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de Wet bezoldiging Nationale ombudsman in
verband met vervanging en waarneming

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Inleiding

/. /. Voorgeschiedenis van het voorstel

Bij de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer van het ontwerp
van Wet Nationale ombudsman werd opgemerkt dat de vervangingsre–
geling voor de Nationale ombudsman minder sluitend is geregeld dan bij
colleges als de Raad van State en de Hoge Raad (Handelingen I
1980-1981, blz. 370). In 1981 wees ook de toenmalige Nationale
ombudsman (Kamerstukken II 1981-1982, 17299, nr. 1, blz. 8) erop,
dat er een lacune bestaat in de wet, namelijk in het geval dat de
ombudsman moet worden vervangen of zijn ambt moet worden waarge–
nomen en er geen substituut-ombudsman is. Dit knelde toen temeer,
daar benoeming van een of tneer substituten op dat moment niet had
plaatsgevonden.

Om aan deze lacune een einde te maken werd in 1983 een
wetsvoorstel ingediend (Kamerstukken II 1982-1983, 17 915, nrs. 1 en
2). Naast de reeds bestaande regeling van de vervanging van de
ombudsman respectievelijk de waarneming van het ambt door een
substituut, werd voorgesteld een ombudsman in buitengewone dienst te
benoemen die, wanneer er geen substituut aanwezig of beschikbaar was,
als vervanger respectievelijk waarnemer moest optreden. Toen echter per
1 juli 1984 een substituut-ombudsman was benoemd, werd dat
wetsvoorstel ingetrokken.

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van hoofdstuk II van de rijksbe–
groting voor 1987 (Handelingen I 1987, blz. 634-635) wees het lid
mevrouw Van der Meer erop, dat nog steeds een lacune bestaat, omdat
zich nog steeds de situatie kan voordoen dat er geen substituut aanwezig
of beschikbaar is voor de vervanging of de waarneming. Weliswaar zal
deze situatie zich zelden voordoen, maar uit het oogpunt dat op de
voorzieningen die het instituut van de Nationale ombudsman biedt voort–
durend een beroep moet kunnen worden gedaan, dient hiervoor een
regeling te worden getroffen. De toenmalige Minister van Binnenlandse
Zaken heeft daarop toegezegd te bezien op welke wijze alsnog door een
wettelijke regeling in de lacune kan worden voorzien. Deze toezegging
werd herhaald bij de behandeling in de Eerste Kamer van het
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wetsvoorstei aangaande onder meer de invoering van het zogenoemde
kenbaarheidsvereiste (Kamerstukken I 1988-1989, 19426, nr. 152b).

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe een oplossing te bieden
voor de lacune in de vervangings– en waarnemingsregeling van de Wet
Nationale ombudsman.

1.2. Hoofdlijnen van het voorstel met betrekking tot de vervanging en de
waarneming

De hoofdlijnen van de nu voorliggende regeling zijn de volgende.
Evenals dat bij wetsvoorstel 17915 het geval was, is uitgangspunt dat er
een of meer substituut-ombudsmannen zijn, die als vervanger respectie–
velijk waarnemer kunnen optreden. Voor het geval dat het laatste niet
mogelijk blijkt - hetzij omdat geen substituut aanwezig is, hetzij omdat
deze niet beschikbaar is - is niet gekozen voor benoeming van een
ombudsman in buitengewone dienst. Nadeel van die oplossing is, dat er
voor deze zelden voorkomende samenloop van omstandigheden altijd
een voorziening aanwezig is, terwijl de variant waarvoor in het onder–
havige voorstel is gekozen slechts «sluimert». Indien de ombudsman
defungeert (in deze memorie wordt daaronder verstaan iedere situatie
waarbij de ombudsman tijdelijk moet worden vervangen of zijn ambt
waargenomen moet worden tot een nieuwe ombudsman in functie
treedt) en er geen substituut aanwezig of beschikbaar is, behelst de nu
voorliggende regeling dat de Tweede Kamer in de vervanging of de
waarneming voorziet.

