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Ondanks de uitgebreide beschouwing daarover in de nadere memorie 
van antwoord wensten de leden van de P.v.d.A.-fractie opnieuw in te 
gaan op de kwestie van de competentie-uitbreiding. Zij brachten 
andermaal tot uitdrukking dat zij het betreuren dat de regering heeft 
moeten besluiten voorlopig - in elk geval in deze kabinetsperiode - niet 
tot competentie-uitbreiding over te gaan. Zij riepen in herinnering de 
door hen in het voorlopig verslag genoemde vereisten voor het kunnen 
overgaan tot competentie-uitbreiding en merkten op het wenselijk, ja 
zelfs noodzakelijk te vinden dat zo snel mogelijk de nodige personele en 
materiële voorzieningen worden getroffen om een competentie-
uitbreiding aan te kunnen. Zij herhaalden hun standpunt, dat het overal in 
Nederland voor iedere burger mogelijk moet zijn om op te komen tegen 
onbehoorlijk handelen van de overheid. 

In de memorie van antwoord hebben wij uiteengezet dat - los van de 
vraag hoe men ten principale over competentie-uitbreiding denkt - om 
organisatorische en financiële redenen voorlopig van competentie-
uitbreiding zal moeten worden afgezien. In de nadere memorie van 
antwoord is dit standpunt in zoverre aangescherpt, dat thans vooral om 
redenen van financiële prioriteit niet tot competentie-uitbreiding kan 
worden overgegaan. In de nadere memorie van antwoord maakten wij 
Nationale ombudsman. Een van de kernpunten daarbij was de toeneming 
van het aantal klachten onder de huidige competentie-regeling van 3000 
naar 4000 per jaar en de daarmee gemoeide extra personele en 
materiële middelen. In de memorie van toelichting bij de begroting voor 
1989 voor de Hoge Colleges van Staat (Tweede Kamer, vergaderjaar 
1988-1989, 20 800 hoofdstuk II, nr. 2, blz. 22 en 23) heeft de eerste 
ondergetekende de resultaten van die onderhandelingen neergelegd: de 
formatie van het bureau van de Nationale ombudsman is verhoogd met 
de facto zes (vanaf 1990, rekening houdend met de laatste tranche van 
de afslankingstaakstelling van - 1 plaats: vijf) plaatsen. Daarenboven 
mag de ombudsman de ten behoeve van de eertijds met ingang van 
1985 voorziene competentie-uitbreiding toegekende zeven plaatsen 
structureel aanwenden voor de vervulling van de bestaande taken. Ook 
de materiële begroting is uitgebreid (met f 0,1 min. structureel). De 
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regering heeft derhalve iets willen en kunnen doen aan de toeneming van 
de werklast van het bureau van de Nationale ombudsman. 

Gelet op het feit dat de in het rapport van De Galan en Voigt gemaakte 
berekeningen bij competentie-uitbreiding tot een formatie-uitbreiding 
met 27 plaatsen (op een huidige begrotingssterkte van 64) zouden 
leiden, zal duidelijk zijn dat dit kabinet geen aanvullende middelen voor 
competentie-uitbreiding kan fourneren. Daarnaast zouden extra gelden 
benodigd zijn ter compensatie van door de lagere overheden te maken 
bestuurskosten. 

Het verheugt ons dat de leden van de P.v.d.A.-fractie zich konden 
verenigen met ons betoog in de nadere memorie van antwoord ten 
aanzien van de opmerkingen van deze leden over artikel 14, onderdeel f. 

De leden van de fractie van D66 merkten 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, onafhanke-
lijke instantie. Deze leden zouden er op principiële gronden de voorkeur 
aan geven de competentie-uitbreiding bij wet te doen plaatsvinden. Zij 
hadden geen dwingende redenen vernomen waarom het systeem van 
artikel 1, onderdeel b, van de huidige wet aan competentie-uitbreiding bij 
wet in de weg zou staan. Zij wezen in dat verband op hetgeen de 
regering bij de herziening van de Wet openbaarheid van bestuur met 
betrekking tot de waterschappen heeft voorgesteld. De aan het woord 
zijnde leden vroegen de regering haar standpunt tegen die achtergrond 
te heroverwegen. 

De leden van de fractie van D66 zagen nog een belangrijke reden om 
een toekomstige competentie-uitbreiding bij formele wet te regelen: 
alsdan zouden de Staten-Generaal bij de behandeling van een daartoe 
strekkend wetsvoorstel beter gestalte kunnen geven aan hun budgettaire 
verantwoordelijkheid dan in verband met «overleg» over een a.m.v.b. 

Het is op zichzelf zeer wel denkbaar de huidige wet zo aan te passen, 
dat de competentie-uitbreiding tot organen van provincies, gemeenten 
en waterschappen bij wet wordt geregeld, met handhaving van de 
a.m.v.b.-mogelijkheid voor, bij voorbeeld, zogenoemde zelfstandige 
bestuursorganen. Nu dit kabinet echter niet tot competentie-uitbreiding 
zal besluiten, achten wij het niet juist thans deze discussie te voeren. In 
de nadere memorie van antwoord merkten wij reeds op, dat de kwestie 
opnieuw aan de orde zou kunnen komen als wordt besloten daadwer-
kelijk tot competentie-uitbreiding over te gaan. 

De leden van de fractie van D66 vroegen ten slotte welke andere dan 
financiële belemmeringen thans nog in de weg staan aan competentie-
uitbreiding. 

Hiervoor is gememoreerd, dat thans vooral om redenen van financiële 
prioriteit niet tot competentie-uitbreiding kan worden overgegaan. In de 
nadere memorie van antwoord, alsook bij de schriftelijke beantwoording 
van vragen bij de begrotingsvoorbereiding 1989 voor de Hoge Colleges 
van Staat (Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk 
II, nr. 7, blz. 2) is aangegeven dat er nog twee andere redenen zijn. Aller-
eerst is tijd nodig om te kunnen bezien of de intussen bij het bureau van 
de ombudsman doorgevoerde organisatieveranderingen effect zullen 
krijgen. Voorts dient eerst inzicht te zijn verkregen in de invloed van het 
kenbaarheidsvereiste op de huidige instroom van klachten. 

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

De Ministervan Justitie, 
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