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Het bereik van de Nationale ombudsman

Bettie Drexhage 1 2

1. Inleiding en plan van behandeling

Volgens de wijsheid van een bepaalde menigte3 is de Nederlandse Nationale Ombudsman
‘een onpartijdige persoon die helpt bij problemen tussen een persoon of bedrijf en de
overheid’. Zo staat het op dit moment tenminste op de website wikipedia.nl in het artikel
'Ombudsman' en wie daarachter kijkt, ontdekt dat dit inderdaad de gedeelde wijsheid is van
een groot aantal personen, varend onder gebruikersnamen als Botox, Zebra, RobotMichiel,
Duke911, Theo10 of varianten daarvan. Een geweldig artikel is het verder niet, maar voor wie
de geciteerde zin niet te juridisch leest, staan hier bij elkaar toch al meteen enkele essentialia
van het instituut Nationale ombudsman die later in dit stuk nog aan de orde zullen komen: dat
het om een persoon gaat; dat die onpartijdig is; dat je er hulp kan krijgen bij problemen; dat
dit geldt voor personen of bedrijven; dat het moet gaan om problemen die zij hebben met de
overheid. Om dat laatste gaat het in deze bijdrage: waaruit bestaat eigenlijk die 'overheid' die
dit soort hulp nodig heeft of die zich dit soort hulp zou moeten laten welgevallen? Alle
definities zwijgen daarover en de rijke literatuur over het ombudsmaninstituut in binnen- en
buitenland gaat er ook zelden, en dan meestal nogal terloops, op in. Wat de 'harde kern' van de
overheid is, is over het algemeen ook niet omstreden. Maar in het grensgebied van overheid
en samenleving bevinden zich – in elk geval in Nederland – nog een zeer groot aantal
organisaties waarbij wel degelijk de vraag kan rijzen of zij nu wel of niet tot de overheid
gerekend moeten worden, een vraag die de een soms heel anders zal beantwoorden dan de
ander en die misschien ook niet voor alle gevallen een gelijk antwoord behoeft. Buiten het feit
dat het Nederlandse ombudsmaninstituut dit jaar jubileert, zijn er drie redenen om hier nu toch
maar eens bij stil te staan.
Ten eerste blijkt in de praktijk van het ombudsmanwerk dat het soms moeilijk (of niet) valt uit
te leggen aan mensen die een klacht hebben, dat ze daarmee niet bij de ombudsman terecht
kunnen, omdat de organisatie waarover ze klagen geen 'overheid' is4, of omdat die organisatie
inderdaad soms wel 'overheid' is, maar in hun geval juist niet of maar bij een deel van hun
klacht5, of vorig jaar nog wel maar nu misschien niet meer.6 Voor een ambt dat juist mensen
wil helpen die al verdwaald zijn in de bureaucratie, is dit uit de aard der zaak nogal
onbevredigend. Valt daar niks aan te doen?
Ten tweede heeft de vorige ombudsman al eens betoogd7 dat er een hiaat bestaat in de
ombudsmanbevoegdheid doordat de zogenoemde 'rechtspersonen met een wettelijke taak'8,
                                                          