De regeling is niet van toepassing op de situatie dat de Tweede Kamer,
door welke oorzaak dan ook, niet tot benoeming van een nieuwe
ombudsman kan komen voordat de benoemingstermijn van diens
voorganger afloopt dan wel niet tijdig tot herbenoeming van de zittende
ombudsman kan komen. Hoewel ook hier van een lacune sprake kan zijn,
is er een belangrijk verschil met de situaties waarvoor wèl een regeling is
getroffen: het ligt namelijk buiten het bereik van de Tweede Kamer om te
voorkomen dat laatstbedoelde situaties (defungeren van de ombudsman
zonder dat een substituut aanwezig of beschikbaar is) zich voordoen. De
tijdige benoeming van een nieuwe ombudsman of de tijdige herbe–
noeming van de zittende behoort echter wèl tot de redelijke mogelijk–
heden die de Tweede Kamer heeft. Daarom kan een wettelijke regeling
voor het geval het niet tijdig tot een (her)benoeming komt, achterwege
blijven.

Voor een meer gedetailleerde beschouwing over de regeling van de
vervanging en de waarneming verwijzen wij naar het artikelsgewijze
gedeelte van deze memorie. Daarin wordt ook aandacht besteed aan
enige andere verbeteringen in de wet die worden voorgesteld.

2. Deregulering

Het wetsvoorstel is getoetst aan de hand van de beknopte vragenlijst,
opgenomen in de Aanwijzingen inzake toetsing van ontwerpen van wet
en van algemene maatregel van bestuur. Daaruit bleek dat het voorstel
uit oogpunt van deregulering geen bezwaren ontmoet. Door de voorge–
stelde regeling wordt op de meest eenvoudige wijze in bovengeschetste
lacune voorzien.
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3. Artikelsgewijze toelichting

ARTIKEL I

Onderdeel A

In artikel 1, derde lid, onderdeel h, dient nog de vindplaats van de Wet
persoonsregistraties (Stb. 1988, 665) te worden vermeld.

Onderdeel B

Het huidige eerste lid van artikel 2 bevat twee elementen: het vestigt
het ambt van Nationale ombudsman («Er is een Nationale ombudsman»),
en regelt de benoeming van de persoon die dat ambt bekleedt («, die
wordt benoemd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal»). Wij zijn
van mening dat deze beide elementen duidelijker tot uitdrukking dienen
te worden gebracht. Om die reden bevat het voorgestelde eerste lid de
constituerende bepaling, en is in het tweede lid in twee volzinnen de
benoeming geregeld.

De formulering van artikel 2, tweede lid, tweede volzin, is gemoderni–
seerd. Het ligt in het voornemen een dergelijke modernisering eveneens
te doen plaatsvinden in een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op
de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten, waarin onder meer
de regelingen betreffende de benoemingsprocedures voor rechterlijke
ambtenaren worden aangepast. De wijziging heeft geen inhoudelijke
consequenties.

In het vierde lid vervalt «zittende», omdat dit ten onrechte de indruk
wekt dat er ook een niet-zittende ombudsman kan zijn. In het huidige
artikel 9, zesde lid, alsmede in artikel 9, derde lid (nieuw), wordt evenmin
gesproken van een «zittende» substituut-ombudsman.

Voorts is het vierde lid aangepast aan de wijziging van het tweede lid.

Ook het vijfde lid is gewijzigd. Volgens de huidige bepaling heet een
vrouwelijke ombudsman verplicht «Nationale ombudsvrouw». De
ervaringen met vrouwelijke gemeentelijke ombudsmannen leren dat
sommige van hen zich als ombudsman, andere zich als ombudsvrouw
wensen aan te duiden. Het lijkt ondergetekenden redelijk ook in de Wet
Nationale ombudsman deze mogelijkheid te bieden. Daarbij zij echter
opgemerkt dat de benaming van het ambt «Nationale ombudsman» luidt.

