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21995 Wijziging van de Wet Nationale ombudsman en
de Wet bezoldiging Nationale ombudsman in
verband met vervanging en waarneming

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN
DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE
RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGOD

I. VOORSTEL VAN WET

In artikel I, onderdeel B, luidden de
onderdelen 1 en 2:

1. Het tweede lid komt te luiden:
2. 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.

2. In het vierde lid vervalt
«zittende».

Het voorgestelde tweede lid van
artikel 9 luidde:

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

In het voorgestelde artikel 10
luidden het tweede en het zesde lid:

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 naar het
oordeel van de Tweede Kamer 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.

6. Op degene die krachtens het
tweede of het vierde lid de
ombudsman vervangt of het ambt
van ombudsman waarneemt, zijn de
artikelen 2, eerste tot en met 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.

II. MEMORIE VAN TOELICHTING

De eerste alinea van paragraaf 1.1
luidde:

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 voor bij voorbeeld
leden van de Raad van State of 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
meer substituten op dat moment niet
had plaatsgevonden.

De derde volzin van de derde
alinea van deze paragraaf luidde:

De eerste ondergetekende heeft
daarop toegezegd de beslissmg te
heroverwegen en te bezien op welke
wijze alsnog door een wettelijke
regeling in de lacune kan worden
voorzien.

De laatste volzin van paragraaf 1.2
luidde:

Voor een meer gedetailleerde
beschouwing over de regeling van de
vervanging en de waarneming
verwijzen wij naar het artikelsgewijze
gedeelte van deze memorie.

De toelichting op de wijzigingen
van artikel 2 luidde:

De formulering van artikel 2,
tweede lid, is gemoderniseerd. Een
dergelijke modernisering heeft
eveneens plaatsgevonden in het
ontwerp van wet tot wijziging van de
Wet op de rechterlijke organisatie en
enkele andere wetten (beedigmg van
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rechterlijke ambtenaren, waarneming
door rechterlijke ambtenaren en
vorming en bezetting van de kamers
der colleges), dat nu bij de Raad van
State aanhangig is. De wijziging
heeft geen inhoudelijke conse–
quenties.

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, aismede in artikel
9, derde lid (nieuw), wordt evenmin
gesproken van een «zittende»
substituut-ombudsman.

Ook het vijfde lid is gewijzigd.
Volgens de huidige bepaling heet
een vrouwelijke ombudsman
verplicht «Nationale ombudsvrouw».
De ervaringen met vrouwelijke
gemeentelijke ombudsmannen leert
dat sommige van hen zich als
ombudsman, anderen 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 het ambt
«Nationale ombudsman» luidt.

De toelichting op de wijziging van
artikel 5 luidde:

In wetsvoorstel 17915 was deze
wijziging eveneens opgenomen. Zij
verviel bij de intrekking, waarbij 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 kamer–
lidmaatschap onverenigbare betrek–
kingen. 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.

De toelichting op de wijziging van
artikel 9, tweede en vierde lid,
luidde;

Het tweede lid is, waar het de
eerste volzin betreft, gelijk aan het
oude derde lid. De tweede volzin is
echter nieuw. 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 bewerk–
stelligd, 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.

Het vierde lid is gelijk aan het
huidige vijfde lid, met dien verstande
dat de bepaling, dat wanneer het
ambt van substituut door een vrouw
wordt bekleed, zij de naam
substituut-ombudsvrouw draagt (het
huidige zevende lid), daarin nu ook,
en wel via een van overeenkomstige
toepassing-verklaring van artikel 2,
vijfde lid, is geregeld.

Na de tweede alinea van de
toelichting op de wijziging van artikel
10, eerste lid, stond een alinea die
luidde:

Met betrekking tot de vraag, wie
bepaalt of de ombudsman in staat is
zijn ambt te vervullen - uiteraard
buiten het geval van non-activiteit -
merken wij op, dat het in dat geval
zal gaan om een samenspel tussen
de Tweede Kamer en de
ombudsman. De uitkomst daarvan
hangt van de feitelijke situatie af.
Uiteindelijk echter is het de Tweede
Kamer die hierin het laatste woord
heeft.

De laatste alinea van de toelichting
van de wijziging van artikel 10,
tweede lid, luidde:

Omdat de regeling van de
ombudsman die in het eerste lid van
het voorgestelde artikel 10 is vervat,
in het hier bedoelde geval niet van
toepassing is, is tevens bepaald
wanneer de vervanging eindigt.

De laatste alinea van de toelichting
van de wijziging van artikel 10, derde
lid, luidde:

Wellicht ten overvloede zij erop
gewezen dat ook in deze situatie
geldt, dat de nieuwe ombudsman de
substituten voor maximaal zes
maanden kan herbenoemen (het
voorgestelde artikel 9, tweede lid).

De derde alinea van de toelichting
van de wijziging van artikel 10, zesde
en zevende lid, luidde:

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