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Kalief Omar 1, die van 634 
tot 644 het ambt van 
opperrechter bekleedde, 
struinde 's avonds in ver
momming de straten van de 
Turkse hoofdstad af om er 
achter te komen wat bur
gers vertelden over het 
gedrag van hun bestuur
ders. Indien nodig stelde hij 
een onderzoek in en pro
beerde hij zaken recht te 

De Nationale 
overeenkomst wordt voor
zien in een ombudsman die 
toeziet op de naleving van 
de mensenrechten. De ver
wachting dat een ombuds
man aan alle misstanden en 
ongerechtigheden snel een 
einde kan maken, heeft de 
afgelopen jaren geleid tot 
een ware ombudsmania; het 
instituut bestaat inmiddels 

ombudsman 
Evaluatie van een 

'hoera-instituut' 
zetten en hij was daarmee 

in meer dan zeventig lan
den, verdeeld over alle 

in feite de allereerste 
ombudsman.' In ons land 
wordt de ombudsman voor 
het eerst in 1 96o in een 
officieel politiek stuk 
genoemd. De Commissie 

MARC HERTOGH 
werelddelen. Op I 2 juli 
I 995 heeft het Europese 
Parlement bovendien de 
Fin Jacob Söderman beë
digd als eerste Europese 

Verbonden aan het onderzoekscentrum 
Recht &_Beleid, Rijksuniversiteit Leiden 

Militair Aankoopbeleid 
geeft in haar eindrapport het parlement in overwe
ging 'ernstige studie van dit instituut te doen 
maken. ' 2 In juni van datzelfde jaar stelt de Wiardi 
Beekman Stichting de commissie-Langemeijer in, 
die nadere invulling moet geven aan het nieuwe 
beginselprogramma van de Partij van de Arbeid. In 
196 3 publiceert deze commissie haar bevindingen 
in het rapport Betere beschermins teaende overheid: ook 
Nederland een Ombudsman, waarin ze de aanbeveling 
doet om een Commissaris-Generaal voor Bezwaren 
in het leven te roepen die te vergelijken is met het 
instituut van de ombudsman. Deze publikatie luidt, 
samen met een rapport van de Vereniging voor 
Administratief Recht3, een langdurige wetenschap
pelijke en politieke discussie in, die uiteindelijk in 
I 9 8 I uitmondt in de totstandkoming van de Wet 
Nationale ombudsman.4 Inmiddels functioneert de 
Nationale ombudsman bijna vijftien jaar en neemt 
het instituut een vaste plaats in in ons staatsbestel . 
In I 994 schreven bijna zesduizend burgers de 
ombudsman een brief waarin zij hun beklag doen 
over de Nederlandse overheid. 

De ombudsman kan misschien nog het beste 
worden omschreven als een hoera-instituut, een 
instantie waar iedereen vóór is. 5 Zodra de nood het 
hoogst is, is voor velen - met de instelling van een 
ombudsman - de redding nabij. 6 Illustratief is in dit 
verband het recent overeengekomen Dayton-ak
koord, dat een einde moet maken aan de burgeroor
log in voormalig Joegoslavië. In Annex 6 van deze 

ombudsman. 
De analyse van al deze 

verschillende ombudsman-instituten blijft vaak ste
ken in optimistische voorspellingen of een opsom
ming van zijn ruime (onderzoeks-)bevoegdheden. 
Voor de sociologe BrendaDanet was dit al in I 98o 
reden om op een internationale ombudsman-confe
rentie te pleiten voor 'a serious committment to 
evaluation '. 7 Na een periode van voornamelijk pre
scriptie, waarin wordt gespeculeerd over hoe goed 
het wel niet zou zijn als er een ombudsman zou 
komen, en een tijd van descriptie, waarin veel 
informatie wordt uitgewisseld over hoe men in ver
schillende landen aan het instituut vorm heeft gege
ven, is het volgens Danet de hoogste tijd om ons in 
het politieke en wetenschappelijke debat te richten 
op de vraag: hoe doet de ombudsman het nu in de 
praktijk? In dit artikel zal ik proberen die vraag te 
beantwoorden voor de Nederlandse Nationale 
ombudsman. 