Onderdeel C

In wetsvoorstel 17915 was deze wijziging eveneens opgenomen. Bij
de intrekking werd opgemerkt dat regeling beter kon geschieden in het
kader van de komende wetgeving op grond van artikel 57, vierde lid, van
de Grondwet inzake de met het kamerlidmaatschap onverenigbare
betrekkingen. Aangezien terzake nog geen wetsvoorstel is ingediend,
achten wij het gewenst dat met betrekking tot de incompatibiliteiten van
de Nationale ombudsman reeds nu duidelijkheid wordt verschaft.

Artikel 57, vierde lid, van de Grondwet staat, anders dan de oude
Grondwet, aan de wetgever toe naast de grondwettelijk met het lidmaat–
schap van de Staten-Generaal onverenigbaar verklaarde betrekkingen,
ook andere betrekkingen aan te wijzen die niet gelijktijdig met het kamer–
lidmaatschap kunnen worden vervuld. De constructie van het huidige
artikel 5, tweede lid, van de Wet Nationale ombudsman waarin sprake is
van een op non-activiteitstelling in het ambt van
(substituut-)ombudsman, zodra deze het lidmaatschap van een van de
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Kamers der StatenGeneraal aanvaardt, kan derhalve nu door een andere
worden vervangen om het beoogde resultaat te bereiken, te weten dat
het ambt van (substituut-)ombudsman niet gelijktijdig met dat van
kamerlid kan worden vervuld.

Onderdeel D

Artikelen 9 en 10

De in de Wet Nationale ombudsman op te nemen nieuwe artikelen 9
en 10 zijn zo geredigeerd, dat in artikel 9 zijn opgenomen de bepalingen
betreffende de benoeming, ambtstermijn en bevoegdheden van de
substituut, en in artikel 10 de vervanging respectievelijk waarneming is
geregeld. Dit is geschied om de overzichtelijkheid en de duidelijkheid te
bevorderen. Voor zover de voorgestelde bepalingen gelijk zijn aan de
huidige, zijn zij niet toegelicht

Artikel 9

De tweede volzin van het eerste lid is de gemoderniseerde versie van
het huidige tweede lid. Wij verwijzen hiervoor naar de toelichting op
artikel I, onderdeel B.

Het tweede lid is, waar het de eerste volzin betreft, gelijk aan het oude
derde lid. De tweede volzin is echter nieuw. Deze bepaling houdt in dat
in aansluiting bij de benoemingsregeling van de nieuwe ombudsman, de
Tweede Kamer op voordracht van de nieuwe ombudsman, de ambts–
termijn van de zittende substituut-ombudsman kan verlengen. Zij strekt
ertoe, het mogelijk te maken dat de nieuwe ombudsman nog een half
jaar kan profiteren van de kennis en ervaring van de substituten, dit met
het oog op de continuïteit. Ook wordt het dan voor de nieuwe
ombudsman mogelijk te bezien of hij een of meer van hen voor een
nieuwe benoeming zal aanbevelen. Ten slotte zal hierdoor kunnen
worden bewerkstelligd, dat gedurende de tijd die de nieuwe ombudsman
nodig heeft om een of meer substituten benoemd te krijgen, toch ten
minste één substituut-ombudsman beschikbaar is voor eventuele
vervanging of waarneming. Hierbij dient voor alle duidelijkheid te worden
opgemerkt, dat onder de term «nieuwe ombudsman» tevens wordt
verstaan de ombudsman die herbenoemd is.