1 Bettie Drexhage is ambtenaar bij de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor zover deze bijdrage oordelen en standpunten bevat, kunnen
die niet aan het ministerie worden toegerekend.
2 Met veel dank aan de collega's bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, in het bijzonder aan: Dorien
Brugman, Paul van Sasse van Ysselt, Peter Stolk, Moniek Vos en Govert van Wesel.
3 Vgl.: Surowiecki 2004.
4 Re-integratiebedrijven die door het UWV zijn ingeschakeld (Jaarverslag Nationale ombudsman 2002;
Kamerstukken II  2002–2003, 28 825, nrs. 1–2, p.125); de organisatie Valys die gebruikerspassen verstrekt voor
interregionaal taxivervoer van gehandicapten (Jaarverslag Nationale ombudsman 2004, Kamerstukken II 2004–
2005, 30 030, nrs. 1–2, p. 145).
5 Gezinsvoogdijinstellingen. Zie Jaarverslag Nationale ombudsman 2002, Kamerstukken II 2002–2003, 28 825,
nrs. 1–2, p. 126.
6 Deurwaarders en notarissen naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak daarover. Zie Jaarverslag Nationale
ombudsman 2003, Kamerstukken II 2003–2004, 29 460, nrs. 1–2, p. 16-17.
7 Fernhout 2002.
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zoals in zijn voorbeeld de 'toegelaten instellingen' van de Woningwet (woningcorporaties),
niet onder het ombudsmanklachtrecht vallen. Hij vond het vanzelf spreken dat zij er wel bij
horen, omdat hij de woningcorporaties tot de publieke sector rekende. Uit zijn betoog valt op
te maken dat hij dit hiaat zag als een omissie van de wetgever die bij het maken van de
Algemene wet bestuursrecht de corporaties en aanverwante instellingen over het hoofd had
gezien, omdat zij met hun beslissingen geen publiekrechtelijke rechtsgevolgen in het leven
roepen. Is dat inderdaad het geval en verdient dat veranderd te worden?
Ten derde staat in het coalitieakkoord dat aan de basis ligt van het onlangs aangetreden
kabinet9, onder meer dit: ‘Bij de invulling van overheidszorg en publieke voorzieningen wordt
zoveel mogelijk ruimte gelaten voor maatschappelijke betrokkenheid en eigen initiatief. In dat
kader wordt de rechtsvorm van een maatschappelijke onderneming ingevoerd.’ Uit hetzelfde
akkoord kan worden opgemaakt dat het kabinet dit in elk geval een geschikte rechtsvorm
vindt voor ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties. Het vorige kabinet had
een rapport over deze rechtsvorm aan de Tweede Kamer aangeboden zonder daarover zelf een
standpunt in te nemen10. Dat rapport bouwde weer voort op een eerder en veel uitgebreider
advies dat de Sociaal-Economische Raad op verzoek van het kabinet over dit onderwerp had
uitgebracht. In dat laatste advies staat onder meer: ‘De SER acht het daarom van groot belang
dat ondernemende instellingen in de publieke dienstverlening een adequate klachtenregeling
hebben met de mogelijkheid van beroep bij een onafhankelijke instantie.’ 11 Ligt hier
misschien een taak voor de Nationale ombudsman?

Drie vragen waarop ik in deze bijdrage – dat zeg ik maar meteen – niet echt antwoord zal
geven. Wat ik wel zal proberen is: in grote lijnen in kaart brengen waar we zoal rekening mee
moeten houden als we deze vragen bevestigend zouden willen beantwoorden. Over het
algemeen komt zo'n bevestigende beantwoording erop neer dat het bereik van het
ombudsmanklachtrecht aanzienlijk zou worden uitgebreid, zodat burgers met veel meer
klachten bij één adres terecht kunnen. Vanuit de burger gezien, lijkt dat aantrekkelijk. De
vraag is echter of je zoiets wel zonder meer kunt doen. Om die vraag te beantwoorden ga ik
hierna allereerst in op het bijzondere karakter van het instituut Nationale ombudsman
(paragraaf 2) en op het verschil tussen 'intern klachtrecht' - klagen bij een organisatie zelf - en
'extern klachtrecht' - klagen bij een daarbuiten staande instantie als de ombudsman (paragraaf
3). Daarbij zal blijken dat het recht om te klagen bij een externe instantie niet zo
onproblematisch is als het op het eerste gezicht misschien lijkt en ook hoe dat voor de
Nationale ombudsman is opgelost, zij het dat de positie van de ombudsman altijd aan
bepaalde risico's onderhevig zal zijn. Vervolgens komt het huidige werkterrein van de
Nationale ombudsman aan de orde (paragraaf 4). Dat terrein blijkt zich in de loop der jaren al
sterk te hebben uitgebreid, waarbij de begrenzing ervan tegelijk moeilijker te hanteren werd.
Dit is overigens niet een gevolg van toevallig gekozen wetgevingstechniek of zelfs van
wetgeveromissies. Er blijkt wel degelijk een gedachte achter te zitten: alles wat bestuur of
besturen is, valt er in beginsel onder. Bij uitbreiding van het bereik van het
ombudsmanklachtrecht zou dus een stap gemaakt worden naar de private sector. In paragraaf
5 wordt bekeken wat daarvoor nodig zou zijn. Paragraaf 6 sluit deze bijdrage af.