In 1 964, tijdens de bespreking van het genoem
de VAR-rapport, houdt C.H .F. Polak een vurig 
pleidooi voor het instituut. Hierin voorspelt hij 
onder meer: 'Overheid en burger zullen beide door 
de ombudsman erop vooruit gaan.' Deze dubbele 
doelstelling komt ook terug in de Memorie van 
Toelichting bij het uiteindelijke wetsvoorsteL De 
regering schrijft hierin: 'Wij zien het nut van (een 
onderzoek door de Nationllle ombudsman, M H) 

niet slechts gelegen in de bescherming van de indi
vidueel bestuurde, maar ook in de mogelijke verbe
tering van de wijze waarop de overheidsdienst 
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functioneert. ' 8 Hierna zal ik ingaan op de vraag in 
hoeverre de Nationale ombudsman aan deze twee 
doelstellingen voldoet. Biedt hij de burger inder
daad individuele rechtsbescherming en in welke 
mate weet hij het overheidsoptreden te beïnvloe
den? Om deze vragen te beantwoorden, zal ik voor
namelijk gebruik maken van de jaarverslagen van de 
Nationale ombudsman en van twee recent versche
nen (evaluatie-)studies9. 

De Nationale ombudsman 'en prifil' 

De huidige ombudsman, de voormalig hoogleraar 
bestuursrecht- en bestuurskunde in Groningen 
M. Oosting, bekleedt het ambt sinds 1987 . Hij en 
de substituut-ombudsman mw. L. de Bruin worden 
in hun werkzaamheden bijgestaan door het Bureau 
Nationale ombudsman dat zo'n 85 medewerkers 
telt . Met name in de beginperiode verwarden veel 
burgers het instituut met allerlei andere instanties 
met het voorvoegsel 'ombud' in hun naam zoals de 
VARA-ombudsman. In een in 1987 gehouden opi
nieonderzoek gaf 77% aan wel eens van het insti
tuut Nationale ombudsman te hebben gehoord. In 
1991 was dit percentage inmiddels opgelopen tot 
93%. Op de vraag echter wie op dat moment de 
ombudsman was, antwoordde 90% dit niet te 
weten, zei 6% Frits Bom, 2% Oosting en noemde 
2% een andere naam. 10 De Nationale ombudsman 
wordt voor een periode van zes jaar benoemd door 
de !weede Kamer. De taak van de Nationale 
ombudsman is onderzoek doen naar bepaalde over
heicisgedragingen en een oordeel Uit te spreken 
over de 'behoorlijkheid' ervan. Iedereen kan, nadat 
hij de betrokken instantie of persoon eerst zelfheeft 
benaderd, de ombudsman vragen om een onder-

zoek in te stellen en deze is in principe verplicht aan 
dat verzoek te voldoen. De ombudsman kan ook op 
eigen initiatief optreden. Hij is niet bevoegd onder
zoek te doen naar algemeen overheidsbeleid en in 
de meeste gevallen ook niet wanneer een rechter 
over een vergelijkbare zaak een uitspraak kan doen. 
Het onderzoek door de ombudsman mondt in het 
algemeen uit in een openbaar rapport. Hierin staat 
of en waarom hij een gedraging al of niet (on-) 
behoorlijk vindt. Hij kan daarnaast aan zijn oordeel 
een aanbeveling verbinden. Het eindoordeel van de 
ombudsman is in juridische zin niet bindend en kan 
bijvoorbeeld niet bij een rechter worden afgedwon
gen. De Nationale ombudsman stuurt ieder jaar aan 
de Tweede Kamer een uitgebreid jaarverslag waar
in hij verantwoording aflegt over de in dat jaar ver
richtte werkzaamheden. 
De eerste tien jaar van zijn bestaan kon de Nationale 
ombudsman alleen klachten onderzoeken over de 
rijksoverheid en over de politie . Inmiddels is zijn 
bevoegdheid uitgebreid tot de waterschappen, de 
zelfstandige bestuursorganen, de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisaties en de openbare universiteiten 
en hogescholen. Bovendien heeft het Inter Pro
vinciaal Overleg (1 Po) onlangs bij de minister van 
Binnenlandse Zaken het verzoek ingediend om de 
Nationale ombudsman ook bevoegd te maken voor 
de provincies en kunnen ook gemeenten zich op 
vrijwillige basis aanmelden bij de ombudsman. 11 

Een sneu rechtsmiddel? 

Wat kan de Nationale ombudsman betekenen voor 
de individuele burger? Gelet op het juridisch vrij
blijvende karakter van zijn oordelen, hebben velen 
daar niet zo'n hoge pet van op. Omdat de ombuds-

1 . Zie voor een boeiend overzicht van 
de geschiedenis van het instituut van de 
ombudsman: UlfLundvik, 'A briefhis
tory of the ombudsman', The ombudsman 
journal, nr. 2, 1982, pp. 85-94· 

ambtelijke ongehoorzaamheid (diss. RuL), 
Zwolle: Tjeenk Willink, 1990, p. 30. 
Bovens noemt 'verantwoordelijkheid' 
een hoerawoord. 