Een opmerking moet nog worden gemaakt over de procedure van
verlenging. De ambtstermijn van de substituut-ombudsmannen eindigt
wanneer de ambtstermijn van de ombudsman eindigt (artikel 9, tweede
lid), of, wanneer deze is overleden of ontslagen, op het tijdstip waarop
een nieuwe ombudsman in functie is getreden (artikel 10, derde lid).
Strikt genomen bestaan er dus geen substituut-ombudsmannen meer
wanneer een nieuwe ombudsman in functie is getreden, zodat het niet
mogelijk lijkt dat de nieuwe ombudsman een voordracht doet tot
verlenging van hun ambtstermijn. Dit is echter op te lossen door de
Tweede Kamer te verzoeken het besluit tot verlenging van de ambts–
termijn van de substituut-ombudsmannen terugwerkende kracht te
verlenen tot het einde van hun ambtstermijn.

Het vierde lid is gelijk aan het huidige vijfde lid, met dien verstande dat
de bepaling over de naamgeving wanneer het ambt van substituut door
een vrouw wordt bekleed (het huidige zevende lid), daarin nu ook, en wel
via een van overeenkomstige toepassing-verklaring van artikel 2, vijfde
lid, is geregeld. Een verschil met het huidige zevende lid is natuurlijk, dat
ook de vrouw die benoemd wordt tot substituut –ombudsman er voor kan
kiezen zich aan te duiden als substituut-ombudsvrouw.
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Het vijfde lid is gelijk aan het huidige tweede lid van artikel 10. Het is
nu in artikel 9 geplaatst, omdat dit artikel handelt over de werkzaam–
heden en bevoegdheden van de substituut in zijn functie van substituut,
terwijl artikel 10 in de nieuwe opzet uitsluitend ziet op de vervanging van
de ombudsman en de waarneming van het ambt van ombudsman.

Het zesde lid is gelijk aan het huidige artikel 10, derde lid, met dien
verstande dat het vijfde lid van artikel 27, dat in het nieuwe vierde lid
reeds van overeenkomstige toepassing is verklaard op de substituut, uit
dit lid is verdwenen.

Onderdeel E

Artikel 10

Het eerste lid vervangt het huidige artikel 10, eerste lid, dat bepaalt
dat bij koninklijk besluit de vervanging van de ombudsman wordt
geregeld. In overeenstemming met de in het wetsvoorstel 17915 (artikel
10a, tweede lid) gemaakte keuze laat het nieuwe eerste lid een dergelijke
regeling over aan de ombudsman, met dien verstande dat hij wettelijk
verplicht wordt een regeling te treffen. Het zal dan vooral gaan om de
keuze voor zijn vervanger wanneer er meer substituten zijn, alsmede de
met de vervanging gepaard gaande administratief-organisatorische
maatregelen. De ombudsman kan dit het beste zelf regelen. Voorts is
verduidelijkt in welk geval sprake is van vervanging, om het onderscheid
met de waarneming beter tot uitdrukking te laten komen.

Bij «niet in staat» zijn kan bij voorbeeld worden gedacht aan
langdurige ziektes, vermissing en eventuele verbreking van de verbin–
dingen bij verblijf elders. Anders dan in wetsvoorstel 17915 het geval
was, is hier onder «niet in staat zijn» de non-activiteit van artikel 4 mede
begrepen. De redenering bij genoemd wetsvoorstel was, dat het weliicht
niet juist is de ombudsman een regeling te laten treffen voor zijn
non-activiteit wegens de in artikel 4 genoemde redenen. Bij nader inzien
zijn wij van mening dat dit geval niet behoeft te worden uitgezonderd.
Het bepaalde strekt ertoe dat een regeling wordt getroffen, voor het
defungeren, ongeacht de reden voor dat defungeren.

Het spreekt voor zich dat, wanneer er geen substituut-ombudsman is,
er ook geen verplichting voor de ombudsman bestaat zijn vervanging
door een substituut te regelen.

Het tweede lid is, met het vierde lid, de bepaling die een oplossing
moet bieden voor het probleem dat de aanleiding was voor het onder–
havige wetsvoorstel, namelijk het geval dat er geen substituut is om de
ombudsman te vervangen (respectievelijk het ambt waar te nemen)
wanneer deze defungeert. In dat geval voorziet de Tweede Kamer in de
vervanging.

