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EINDVERSLAG 
Vastgesteld 23 november 1988 

Na kennisneming van de nadere memorie van antwoord en de tweede 
nota van wijziging zijn in de vaste Commissie voor de Nationale 
ombudsman' nog enkele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Onder 
het voorbehoud dat de regering deze tijdig zal hebben beantwoord acht 
de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel 
genoegzaam voorbereid. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van de nadere memorie van antwoord. Ondanks de uitgebreide 
beschouwing hierin over de kwestie van de competentie-uitbreiding 
wensten de leden wederom in te gaan op dit onderwerp. 

In de memorie van antwoord had de regering reeds uiteengezet dat 
om organisatorische en financiële redenen voorlopig, maar in elk geval in 
deze kabinetsperiode, zal moeten worden afgezien van competentie-
uitbreiding. In de nadere memorie van antwoord wordt er zelfs aan 
getwijfeld of deze competentie-uitbreiding tijdens een volgende 
kabinetsperiode gestalte zal kunnen krijgen. 

Deze ontwikkeling van (wellicht) wederom vooruitschuiven van de 
invoering van de competentie-uitbreiding wordt door de leden van de 
P.v.d.A.-fractie zeer betreurd. In het nader voorlopig verslag hadden zij 
gesteld dat invoering van de competentie-uitbreiding niet eerder zou 
dienen te geschieden dan het moment dat zowel de wijziging van de Wet 
Nationale ombudsman tot stand is gekomen, alsook 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. Het is echter 
wenselijk, ja zelfs noodzakelijk, dat bovengenoemde voorzieningen zo 
snel mogelijk gerealiseerd worden. Al eerder hebben de leden van de 
P.v.d.A.-fractie gesteld dat zij van mening zijn dat het overal in 
Nederland voor iedere burger mogelijk moet zijn om op te komen tegen 
onbehoorlijk handelen van de overheid. Daarbij moet en mag men niet 
afhankelijk zijn van het wel of niet bestaan van een lokale, regionale of 
provinciale onafhankelijke klachteninstantie. In verrewege de meeste 
gemeenten, provincies en waterschappen is namelijk (nog steeds) geen 
onafhankelijke ombudsmanvoorziening voor de behandeling van klachten 
ingesteld. 
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In het nader voorlopig verslag hadden de leden van de P.v.d.A-fractie 
gesteld dat een terughoudende opstelling van de Nationale ombudsman 
gewenst, ja zelfs geboden is als een klacht reeds is onderzocht door een 
onafhankelijke gemeentelijke ombudsmanvoorziening. Het verheugde 
deze leden dat de regering zich in deze gedachte kon vinden. Wat betreft 
artikel 14, onderdeel f, kunnen de leden van de P.v.d.A.-fractie zich 
verenigen met hetgeen door de regering in de nadere memorie van 
antwoord als reactie op hun opmerkingen hieromtrent is gesteld. 

Nu de leden van de fractie van D66 daartoe bij eerdere gelegenheid 
geen kans hadden gezien, wensten zij bij gelegenheid van het 
eindverslag een enkele opmerking over het wetsvoorstel en de tot nu toe 
gewisselde stukken te maken. 

Ook de leden van de D66-fractie stonden positief tegenover het 
voornemen van de regering om het zogenoemde kenbaarheidsvereiste in 
de wet op te nemen. 

Mede naar aanleiding van de brief van de Nationale ombudsman dd. 
19 november 1988 en de reactie van de regering daarop in de memorie 
van antwoord merkten deze leden op grote waarde te hechten aan de 
oorspronkelijke uitgangspunten van het instituut Nationale ombudsman, 
te weten een voor alle burgers, ongeacht aard en inhoud van hun 
klachten, aanspreekbare en eenvoudig toegankelijke, onafhankelijke 
instantie. De leden van de fractie van D66 zouden er op principiële 
gronden de voorkeur aan geven om de competentieuitbreiding van de 
Nationale ombudsman bij wet te doen plaatsvinden, en niet zoals de 
regering op basis van de vigerende wet wil, bij algemene maatregel van 
bestuur. In de voorliggende stukken hadden de leden behorend tot de 
fractie van D66 geen dwingende argumenten gevonden waarom het 
systeem van artikel 1 onder b van de huidige wet Nationale ombudsman 
aan een wettelijke uitbreiding in de weg zou staan. Zij wezen in dit 
verband op hetgeen de regering inzake de herziening van de Wet 
openbaarheid van bestuur heeft voorgesteld. Daar waren de water-
schappen op basis van de geldende wet bij algemene maatregel van 
bestuur onder de werking van de Wet openbaarheid van bestuur 
gebracht, en heeft de regering, onder handhaving van de algemene 
maatregel van bestuur-mogelijkheid in de Wet openbaarheid van 
bestuur, voorgesteld de waterschappen alsnog bij wet onder de werking 
van de Wet openbaarheid van bestuur te brengen. In verband met de wet 
openbaarheid van bestuur - die van ongeveer dezelfde leeftijd als de wet 
Nationale ombudsman is, en overigens evenzeer betrekking heeft op de 
rechtstreekse relatie tussen burger en bestuur - is overigens na enige 
jaren praktijkervaring aanbevolen over te gaan tot «opschuiving van 
regelgeving». Daarbij ging het in dat verband om het zoveel mogelijk 
(formeel-)wettelijk regelen van hoofdonderwerpen, zoals de reikwijdte 
van de betreffende wet. De leden van de fractie van D66 voelden er 
voorshands voor de in het kader van de nieuwe Wet openbaarheid van 
bestuur gekozen lijn ten dezen door te trekken, en vroegen de regering 
haar standpunt tegen die achtergrond te heroverwegen. 

Naast de hiervoor genoemde zagen de leden van de fractie van D66 
nog een belangrijke reden om de competentie-uitbreiding formeel 
wettelijk te regelen, en aldus deze uitbreiding onderwerp te doen zijn van 
een volwaardige parlementaire afweging. Uit de gewisselde stukken blijkt 
dat de regering met zoveel woorden primair financiële argumenten van 
nationale aard hanteert om te besluiten de competentie-uitbreiding in 
ieder geval over de huidige kabinetsperiode heen te tillen. De leden van 
de D66-fractie waren van oordeel dat de verantwoordelijkheid van de 
Staten-Generaal inzake een dergelijke afweging beter tot zijn recht zou 
komen in het kader van de behandeling van een wetsvoorstel dan in 
verband met «overleg» over een algemene maatregel van bestuur. 
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Overigens waren de leden van de fractie van D66 van oordeel dat 
competentie-uitbreiding op zo kort mogelijke termijn wenselijk was, en in 
dat verband vroegen zij de regering aan te geven welke belemmeringen 
daaraan - los van het financiële argument - thans naar haar oordeel nog 
in de weg staan. 

De voorzitter van de commissie, 
Kohnstamm 

De griffier van dit verslag, 
Coenen 
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