7. B. Danet, 'Panel discussion: evaJu
ation of the efficiency and effectiveness 
of the ombudsman', in: E. Nebem..ahl et 
al., The second international ombudsman 
coriference, October 27-30, 1980 (conges
bundel), 1980, pp. 35-44. 2. J. Talsma, Het recht van petitie, verzoek

schriften aan de Tweede Kamer en het 
ombudsman vraagstuk; Nederland, 179 s
I983 (diss. UvA), Arnhem: Gouda 
Quint, 1989, p. 197. 
3. VAR, De ombudsman (vAR-reeks 53) , 
Haarlem, 1964. 
4· Wetvan4februari 1981, Stb. 35, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 
april 1995, Stb. 25o. 
5. Zie: M.A.P. Bovens, Verantwoordelijk
heid en organisatie: beschouwingen over aan
sprakelijkheid, institutioneel burgerschap en 

6. Zie bijvoorbeeld : Ani! Ramdas, 
'Ombudsman', in: NRC Handelsblad , 
26 maart •994· Hij begint zijn column, 
waarin hij pleit voor een nieuw ombuds
man-instituut, als volgt: 'De nieuwsle
zer versprak zich. "In het jaarverslag van 
de Internationale Ombudsman ... "; de 
rest hoorde ik al niet meer, omdat alle 
lampen in mijn hoofd waren gaan bran
den . Eureka! Zo simpel, zo voor de 
hand liggend, het lang gezochte ei van 
Columbus: een Internationale Ombuds
man.' 

8. Tweede Kamer, I976- I977, I4 178, 
nrs. I-], p. I7. 
9. Jaap Timmer en Bert Niemeijer, 
Burger, overheid en Nationale ombudsman: 
Evaluatie van het instituut Nationale 
ombudsman, 's Gravenhage: sou, 1994; 
Wil Jacobs, Klagers en veelklagers bij de 
Nationale ombudsman ( diss uv A), 
Arnhem: Gouda Quint, I 994· 
1 o. Jaarverslag Nationale ombudsman 
I 99 I, Tweede Kamer I99 I -1992, 22 
550, nrs. 1-2, p. 77· 
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man, vergeleken bij bijvoorbeeld de rechter, een 
aantal instrumenten mist waarmee hij zijn rappor
ten en zijn aanbevelingen kracht bij kan zetten, 
spreken sceptici wel van a crusader without a sword; 

een ombudsmouse of een ombudsmanneke. In een inter
view beschreef een ambtenaar de Nationale om
budsman eens op een vergelijkbare manier als een 
'sneu rechtsmiddel'. Het nut van de ombudsman 
laat zich niet gemakkelijk meten en is waarschijnlijk 
voor iedere burger weer anders. In zijn jaarverslag 
uit I 9 9 I wijst de ombudsman onder meer op zijn 
'psychologische' functie: 'Uit de ontvangen reac
ties blijkt dat velen het in het contact met de 
Nationale ombudsman als positief ervaren om -
eindelijk - serieus te worden genomen, als persoon 
en met zijn of haar probleem. Het gaat hier om een 
belangrijke ervaring vergelijkbaar met het ''having 
one's day in court".' 

Naast gevoelsmatige effecten kan het optreden 
van de Nationale ombudsman soms ook belangrijke 
materiële gevolgen hebben. Dit blijkt bijvoorbeeld 
uit een recent onderzoek. Tussen I 979 en I 985 zijn 
I 70 hemofiliepatiënten besmet geraakt doordat zij 
donorbloed van HIv -dragers kregen. Bij 5 5 van hen 
werd later AIDS vastgesteld. Na een klacht van de 
Nederlandse Vereniging voor Hemofilie Patinten, 
oordeelde de Nationale ombudsman afgelopen 
zomer dat het ministerie van wv c, toen de besmet
ting ontstond, onvoldoende alert heeft gereageerd 
en te weinig heeft gedaan om verdere besmetting te 
voorkomen. Meteen na de presentatie van het eind
rapport erkende minister Borst (volksgezondheid) 
dat de overheid inderdaad in gebreke is gebleven. 
Ze kondigde bovendien aan met de betrokkenen 
over een schaderegeling te willen praten. Inmiddels 
is duidelijk geworden dat de gedupeerde hemofilie
patinten van het rijk elk een schadevergoeding van 
2oo.ooo gulden zullen ontvangen. 12 