Zoals onder 1.2 reeds werd aangeduid is voor deze oplossing gekozen
omdat zij het voordeel heeft slechts te «sluimeren»: pas wanneer het
probleem zich voordoet behoeft immers een voorziening te worden
getroffen. Bij een voortdurend aanwezige ombudsman in buitengewone
dienst ontbrak dat voordeel.

De situatie dat de ombudsman defungeert en er geen substituut
aanwezig of beschikbaar is zal zich zelden voordoen. Wel zal deze
situatie, als zij zich voordoet, onaangekondigd zijn, waarbij dan zeer snel
een voorziening moet kunnen worden getroffen. De geschiktheid van de
vervanger/waarnemer mag echter niet onder de noodzakelijke snelheid
lijden. Daarom is een van de uitgangspunten van het onderhavige
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wetsvoorstel, dat de Tweede Kamer in het kader van de benoeming van
een vervanger/waarnemer een zo ruim mogelijke keuze heeft. Voor het
met dit uitgangspunt gepaard gaande probleem van de incompatibili–
teiten verwijzen wij naar de toelichting op artikel 10, zesde en zevende
lid.

De vervanging eindigt wanneer de ombudsman weer in staat is zijn
ambt te vervullen. Voor het geval van non-activiteit is bepaald dat de
vervanging eindigt, wanneer de non-activiteit eindigt.

Het derde lid bepaalt allereerst dat de substituten bij overlijden of
ontslag van de ombudsman in functie blijven tot het tijdstip waarop een
nieuwe ombudsman in functie is getreden. Deze bepaling is nodig,
omdat anders waarneming door een substituut niet mogelijk zou zijn. De
ambtstermijn van de substituut eindigt immers normaliter van
rechtswege op het moment dat de ambtstermijn van de ombudsman
eindigt (artikel 9, tweede lid, eerste volzin, nieuw).

Omdat de regeling van de ombudsman met betrekking tot zijn
vervanging zich uiteraard niet uitstrekt tot de gevallen waarin het ambt
waargenomen dient te worden, is aan de Tweede Kamer opgedragen in
de waarneming door een substituut-ombudsman te voorzien.

Wellicht ten overvloede zij erop gewezen dat ook in deze situatie geldt,
dat de Tweede Kamer op voordracht van de nieuwe ombudsman de
ambtstermijn van de substituten met maximaal zes maanden kan
verlengen (het voorgestelde artikel 9, tweede lid).

Het vierde lid ziet op het geval dat de ombudsman komt te ontbreken
èn er geen substituut is voor de waarneming. De Tweede Kamer voorziet
in dat geval zo spoedig mogelijk in de waarneming.

Het vijfde lid regelt het einde van de waarneming zowel door een
substituut-ombudsman als door een waarnemer als bedoeld in het vierde
lid. Zij eindigt van rechtswege op het tijdstip waarop een nieuwe
ombudsman in functie is getreden.

Het zesde en het zevende lid bevatten enige regelen ten aanzien van
de vervanger respectievelijk de waarnemer. Deze zijn nadrukkelijk niet
van toepassing op de substituut die vervangt respectievelijk het ambt
waarneemt. Voor hem geldt reeds het bepaalde in artikel 9, vierde lid.
Het nu volgende ziet dan ook slechts op de vervanger of waarnemer die
niet substituut-ombudsman is.

Omdat de vervanger respectievelijk de waarnemer in de plaats treedt
van de ombudsman, zijn in principe alle bepalingen van de Wet Nationale
ombudsman op hem van toepassing. Opgesomd behoeven dan ook
slechts te worden de bepalingen waarvan het onwenselijk is dat zij op
hem van toepassing zijn. Dit zijn de volgende bepalingen.

De procedurele regels van artikel 2, tweede lid, tweede volzin, derde
en vierde lid, met betrekking tot de benoeming van de ombudsman
dienen niet te gelden voor de vervanger/waarnemer.

