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Algemeen

De leden van de CDA-fractie waren van mening, dat wij in de memorie
van antwoord niet hebben aangegeven wat het bezwaar is de regeling
inzake de vervanging en de waarneming ook van toepassing te laten zijn
op de situatie waarin de Tweede Kamer niet tot de benoeming van een
nieuwe ombudsman kan komen voordat de benoemingstermijn van de
zittende ombudsman afloopt. Deze leden herhaalden hun argument om
de regeling ook op die situatie van toepassing te laten zijn, namelijk de
onwenselijkheid van het bestaan van een lacune waardoor niet voort–
durend een beroep kan worden gedaan op de voorzieningen van het
instituut van de Nationale ombudsman.

Zoals wij in de memorie van antwoord hebben gesteid, zijn wij het met
de leden van de CDA-fractie eens dat in een dergelijke uitzonderlijke
situatie een lacune kan bestaan; een lacune die wij, evenals deze leden,
ongewenst achten. Deze situatie verschilt echter fundamenteel van die,
waarvoor dit wetsvoorstel een regeling biedt, namelijk de situatie dat de
ombudsman defungeert en er geen substituut aanwezig of beschikbaar is
om het ambt waar te nemen. Een dergelijke situatie kan zich vrij
plotseling voordoen. Dat zou tot gevolg hebben dat gedurende de tijd die
de Tweede Kamer nodig heeft om een nieuwe ombudsman te benoemen,
er een lacune bestaat in de voorzieningen van het instituut Nationale
ombudsman. Voor deze situatie moet een regeling worden getroffen,
omdat geen der betrokkenen haar kan voorkomen. De situatie dat de
Tweede Kamer niet tijdig tot een benoeming kan komen, is een geheei
andere; hier hebben de betrokkenen wel degelijk in de hand of een
lacune komt te bestaan of niet. Wij delen het standpunt van de leden van
de CDA-fractie dat een tijdige (her)benoeming van de ombudsman tot de
redelijke mogelijkheden van de Tweede Kamer behoort. Indien voor die
situatie ook de mogelijkheid van het benoemen van een waarnemer
wordt gecreëerd, wordt daarmee afgedaan aan de verantwoordelijkheid
van de Kamer. Wellicht zou aldus een belangrijke prikkel worden wegge–
nomen om snel tot een benoeming van een nieuwe ombudsman te
komen. Wij achten dat ongewenst. Om die reden hebben wij ervan
afgezien de regeling van artikel 10, vierde lid, ook van toepassing te
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laten zijn op de situatie dat de Tweede Kamer niet tijdig tot benoeming
van een nieuwe ombudsman komt.

ARTIKELSGEWIJS

Artikel I, onderdeel B

Artikel 2, tweede lid

De leden van de CDA-fractie kwamen terug op hun vraag in het
voorlopig verslag, waarom, vooruitlopend op een meeromvattend
voorstel tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, nu al in
dit wetsvoorstel wijzigingen worden voorgesteld. Deze leden waren van
mening dat wijzigingen die een grotere reikwijdte hebben dan het onder–
havige wetsvoorstel, eerst hun beslag dienen te krijgen in het meerom–
vattende voorstel. Vervolgens kunnen de wijzigingen dan worden aange–
bracht in de andere wetten. De leden van de CDA-fractie meenden
derhalve dat in afwachting van een eventuele wijziging van de Wet op de
rechterlijke organisatie, de wijziging van het onderhavige artikel
ongedaan moet worden gemaakt. De overige leden van de commissie
zeiden zich te kunnen scharen achter het afwijzende oordeel met
betrekking tot de gevolgde wetstechnische procedure.