Het belang van de Nationale ombudsman blijkt 
niet alleen in 'mega-zaken' als het HIV-onderzoek. 
Het werk van de ombudsman kan in algemene zin 
tenminste drie soorten gevolgen hebben, zo blijkt 
onder meer uit zijn laatste jaarverslag. Ten eerste 

kan, als gevolg van een rapport, een nagelaten over
heicishandelen alsnog worden verricht. Een drietal 
varkenshouders heeft bijvoorbeeld, na een onder
zoek door de Nationale ombudsman, van het minis
terie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als
nog een rentevergoeding gekregen op basis van het 
wettelijk rentepercentage. Aanvankelijk vergoedde 
de minister in verband met de te late uitbetaling van 
ooipremies de rente naar een lager percentage. Ten 
tweede kan een negatieve beslissing van de over
heid in reactie op een rapport van de ombudsman 
worden omgezet in een positieve. Zo is een inwo
ner van Amsterdam, na een nader onderzoek door 
de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), als
nog voor naturalisatie voorgedragen. Aanvankelijk 
kreeg de verzoeker niet de kans om door hem ver
strekte gegevens aan te vullen. Tenslotte kan com
pensatie worden geboden in gevallen waarin de 
gewraakte gedraging op zich niet voor herstel vat
baar is. De burgemeester van Den Helder beslo0t 
onlangs bijvoorbeeld, in reactie op een aanbeveling 
van de Nationale ombudsman, een schadevergoe
ding te betalen aan een vrouw die op het politiebu
reau een tas met kleding had afgegeven voor haar 
man die op dat moment op het bureau was ingeslo
ten. De tas was op het bureau zoekgeraakt. 

De Nationale ombudsman kan zo dus op ver
schillende manieren iets betekenen voor de indivi
duele burger. 1 3 Maar wat vindt die burger daar zelf 
eigenlijk van? Het blijkt dat de meeste klagers door 
middel van hun klacht hun gelijk willen halen en de 
overheid tot de orde willen roepen. Timmer & 
Niemeijer concluderen in hun onderzoek dat de 
helft van de klagers vindt dat de ombudsman aan 
hun verwachtingen heeft voldaan. Voor de andere 
helft is de klachtbehandeling bij de ombudsman dus 
ronduit een teleurstelling. Uit de interviews die 
Jacobs met een groot aantal klagers heeft gevoerd, 
blijkt dat sommigen de ombudsman verwijten te 
veel te vertrouwen in de informatie die hem wordt 
aangereikt door het betrokken bestuursorgaan. Van 
de bijna negenhonderd klagers die in het onderzoek 
van Timmer & Niemeijer werden ondervraagd, is 

1 1. Notitie Bevoeadheid van de Nationale 
ombudsman ten aanzien van mede-over
heden, Tweede Kamer 1994- 1995, 
24206, nr. 1; 'Kamer akkoord met aan
sluiting gemeenten bij Nationale 
Ombudsman', Binnenlands Bestuur, 23 
juni 1995; 'Heiloo vertrouwt klachten
behandelingtoe aan Nationale ombuds-

man', Staatscourant, 1 2 juli 1995. mensenrechten: rechter, ombudsman en 
artikel13 EVRM', NJCM Bulletin 
(Nederlands tijÇschr!ft voor de mensenrech
ten),jrg. 2o, nr. 6, 1995, pp. 751 -766 
(met name paragraaf 5: 'De onderschat
te ombudsman '). 

1 2. 'Borst erkent laksheid in preventie 
H 1 v-besmetting bloedprodokten', 
Staatscourant, 2o juli 1995; 'Hemofilie
patiënten met H 1 v krijgen 2 ton', 
N R c Handelsblad, 2 o november 1995. 
13. Zie ook: T. Barkhuysen en M.L.M. 
Hertogh, 'Effectieve bescherming van 
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ongeveer 70 procent zó tevreden met het ombuds
manoptreden dat zij een volgende keer weer een 
beroep op de Nationale ombudsman zouden doen. 
Het onderzoek van Jacobs heeft wat dit betreft ver
gelijkbare resultaten opgeleverd. De waardering 
van de Nationale ombudsman blijkt niet alleen 
afhankelijk van wat de ombudsman kan betekenen 
voor de individuele burger maar ook van de 
effecten van zijn uitspraken op het overheidsoptre
den. 