Ook is niet van toepassing verklaard artikel 3, eerste lid; mede in
verband met de uitzonderlijkheid van de hier bedoelde situatie moet het
ook mogelijk zijn een vervanger of waarnemer te benoemen die reeds of
bijna de vijfenzestigjarige leeftijd heeft bereikt.

Een regeling van de bevoegdheden ontbreekt, omdat zij overbodig is.
De vervanger/waarnemer treedt in de plaats van de ombudsman, zodat
al diens bevoegdheden automatisch de zijne worden.

Zonder nadere regeling zouden ook alle absolute incompatibiliteiten
die voor de ombudsman gelden, op de vervanger/waarnemer van
toepassing zijn. Dit is in verband met de uitzonderlijkheid van zijn positie
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ongewenst. Omdat wij echter de gelijktijdige uitoefening van deze
functies en het ambt van ombudsman nog steeds onwenselijk achten,
hebben wij in beginsel gekozen voor non-activiteitstelling. Deze geldt in
het onderhavige wetsvoorstel voor iedere openbare betrekking waaraan
een vaste beloning of toelage is verbonden en voor het lidmaatschap van
een vast college van advies en bijstand aan de regering (artikel 5, eerste
lid, onderdelen b en c). Wanneer de vervanger/waarnemer lid is of wordt
van een publiekrechtelijk college waarvoor de keuze geschiedt bij
krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen (inclusief een
der Kamers van de Staten-Generaal, zie artikel I, onderdeel C), en
wanneer het betreft een advocaat, procureur of notaris (artikel 5, onder–
delen a en d), achten wij echter non-activiteitstelling onjuist. Daarom is
voor deze twee categorieën gekozen voor handhaving ook jegens de
vervanger/waarnemer van de absolute onverenigbaarheid.

De toepassing van artikel 3, tweede lid, onderdeel c, op de
vervanger/waarnemer dient in samenhang met artikel 10, zesde en
zevende lid, te worden gezien. Ontslag als vervanger of waarnemer met
toepassing van deze bepaling is slechts mogelijk in de gevallen van de
absolute incompatibiliteiten.

Wat de pensioenopbouw ten tijde van de vervanging/waarneming
betreft merken wij het volgende op. Het bepaalde in artikel 6, dat
verwijst naar de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, is niet
van toepassing verklaard. In combinatie met het niet van toepassing
verklaren van artikel F 2, vierde lid, onderdeel e, van de Algemene
burgerlijke pensioenwet levert dit op, dat de pensioenopbouw van de
ambtenaar die tot vervanger/waarnemer wordt benoemd, gedurende die
periode niet wordt gestuit. Non-activiteit in een lidmaatschap als bedoeld
in artikel 5, eerste lid, onderdeel c, doet evenmin de pensioenopbouw
aldaar stuiten. Bekleedde de vervanger/waarnemer een andere dan de
hiervoor genoemde functies, dan behoeft niets geregeld te worden;
bouwde hij in die functie pensioen op, dan loopt die opbouw door, omdat
daarin geen wijziging van rechtswege plaatsvindt. Ten slotte is artikel 9
niet van toepassing verklaard. Een verzoek om benoeming van
substituut-ombudsmannen ligt niet voor de hand in verband met de tijde–
lijkheid van de vervanging/waarneming.

ARTIKEL II

Ten behoeve van degene die ingevolge artikel 10, tweede of vierde lid,
de ombudsman vervangt of diens ambt waarneemt, dienen voorzieningen
te worden getroffen aangaande de bezoldiging. Hij zal volgens de
voorgestelde wijziging van de Wet bezoldiging Nationale ombudsman de
bezoldiging en de vakantieuitkering ontvangen die voor het ambt van
ombudsman zijn vastgesteld.

Ter voorkoming van cumulatie van bezoldigingen is het tweede lid
opgenomen.

ARTIKEL III

Gekozen is voor de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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