                                                                                                                                                                                    
8 Dit is een verkorte aanduiding van wat in artikel 91, eerste lid, onder d, van de Comptabiliteitswet als volgt is
omschreven: rechtspersonen voor zover die een bij of krachtens de wet geregelde taak uitoefenen en daartoe
geheel of gedeeltelijk worden bekostigd uit de opbrengst van bij of krachtens de wet ingestelde heffingen.
9 Kamerstukken II 2006–2007, 30 891, nr. 4.
10 Kamerstukken II 2006–2007, 29 279, nr. 37. Het rapport zelf is niet als kamerstuk gedrukt. Het valt te
raadplegen op de website van het Ministerie van Justitie www.justitie.nl onder de titel ‘Rapport van de
projectgroep rechtsvorm maatschappelijke onderneming’.
11 Sociaal-Economische Raad 2005, 73.
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In deze bijdrage is buiten beschouwing gelaten dat het ombudsmanklachtrecht ook van
toepassing is op de verhouding tussen ambtenaren en hun werkgevers. Hetzelfde geldt voor
het feit dat veel decentrale overheden eveneens bij de Nationale ombudsman zijn aangesloten.
Voor de kern van het betoog maakt dit namelijk niet uit en het behandelen ervan zou de
uiteenzettingen op veel punten aanzienlijk gecompliceerd hebben.

2. Het bijzondere van de Nationale ombudsman

2.1. Een geslaagd voorbeeld van staatkundige vernieuwing
Anders dan bijvoorbeeld de bestuursrechterlijke rechtsbescherming of de ministeriële
verantwoordelijkheid vallen het ontstaan en de ontwikkeling van het ombudsmaninstituut niet
gemakkelijk te schetsen als logisch uitvloeisel van een rechtshistorische ontwikkeling of van
een rechtsdogmatisch debat. Overigens ook niet als product van een duidelijk gebleken
maatschappelijke behoefte of bestuurlijk tekort: men had (als zo vaak) geen idee eigenlijk.
Dat werd destijds zelfs met zoveel woorden vastgesteld door een prominente woordvoerder
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken tijdens de jaarvergadering die de Vereniging voor
Administratief Recht (VAR) in 1964 aan het onderwerp wijdde.12 In de Nota inzake het
Ombudsmanvraagstuk van 196813 – dat was ruim twintig jaar nadat het idee voor het eerst
was geopperd14 en inmiddels vele commissies en rapporten verder15 – concludeerde de
regering weliswaar met grote stelligheid: ‘Er is behoefte aan een nadere voorziening met
betrekking tot de mogelijkheid voor de burgers tot het inbrengen van bezwaren tegen al of
niet vermeend onjuist overheidsoptreden’, maar ter staving daarvan wezen de toenmalige
ministers Beernink en C.H.F. Polak slechts in heel algemene zin op de in omvang toegenomen
wetgeving en de daaruit voortvloeiende vergroting van het ambtenarenapparaat en verder op
de vele voorafgaande rapporten (die zelf ook slechts op deze algemene ontwikkelingen
wezen) en op vergelijkbare initiatieven in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In die
tijd, waarin een tamelijk breed gedeelde hang bestond naar veranderingen op allerlei terrein,
bleek deze argumentatie voldoende. Dat sprak overigens nog niet vanzelf, want veel andere
voorstellen voor staatkundige, bestuurlijke of staatsrechtelijke ‘vernieuwing’ uit die tijd
hebben het nooit gehaald (districtenstelsel, rechtstreeks gekozen minister-president en
burgemeester, afschaffing Eerste Kamer, invoering republiek) of pas veel later en slechts
tijdelijk (het correctief referendum). Wat de ombudsman betreft is het dus wel gelukt,
waarschijnlijk doordat er flink wat voorstanders van dit idee bleken te zijn, waarvan enkelen
zeer energiek16,  terwijl de tot dan toe meest invloedrijke tegenstanders – het Ministerie van
Binnenlandse Zaken17 en de Kamercommissies voor de verzoekschriften18 – hun verzet