In antwoord op de vragen van deze leden merken wij het volgende op.
De voorgestelde wijziging van de regeling van de wijze waarop bij de
benoeming rekening moet worden gehouden met de gedane aanbeveling
betreft een modernisering van de gehanteerde terminologie zonder dat
een inhoudelijke wijziging is beoogd. Eerder was een dergelijke wijziging
ook opgenomen in een concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op
de rechterlijke organisatie waarvan het de bedoelmg was dat deze eerder
dan het onderhavige wetsvoorstel bij de Tweede Kamer zou worden
ingediend. Gelet op de strekking van dit voorstel meenden wij dat niets
zich behoefde te verzetten tegen een overeenkomstige wijziging ten
aanzien van de Algemene Rekenkamer. Naderhand is bij de voorbe–
reidmg van de plenaire behandeling van de vierde wijziging van de
Comptabiliteitswet echter gebleken dat daartegen wel bezwaren
bestonden en wel bij de vaste commissie voor de Rijksuitgaven van de
Tweede Kamer. Dat is ook de reden geweest voor de indiening van de
tweede nota van wijziging. Met de leden van de vaste commissie voor de
Nationale ombudsman zijn wij van oordeel dat dit inderdaad een minder
gelukkige procedure is geweest.

De gevolgde procedure hing in dit gevai, zonder dat naar ons oordeel
sprake was van een vooruitlopen op de wijziging van de Wet op de
rechterlijke organisatie, samen met het technische karakter van de
wijziging. Wij stemmen gaarne in met het oordeel van de leden van de
CDA-fractie dat het in het algemeen aanbeveling verdient om materiële
wijzigingen eerst op te nemen in een wetsvoorstel met de meest
vergaande strekking. Wij wijzen er echter op dat het evenzeer vanuit een
efficiënt gebruik van de wetgevingsprocedure praktisch kan zijn de
corresponderende wijzigingen in andere wetten daarin «mee te nemen».
Naar ons oordeel ligt dat echter minder voor de hand bij louter
technische wijzigingen als waarvan hier sprake is.

Desalniettemin geven wij er, gelet op hetgeen de leden van de vaste
commissie naar voren brachten, thans de voorkeur aan in de bij deze
nota gevoegde derde nota van wijziging onderdeel B.2 van het
wetsvoorstel te schrappen.
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Artikel I, onderdeel C

Artikel 5

De leden van de CDA-fractie waren van mening dat er geen materiële
belangen in het geding zijn, zodat de komende wetgeving op grond van
artikel 57 van de Grondwet moet worden afgewacht. Het betreft hier het
wetsvoorstel Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement,
waarover onlangs het advies van het CGOA is ontvangen.

Onder verwijzing naar hetgeen over artikel 2, tweede lid, is vermeld
merken wij op dat hier sprake is van een andere situatie. Het gaat hier
niet om een aanpassing van overeenkomstige wetsbepalingen in verschil–
lende wetten. Bovendien was in het (ingetrokken) wetsvoorstel tot
wijziging van de Wet Nationale ombudsman, van de Wet bezoldiging
Nationale ombudsman en van de Algemene burgerlijke pensioenwet
(17 915) deze wijziging van artikel 5 van de Wet Nationale ombudsman
al voorgesteld. Thans brengt artikel 5 mee dat de Nationale ombudsman
gelijktijdig lid kan zijn van de Staten-Generaal, doch dat hij bij
aanvaarding van het lidmaatschap op non-activiteit wordt gesteld. Deze
situatie is anders dan bij andere Hoge Colleges van Staat. Artikel 57,
tweede lid, van de Grondwet bepaalt thans dat een lid van de Staten–
Generaal onder meer niet kan zijn lid van de Raad van State of van de
Algemene Rekenkamer. Aangezien het nog wel geruime tijd kan duren
voordat het vorenvermelde wetsvoorstel kracht van wet zal verkrijgen
achten wij het van groot belang en ook praktisch dat nu al duidelijkheid
wordt verschaft over de incompatibiliteiten van de Nationale
ombudsman.

Artikel 9, tweede lid

De leden van de CDA-fractie zeiden geen antwoord te hebben
gekregen op hun vragen naar de juridische en praktische consequenties
van de opmerking in de memorie van toelichting, dat onder de term
nieuwe ombudsman tevens moet worden verstaan de ombudsman die
herbenoemd is. Zij wezen op de mogelijkheid, dat de
substituut-ombudsman tussentijds een andere functie aanvaardt. Ook
kan het zo zijn dat de substituut-ombudsman nog wel een bepaalde tijd,
maar geen hele periode van zes jaar meer wenst aan te blijven. Waarom
dan de verlenging vaststellen op zes maanden, zo vroegen deze leden.
Het ging hen erom, wat de consequenties zijn voor de
substituut-ombudsman, indien de ombudsman herbenoemd wordt, deze
een andere substituut-ombudsman wil en dus de substituut-ombudsman
niet voor herbenoeming voordraagt.