Fjfecten bij de overheid 
Of de Nationale ombudsman erin slaagt om het 
openbaar bestuur te beïnvloeden hangt af van de 
mate waarin zijn oordeel doorwerkt in het be
stuursoptreden. Er is sprake van doorwerkinB, wan
neer de in een rapport of aanbeveling van de 
ombudsman vervatte norm door het bestuur wordt 
overgenomen in zijn beleid of zijn praktijk van 
regeltoepassing. '4 Ter gelegenheid van het tien
jarig bestaan van het instituut van de Nationale 
ombudsman werd in 1992 het symposium Ejfecten 
van het werk van de ombudsman georganiseerd. De 
toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, 
Dales, zei bij die gelegenheid over de doorwerking 
van het oordeel van de ombudsman: 'De rapporten 
van de Nationale ombudsman vormen vaak een 
prikkel om verbeteringen aan te brengen in het 
functioneren van de overheidsdienst.' 1 5 In een 
andere publikatie ter gelegenheid van een decenni
um ombudsman in ons land schetst Ten Berge een 
vergelijkbaar beeld. 1 6 

Hoe interessant deze en andere voorbeelden 
ook mogen zijn, ze zijn ook misleidend. Dales en 
Ten Berge baseren zich immers op een aantal veel
zeggende gevallen van doorwerking van de rappor
ten en aanbevelingen van de Nationale ombuds
man, maar ze zeggen maar weinig over de represen
tativiteit ervan. Zijn de door hen beschreven zaken 
eerder regel of uitzondering? De jaarverslagen van 
de Nationale ombudsman bieden twee belangrijke 
aanknopingspunten voor een algemener beeld van 
de bestuurlijke doorwerking van heL ombudsman
optreden. Dit zijn in de eerste plaats de maatrege-

len die bestuursorganen nemen naar aanleiding van 
de rapporten en of de aanbevelingen van de Natio
nale ombudsman. Het komt regelmatig voor dat 
een onderdeel van het openbaar bestuur tijdens het 
onderzoek van de ombudsman maatregelen neemt. 
Komt er na afloop van het onderzoek nog een eind
rapport dan zal de ombudsman in zijn rapport aan
geven dat hij hiervan 'met instemming kennis heeft 
genomen.' In 1994 bracht de Nationale ombuds
man in SS rapporten zijn instemming tot uitdruk
king. Het bestuur neemt ook vaak maatregelen naar 
aanleiding van een aanbeveling van de ombudsman. 
Het laatste jaarverslag geeft van beide verschillende 
voorbeelden: 

- De Sociale Verzekeringsbank (svs) heeft het 
machtigingsformulier voor het inwinnen van 
informatie bij derden aangepast. Voortaan zal 
op het formulier worden vermeld om welke 
'derden' het gaat (werkgevers, banken, scho
len, verhuurders). 
- Ter bevordering van de rechtszekerheid heeft 
de minister van Justitie de regeling met betrek
king tot rechtsbijstand aan op het politiebureau 
in bewaring gestelde vreemdelingen (in afwach
ting van hun uitzetting uit Nederland) opgeno
men in de Vreemdelingencirculaire 1994. De 
Nationale ombudsman deed hiertoe een aanbe
veling nadat hij op eigen initiatief een onderzoek 
had verricht naar het uitblijven van rechtsbij
stand in een dergelijke zaak. 

Een tweede indicatie voor de mate waarin de 
Nationale ombudsman er in slaagt om het reilen en 
zeilen van het openbaar bestuur te beïnvloeden, is 
de reactie op zijn aanbevelingen. De huidige om
budsman schrijft in zijn meest recente jaarverslag: 
'In de loop der jaren heeft zich de praktijk ontwik
keld dat aanbevelingen van de Nationale ombuds
man vrijwel altijd worden opgevolgd.' '7 Het blijkt 
dat overheidsorganen gemiddeld 9S% van zijn aan
bevelingen overnemen. Niet elke opgevolgde aan
beveling is echter ook een teken dat zijn oordeel 
daadwerkelijk doorwerkt in het bestuursoptreden . 
Met name bij aanbevelingen die zijn gericht op het 

'4· M.L.M. Hertogh, 'Doorwerking 
van rechtsbescherming: naar een barriè
re-model van het bestuurlijk doorwer
kingsproces', Bestuurswetenschappen, jrg. 
49· nr. 4, 1995, pp. 249- 261. 

Fjfecten van het werk van de ombudsman 16. J.B.J.M. ten Berge. 'De betekenis 
van de Nationale ombudsman voor het 
bestuursrecht', in: J.B.J.M. ten Berge, 
E.J . Daalder & J. Naeyé, De Nationale 
ombudsman (vAR-reeks 1o6), Alphen aan 
den Rijn: Tjeenk Willink, '99', 15. C.l. Dales, 'Een samenleving zonder 

ombudsman ... ', in: C. Eklundh et al., 

( voordachten oehouden tijdens het symposium 
ter aeleaenheid van het 10-jaria bestaan van 
de Nationale ombudsman, op 29 januari 
1992 in de Nieuwe Kerk in Den Haaa), 
Den Haag: Uitgave Nationale ombuds
man, 1992, pp. 26 -Jo. pp. 7-88. 
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Aanbevelineen van de Nationale ombudsman en hun uitkomsten 
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1. Aantal aanbevelingen 2. Aanbevelingen opgevolgd 3. Aanbevelingen niet opgevolgd 

a. Verschillen tussen 1 en 2+3 duiden erop dat bij het uitkomen van het jaarverslag nog niet alle reacties binnen waren. 

b . Een rapport kan betrekking hebben op meer dan één bestuursorgaan. 