                                                          
12 Dr. A. H. Günther. Zie: Vereniging voor Administratief Recht 1965, 21. Zijn waarneming werd later dat jaar
aangehaald in de oratie van de bestuurskundige Brasz als illustratie bij diens betoog dat 'het hedendaagse denken
over het openbaar bestuur'  boordevol zit met 'gratuite beweringen over de feitelijke werking van dat bestuur'.
Zie Brasz 1964, 18.
13 Kamerstukken II 1968-1969, 9925, nr. 1.
14 In 1945 door het Eerste-Kamerlid prof. Molenaar. Zie: Molenaar 1945. Zo te zien zag hij het overigens vooral
als middel om de positie van de Kroon ten opzichte van het parlement te versterken.
15 Commissie Prinsen (1950), Commissie Koersen (1960), Commissie Langemeijer (1963), Commissie
Belinfante (1964), Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer (1967).
16 Vooral Steenbeek en Kirchheiner. Zie onder veel meer Steenbeek 1963 en Kirchheiner 1971; Steenbeek was
ook secretaris van de Commissie Belinfante.
17 Dat zag er – kort gezegd - een uitholling in van de rechten van het parlement in het kader van de ministeriële
verantwoordelijkheid, terwijl het goed mogelijk leek om de klachtmogelijkheid via de Kamercommissies voor de
Verzoekschriften te verbeteren. Zie Commissie Prinsen 1950 en het betoog van Günther tijdens de
jaarvergadering van de VAR: Vereniging voor Administratief recht 1965, 20-26.
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hadden gestaakt. Erg geholpen zal hebben, dat minister Polak in zijn eerdere bestaan als
hoogleraar deel had uitgemaakt van de VAR-Commissie Belinfante en zich binnen die
commissie (die verdeeld was) en ook tijdens de Jaarvergadering van de VAR die aan het
rapport van de commissie werd gewijd, als een verklaard voorstander had laten kennen. Het
slot van zijn fraaie (toen dus nog hooggeleerde) betoog tijdens die VAR-vergadering verdient
hier, als illustratie van zijn standpunt en – meer in het algemeen – van het denken der
voorstanders, geciteerd te worden:

‘De moderne welvaartsstaat doet denken aan een gezette meneer, die door zijn eigen
omvang zijn voeten niet meer kan zien. Het is goed, dat er iemand komt, die nu en dan
eens kijkt, of die voeten wel schoon zijn. De prijs van de vrijheid is eeuwige
waakzaamheid. De economen zeggen, dat dit een tijd van arbeidsverdeling is. We
hebben dus iemand nodig, wiens taak het is wachter te zijn, te waken voor onze
vrijheid. Dat doen we niet door algemene leuzen, niet door declaraties van de rechten
van de mens. Al die nobele beginselen, waar we allemaal voor zijn, ze hebben weinig
waarde, tenzij er eenvoudige en deugdelijke middelen zijn om ze te handhaven, en
toegewijde mensen, die willen leven en werken om die beginselen tot een essentieel
bestanddeel te maken van het dagelijks leven van ons volk. De ware bron van de
vrijheid zijn mensen, die dag in dag uit willen werken om ons rechtssysteem te
verbeteren, te versterken en in stand te houden. Een figuur, die recht verschaft onder
de wet, en dat is naar mijn mening de ombudsman, kan ervoor waken, dat niemand zo
groot wordt, dat hij zich boven de wet stelt, en niemand zo klein, dat hij geen gehoor
kan vinden onder de wet. Overheid en burger zullen beide door de ombudsman erop
vooruitgaan. En daarom, wat wij hier ook beslissen, hij komt er, of u wilt of niet.’ 19

Je kan dus zeggen dat het instituut van de ombudsman een van de weinige geslaagde
voorbeelden van staatkundige vernieuwing is. Overigens trad de eerste Nationale ombudsman
pas op 1 januari 1982 aan, dus het heeft na de hiervoor genoemde regeringsnota uit 1968 nog
wel de nodige tijd en inspanningen gevergd, waaronder enige moties en amendementen van
de kant van de Tweede Kamer.20 Inmiddels blijkt het instituut wel degelijk in een behoefte te
voorzien.21 Het heeft zich een vaste plaats verworven in ons staatsbestel en zelfs in de
Grondwet en er zijn inmiddels ook in veel andere landen ombudsmannen geïnstalleerd.