Zoals wij in de memorie van antwoord aangaven, maakt het voor de
juridische en praktische positie van de substituut-ombudsman geen
verschil of hij niet wordt herbenoemd in de situatie van benoeming van
een nieuwe ombudsman, of in de situatie van herbenoeming van de
zittende ombudsman. In beide gevallen is zijn ambtsperiode van
rechtswege geëindigd met het eindigen van de ambtsperiode van de
zittende ombudsman. Het voorgestelde artikel 9, tweede lid, biedt de
mogelijkheid dat de ambtsperiode van de substituut wordt verlengd tot
maximaal zes maanden. Het gaat hier om een overgangssituatie, waarin
een nieuwe ombudsman de mogelijkheid wordt geboden bij het inwerken
een beroep te kunnen doen op de ervaringen van de substituut, respec–
tievelijk de herbenoemde zittende ombudsman meer tijd krijgt een
nieuwe substituut te vinden. Wij menen dat een beperking tot zes
maanden aansluit bij het karakter van overgangssituatie, en dat een
langere periode tot onduidelijkheid zou leiden.

In de situatie dat de substituut-ombudsman tussentijds een andere
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functie aanvaardt, eindigt zijn ambtsperiode pas op het tijdstip dat hij
ontslag neemt als substituut (of zoveel eerder als hij ontslagen wordt
indien die andere functie een incompatibiliteit betreft). In dat geval heeft
hij dus zelf in de hand hoe lang hij de ombudsman wil blijven bijstaan tot
deze een nieuwe substituut heeft gevonden. De regeling van artikel 9,
tweede !id, is hierop dan ook niet van toepassing.

Artikel 10, vijfde lid

In het licht van de wenselijkheid, dat de nieuwe ombudsman onder
bepaalde omstandigheden zijn voordeel zou kunnen doen met de
ervaringen van de waarnemer, vroegen de leden van de CDA-fractie of
niet een constructie mogelijk is - wellicht als
«waarnemend»-substituut-ombudsman - waardoor op die situatie niet de
regeling van de incompatibiüteiten van de substituut-ombudsman (artikel
9, vijfde lid, jo. artikel 5) maar die van de vervanger of waarnemer (artikel
10, zevende lid) van toepassing is.

Naar aanleiding van de suggestie van de leden van de CDA-fractie
hebben wij bezien of het mogelijk en wenselijk is voor deze situatie een
regeling te treffen. Een dergelijke regeling zou een met het voorgestelde
artikel 9, tweede lid, tweede volzin vergelijkbare constructie opleveren,
dat wil zeggen dat de Tweede Kamer op voordracht van de nieuwe
ombudsman kan bepalen dat de waarnemer voor een bepaalde periode
wordt benoemd tot substituut-ombudsman. Om te voorkomen dat de
problemen die door ons in de memorie van antwoord geschetst werden,
zich zouden voordoen, zou hierop dan de regeling van de incompatibili–
teiten van de waarnemer van toepassing moeten blijven, te weten
non-activiteit in een aantal functies. Wij menen dat uitgangspunt dient te
zijn, dat in verband met het hoogst uitzonderlijke karakter van de
waarneming ingevolge het voorgestelde artikel 10, vierde lid, de
bepalingen die voor die situatie gelden niet langer dienen te gelden dan
strikt noodzakelijk is. Weliswaar hebben wij in de memorie van antwoord
gesteld dat het onder omstandigheden nuttig kan zijn dat de nieuwe
ombudsman zijn voordeel zou kunnen doen met de ervaringen van de
waarnemer, maar wij menen dat dit geen reden is aan eerdergenoemd
uitgangspunt afbreuk te doen. Zoals wij in de memorie van antwoord
opmerkten, kan de nieuwe ombudsman de voormalige waarnemer en
andere voormalige ombudsmannen en substituut-ombudsmannen
consulteren, vanzelfsprekend zolang zich dat met zijn onafhankelijke
oordeelsvorming verdraagt.

De Minister van Binnenlandse Zaken.
C. I. Dales

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