat, 
namelijk in het geval er geen substituut-ombudsman aanwezig is. De aan 
het woord zijnde leden merkten op dat de eerste ondergetekende van 
deze memorie reeds in 1987 heeft toegezegd de Eerste Kamer te 
berichten over de weg waarlangs en de vorm waarin in de lacune zal 
worden voorzien. Zij vroegen zowel naar de reden voor het uitblijven van 
dat bericht als naar de wijze waarop alsnog een oplossing voor het 
geschetste probleem zal worden gevonden. 

Zoals bij de bedoelde gelegenheid is aangegeven, zijn wij met de leden 
van de P.v.d.A.-fractie van mening dat de wet een lacune bevat wat 
betreft de (overigens zeldzame) situatie waarin geen waarnemer 
aanwezig is. De redenen voor het uitblijven van een concrete oplossing 
zijn gelegen in de prioriteit van andere wetgevingsprojecten en in de 
technische complexiteit van het vraagstuk. Zo dient zich de vraag aan, op 
welke wijze in de waarneming moet worden voorzien en uit welke kring 
daarbij kan worden gekozen. Daaraan gekoppeld zijn vragen betreffende 
incompacibiliteiten en vragen van rechtspositionele aard. Een 
wetsvoorstel dat hiervoor een oplossing moet bieden en dat eenvoudiger 
van opzet is dat het ingetrokken wetsvoorstel 17 915, is in voorbereiding. 
Het voorgenomen wetsvoorstel is onder nr. 27 opgenomen in de lijst van 
in voorbereiding zijnde wetsvoorstellen uit het wetgevingsprogramma 
Binnenlandse Zaken (Kamerstukken II, 1988/89, 20 800, hoofdstuk VII, 
nr. 3, bijlage 6). 

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

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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