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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet
houdende wijziging van de Wet Nationale ombudsman en de Wet bezol–
diging Nationale ombudsman in verband met vervanging en waarneming.

De toelichtende memorie (en bijlagen) die het wetsvoorstel vergezelt,
bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 28januari 1991 Beatrix

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

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 nadere

voorzieningen te treffen voor de vervanging van de Nationale
ombudsman en de waarneming van het ambt van Nationale ombudsman,
alsmede enige andere wijzigingen aan te brengen in de Wet Nationale
ombudsman;

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:

S-BB

ARTIKEL I

De Wet Nationale ombudsman (Stb. 1989, 235) wordt als volgt
gewijzigd:
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In artikel 1, derde lid, onderdeel h, wordt na «Wet persoonsregis–
traties» ingevoegd: (Stb. 1988, 665).

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Er is een Nationale ombudsman.

2. Het tweede lid komt te luiden:
2. De ombudsman wordt benoemd door de Tweede Kamer der Staten–

Generaal. De vice-president van de Raad van State, de president van de
Hoge Raad der Nederlanden en de president van de Algemene Reken–
kamer maken daartoe in gezamenlijk overleg een aanbeveling op, die de
namen van ten minste drie personen bevat.

3. In het vierde lid vervalt «zittende», en wordt na «tweede lid»
ingevoegd: , tweede volzin,.

4. Het vijfde lid komt te luiden:
5. Indien het ambt, bedoeld in het eerste lid, door een vrouw wordt

bekleed, kan zij zichzelf aanduiden als Nationale ombudsvrouw.

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a van het eerste lid vervalt «– andere dan de Staten–
Generaal –».

2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot
tweede lid.

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9

1. De Tweede Kamer benoemt op verzoek van de ombudsman zo
nodig een of meer personen tot substituut-ombudsman. De ombudsman
maakt daartoe een aanbeveling op, die de namen van ten minste drie
personen bevat.

2. De benoeming van een substituut-ombudsman geschiedt voor de
duur van de ambtstermijn van de ombudsman op wiens verzoek hij is
benoemd. De Tweede Kamer kan op voordracht van de nieuwe
ombudsman de ambtstermijn van een substituut-ombudsman verlengen
voor de duur van ten hoogste zes maanden.

3. Indien de Tweede Kamer voornemens is een substituut-ombudsman
opnieuw te benoemen, kan zij bepalen dat het eerste lid, tweede volzin,
buiten toepassing blijft.

4. De artikelen 2, vijfde lid, 3 tot en met 8, 18 tot en met 24 en 27,
vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op een
substituut-ombudsman.

5. De ombudsman regelt de werkzaamheden van een substituut–
ombudsman.
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6. De ombudsman kan de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 25,
26, 27, eerste tot en met vierde lid, en 28, derde lid, overdragen aan een
substituut-ombudsman. De ombudsman kan voor de uitoefening van die
bevoegdheden richtlijnen vaststellen.

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

1. De ombudsman regelt zijn vervanging door een
substituut-ombudsman, voor het geval dat hij tijdelijk niet in staat is zijn
ambt te vervullen.

2. Indien geen substituut-ombudsman aanwezig of beschikbaar is,
voorziet de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk in de vervanging van de
ombudsman. In dat geval eindigt de vervanging wanneer de ombudsman
weer in staat is zijn ambt te vervullen of, indien de ombudsman op
non-activiteit is gesteld, op het tijdstip dat de non-activiteit eindigt.

3. Indien de ombudsman overlijdt of ingevolge artikel 3 wordt
ontslagen, blijven de substituut ombudsmannen, in afwijking van het
bepaalde in artikel 9, tweede lid, eerste volzin, in functie tot het tijdstip
waarop een nieuwe ombudsman in functie is getreden. De Tweede
Kamer voorziet in dat geval zo spoedig mogelijk in de waarneming van
het ambt van ombudsman door een substituut-ombudsman.

4. Indien geen substituut-ombudsman aanwezig of beschikbaar is,
voorziet de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk in de waarneming van
het ambt van ombudsman.

5. De waarneming eindigt van rechtswege op het tijdstip waarop een
nieuwe ombudsman in functie is getreden.

6. Op degene die krachtens het tweede of het vierde lid de
ombudsman vervangt of het ambt van ombudsman waarneemt, zijn de
artikelen 2, tweede lid, tweede volzin, derde en vierde lid, 3, eerste lid, 6
en 9 van deze wet, en artikel F 2, vierde lid, onderdeel e, van de
Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986, 540) niet van toepassing.

7. Indien de in het zesde lid bedoelde vervanger respectievelijk
waarnemer een betrekking of lidmaatschap als bedoeld in artikel 5,
eerste lid, onderdelen b en c, bekleedt of gaat bekleden, is hij voor de
duur van de vervanging respectievelijk de waarneming in die betrekking
of dat lidmaatschap van rechtswege op non-activiteit gesteld.

ARTIKEL II

De Wet bezoldiging Nationale ombudsman (Stb. 1981, 603) wordt als
volgt gewijzigd:

In artikel 2a, eerste lid, wordt «artikel 9, vierde lid» vervangen door:
artikel 10, derde lid.

B

Na artikel 2a wordt een nieuw artikel 2b ingevoegd, luidende:
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Artikel 2b

1. Degene die op grond van artikel 10, tweede of vierde lid, van de
Wet Nationale ombudsman, de ombudsman vervangt respectievelijk het
ambt van ombudsman waarneemt, geniet voor de duur van de
vervanging respectievelijk de waarneming, de bezoldiging en de
vakantieuitkering die voor dit ambt zijn vastgesteld.

2. Van degene die krachtens artikel 10, zevende lid, van de Wet
Nationale ombudsman in een betrekking of lidmaatschap op
non-activiteit is gesteld, wordt de bezoldiging met inbegrip eventueel van
toelagen gedurende de periode van non-activiteit ingehouden.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

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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