Bron : Jaarverslag Nationale ombudsman 1992 , '993, '994· 

concrete geval zal dat waarschijnlijk minder het 
geval zijn dan bij structurele aanbevelingen. De cij
fers over de afgelopen drie jaar laten zien dat de 
overheid zich meestal iets van de aanbevelingen van 
de ombudsman aantrekt. 

Politie en ombudsman 

Al met al lijkt de Nationale ombudsman redelijk 
succesvol in het beïnvloeden van het openbaar 
bestuur. Bestuursorganen passen regelmatig hun 
manier van werken aan naar aanleiding van een rap
port of een aanbeveling van de ombudsman. Vol
gens sommigen echter steekt dit positieve beeld 
schril af bij de resultaten van het ombudsman
optreden binnen de politie-organisatie. 'Het leer
effect van de Nationale ombudsman op de onder
zochte politiekorpsen is nog tamelijk gering en inci
denteel', zo concluderen Timmer & Niemeijer. 18 

Dit verschil is echter kleiner dan het lijkt, omdat tot 
op zekere hoogte appels met peren worden verge
leken. Bij de departementale diensten wordt het 
leer-effect (of de doorwerking) van de ombudsman 
namelijk vooral gemeten op beleidsniveau en wordt 

1 7. JaarverslaB Nationale ombudsman 

1994, Tweede Kamer 1994-1995,24 

nauwelijks aandacht besteed aan het oordeel van 
uitvoerenden . Voor de politie daarentegen geldt 
het omgekeerde. Binnen de politie-korpsen is het 
leer-effect vooral op street-level niveau bekeken: hoe 
beoordeelt de diender op straat de ombudsman? 
Warmeer hier en daar ook een beleidsmedewerker 
of een leidinggevende aan het woord komt, dan 
blijkt ook binnen de politie de doorwerking van het 
ombudsman-optreden redelijk hoog. 

Ook na deze nuancering echter, is de algemene 
conclusie gerechtvaardigd dat de Nationale om
budsman bij de politie minder voor elkaar krijgt dan 
elders binnen het openbaar bestuur . Hiervoor zijn 
verschillende verklaringen denkbaar. Uit onder
zoek blijkt bijvoorbeeld dat 'de lange en sterk 
gelaagde communicatielijnen' binnen de politie een 
ongunstige invloed hebben op de effecten van het 
ombudsman-optreden.'9 Gedragingen van een in
dividuele agent worden toegerekend aan de korps
beheerder (burgemeester) en soms zelfs aan de 
minister van Justitie. Voordat de ombudsman de 
benodigde feitelijke gegevens over een zaak heeft 
ontvangen, en voordat het eindoordeel van de om-

125, nrs. 1-2, p. 76 . 
18 . Timmer & Niemeijer, op.cit.,p. 236. 
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budsman via allerlei ambtsberichten weer terug
komt bij de agent in kwestie, moeten er vaak eerst 
een groot aantallange communicatie-kanalen wor
den gepasseerd. 

Een andere mogelijke verklaring voor de gerin
ge mate van doorwerking van het ombudsman
optreden binnen de politie is, dat het oordeel van 
de Nationale ombudsman niet altijd ev n goed aan
sluit bij (het referentiekader van) de politie. De 
politie-organisatie, zo blijkt onder meer uit de eer
der aangehaalde onderzoeken, wijkt op minimaal 
twee punten belangrijk af van de meeste departe
mentale diensten, en vergt daarom een wat andere 
aanpak van de ombudsman. In de eerst plaats speelt 
wet- en regelgeving binnen de poptie een andere 
rol dan bij bijvoorbeeld de Belastingdienst of de 
Informatiseringsbank. Binnen departementale 
diensten bepalen de officiële regels in vrij directe 
zin hun manier van werken. Bij de politie daarente
gen worden veel formele regels eerst 'vertaald' 
naar veel praktischer interne regels (informele nor
men, gewoontes) die nadrukkelijker het verband 
leggen met de praktijk van alledag. Daarbij komt 
dat de aard van het politie-werk bijdraagt aan de 
vorming van een hechte groepscultuur. Veel meer 
dan bijvoorbeeld bij de Informatiseringsbank, is er 
binnen politiekorpsen vaak sprake van een, moeilijk 
doordringbaar, esprit de corps . Uit de praktijk blijkt 
dat de Nationale ombudsman in zijn rapporten en 
aanbevelingen niet altijd (expliciet) rekening houdt 
met deze en andere typische kenmerken van de 
politie. 

Politie-ambtenaren hebben daardoor nogal eens 
het gevoel dat het oordeel van de ombudsman 
onvoldoende aansluit bij de manier waarop zij zelf 
het politie-werk zien. 'De Nationale ombudsman 
kijkt alleen naar de letter van de wet en is langs onze 
emoties en motieven heen gefietst', zo verklaart 
bijvoorbeeld een politieman, terugkijkend op een 
ombudsman-rapport. 20 Een treffend voorbeeld 
hiervan is een zaak waarin een arrestant geboeid 
naar het politie-bureau werd vervoerd. Dit vond de 
ombudsman onbehoorlijk, onder m.:er omdat de 
Opiumwet een dergelijk gebruik van handboeien 
(zonder acute geweldsdreiging) niet toestaat. Uit 
de verklaring van de betrokken agent blijkt later dat 

hij er zich van bewust is dat hij in strijd met die 
regeling handelde, maar dat hij op dat moment 
geen alternatiefhadom -als enige agent ter plaatse 
- te voorkomen dat de arrestant belangrijk bewijs 
(hard-drugs) zou zoekmaken . Bij veel politiemen
sen wordt de vervreemding van het ombudsman
optreden bovendien versterkt, als men de indruk 
heeft dat de ombudsman niet naar hun kant van het 
verhaal wil luisteren. 'De inspecteur en de korps
chef plaatsen vraagtekens bij het realiteitsgehalte 
van het werk van de Nationale ombudsman voor de 
praktijk van het politiewerk als achtergrondinfor
matie, die wel wordt gegeven, niet wordt ge
bruikt.'21 

Lokaal if nationaal? 

Een aantal gemeenten in ons land heeft zijn eigen 
gemeentelijke ombudsman. Doordat gemeenten 
zich binnenkort ook kunnen aanmelden bij de 
Nationale ombudsman, zien deze steden zich ge
plaatst voor vraag: hoe nu verder, lokaal of natio
naal? 'De ombudsman moet niet alleen klachten 
behandelen en een oordeel geven, maar ook een 
bijdrage leveren aan verbetering van de dienstverle
ning door de overheid. Kennis van lokale zaken is 
dan onontbeerlijk', aldus Nora Salomons, de ge
meentelijke ombudsman van Amsterdam. 2 2 Bij ge
meenten geldt, net als bij de politie of andere over
heidsorganen, dat de doorwerking van het ombuds
man-optreden wordt bepaald door de mate waarin 
zijn oordeel aansluit bij de 'lokale waarden' en her
kenbaar is voor de gemeente-bestuurders. Een ge
meentelijke ombudsman heeft waarschijnlijk meer 
voeling met de bestuurlijke couleur locale van een 
gemeente, dan zijn landelijke collega. Hij kan daar
door beter dan de Nationale ombudsman zijn rap
porten en aanbevelingen afstemmen op de behoef
ten en de (praktische) mogelijkheden ter plaatse. 
Apeldoorn, Arnhem, Enschede, Heiloo, Nijmegen, 
Roermond, Voorburg en Zaanstad hebben zich 
inmiddels aangemeld bij de Nationale ombudsman, 
in het kader van een pilot-project dat op 1 januari 
1998 afloopt.23 Volgens het college van B&W van 
Apeldoorn, dat nu nog een eigen ombudsman kent, 
verdient de Nationale ombudsman de voorkeur 
vanwege 'het gezag van zijn oordelen' en zijn 

19. M.E. van den Dongen enE. Helder, 
'Nationale ombudsman: rechtsbescher· 
mer of controleur?', Openbaar bestuur, 
nr. 8, 1991,p. JO/JI . 

20. Geciteerd in : Timmer & Niemeijer, 
op.cit., p. 1 1 1 . 

2 2. Gemeentelijke ombudsman 
Amsterdam, jaarverslao 1994-199 t;, 
Amsterdam, p. 12 . 21. Geciteerd in: Timmer & Niemeijer, 

op.cit, p. 1 16. 
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'expertise'. Het college verzuimt echter om te 
melden dat dit gezag (nog) niet berust op gemeen
te-klachten. De manier waarop de Nationale om
budsman gemeente-klachten bekijkt zal waarschijn
lijk van gemeente tot gemeente, of zelfs van wijk 
tot wijk in een gemeente, niet wezenlijk (kunnen) 
verschillen. Uit de praktijk blijkt echter dat in een 
concreet geval de lokale verschillen dermate groot 
kunnen "zijn, dat nadere differentiatie van het 
ombudsman-oordeel noodzakelijk is. Een treffend 
voorbeeld hiervan is een rapport van de Nationale 
ombudsman over de Dienst Parkeerbeheer in 
Amsterdam. De ombudsman is onder meer kritisch 
over de manier waarop deze dienst de regelgeving 
toepast. Als oplossing stelt hij een algemene wetswij
ziging voor. De gemeentelijke ombudsman van 
Amsterdam wijst deze 'oplossing' van de hand 
omdat deze volgens haar volledig voorbij gaat aan 
het feit dat de situatie in het centrum van 
Amsterdam heel anders is 'dan in Zuidoost of een 
tuinstad': 'Hier in de binnenstad is het vermoeden 
dat elke parkeerovertreding hinder oplevert. Maar 
als ik dit in een buitenwijk zeg, is dit natuurlijk 
onzin.' 24 

Met een blik op de toekomst 
Ik kom toe aan een voorlopige balans . Zowel voor 
wat betreft de individuele burger als voor het over
heidsoptreden onderschrijf ik de conclusie van wij
len minister Dales: 'De effecten van het optreden 
van de ombudsman (zijn) weliswaar niet revolutio
nair, maar wel nuttig en velerlei.' Met het oog op 
de toekomst van het instituut vragen vooral de poli
tie en de gemeenten bijzondere aandacht. 

De effectiviteit van de ombudsman is met name 
bij de politie al een aantal jaren relatief gering. Dat 
de korpschef, de korpsbeheerders en het Openbaar 
Ministerie er ook niet altijd in slagen de politie ade
quaat te sturen, zoals inmiddels meer dan overtui-

23. 'Nationale Ombudsman behandelt 
klachten van acht gemeenten', 
Binnenlands Bestuur, 9 februari I 996. 
24. Matt Poelmans en Linze Schaap, 
'Ombudsman voor grote en kleine ge
meenten' (interview met N . Salomons), 

gend is aangetoond, pleit wat mij betreft de 
ombudsman niet vrij. 2 5 Integendeel, het maakt de 
noodzaak voor een effectieve controle op het poli
tie-optreden door de Nationale ombudsman des te 
groter. De ombudsman zal daarom moeten probe
ren om in zijn rapporten en aanbevelingen, meer 
dan nu vaak het geval is, aan te sluiten bij de politie
praktijk. Dit kan bijvoorbeeld door politie-mensen 
de gelegenheid geven om hun kant van de zaak bij 
de (medewerkers van de) ombudsman mondeling 
toe te lichten. Veel politiemensen vinden dat ze in 
de huidige (veelal schriftelijke) procedure onvol
doende hun mening en motieven kenbaar kunnen 
maken. De politie kan zelf ook het nodige doen om 
de communicatie met de ombudsman te verbete
ren. Het instellen van vaste contactambtenaren bij 
elk regiokorps vormt hiervoor een pril maar 
geslaagd begin. 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken 
heeft gemeenten in de gelegenheid gesteld om zich 
aan te melden bij de Nationale ombudsman (met 
financiële regeling) . In veel gevallen zal dit goedko
per zijn dan een gemeentelijk instituut. De discus
sie over de financiële kanten van de zaak doet er 
echter niets aan af, dat een lokale ombudsman 
waarschijnlijk beter kan aansluiten bij de 'lokale 
waarden' van een gemeente, dan de Nationale 
ombudsman. De ombudsman van Amsterdam heeft 
er daarom voor gepleit om, naast het huidige pilot
project waarbij acht gemeenten onder de Nationale 
ombudsman vallen, ook een proef te starten met 
een 'regionale ombudsman' (voor bijvoorbeeld de 
drie Noorderlijke provincies). In combinatie met 
een startsubsidie, biedt een dergelijk instituut wel
licht een mooie tussenoplossing. Een regionale 
ombudsman zou zowel borg kunnen staan voor een 
betere aansluiting bij de lokale bestuurscultuur (dan 
de Nationale ombudsman), als de kosten voor de 
betrokken gemeenten aanzienlijk verlagen. 

Voor de Draad, januari I 996, p. I 2. 

2 5. Anders dan bijvoorbeeld: Bert 
Niemeijer, 'Nationale ombudsman: een 
instituut in ontwikkeling', Openboor 
bestuur, nr. 9, I 995, p. 29. 
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