2.2. Rechtsbescherming tussen aanhalingstekens

Men kan gerust zeggen dat het ombudsmaninstituut de wereld veroverd heeft. Dat wil
overigens niet zeggen dat de verwachtingen van het instituut en de rolopvattingen van de
ambtsvervullers overal en altijd zo eenduidig zijn geweest. De literatuur laat zien dat het
vinden van een heldere rolopvatting binnen de zich aandienende mogelijkheden, in veel
gevallen een zoektocht was en dat dit vaak met nogal wat discussie gepaard is gegaan.22 In
Nederland lijkt het ontstaan van het instituut vooral te zijn ingegeven door de wens om een
leemte te vullen in de individuele bescherming van burgers tegen de overheid. Daarnaast is

                                                                                                                                                                                    
18 Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer 1967. De Nota van de Commissie was kennelijk
een reactie op de (toen) recente rapporten van de Wiardi Beckmanstichting (Commissie Langemeijer 1963) en
van de VAR (Commissie Belinfante 1964) waarin de instelling van een ombudsman werd bepleit.
19 Vereniging voor Administratief Recht 1965, 56.
20 Vooral het VVD-Kamerlid Rietkerk heeft langs deze wegen een grote invloed gehad op de uiteindelijke
wettelijke vormgeving van het instituut.
21 In 2006 ontving de Nationale ombudsman 14.607 klachten. Zie voor evaluaties ook: Niemeijer en Timmer
1993; Timmer en Niemeijer 1994. Ten Berge e.a. 1997.
22 Zie voor het buitenland diverse bijdragen in Caiden 1983, Reif 1999, Gregory & Giddings 2000. Zie voor de
Nederlandse discussie vooral hoofdstuk 2 van Brouwer 1998 en hoofdstuk 3 van Ten Berge e.a. 1997.
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steeds ook benadrukt dat de ombudsman een hulpmiddel is om meer in het algemeen de
verhoudingen tussen overheidsdiensten en burgers te verbeteren, doordat hij de
overheidsdiensten een spiegel voorhoudt. Het ombudsmaninstituut ontleent aan die laatste
functie een aantal karakteristieken die de rechtsbescherming door de rechter niet heeft.23 Toch
is de ombudsman in Nederland nooit echt gepositioneerd als verlengstuk van de politieke
controle op het bestuur: niet bij de totstandkoming van de wetgeving en de latere
gedachtewisselingen erover en ook niet in de praktijk van het ombudsmanwerk. Zijn rol is –
ondanks alle verschillen - beter te vergelijken met die van de bestuursrechter dan met
bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer die op basis van een eigen werkprogramma
onderzoek doet naar het functioneren van de rijksdienst.24 Dat de Nationale ombudsman er
zowel is voor de burger (bescherming) als voor het bestuur (preventie) en dat daarin zijn
hoofdfuncties liggen, is met zoveel woorden bevestigd in de toekomstvisie die de Nationale
ombudsman in 1997 heeft geformuleerd toen het instituut vijftien jaar bestond25 en in het
daarover ingenomen kabinetsstandpunt.26 Maar echte rechtsbescherming is het
ombudsmanklachtrecht net weer niet. Net als rechtsbescherming door de bestuursrechter biedt
het aan individuele burgers die zich in een bepaalde kwestie door het bestuur tekort gedaan
voelen, een voorziening om daartegen op te komen, maar anders dan bij de bestuursrechter
leidt het onderzoek van de ombudsman niet tot bindende oordelen. In de bestuursrechtelijke
handboeken wordt het ombudsmanklachtrecht daarom aangeduid als een 'oneigenlijke' vorm
van rechtsbescherming.27 Bij de verankering van het ambt in de Grondwet omschreef de
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel de functie van de Nationale ombudsman – om
dezelfde reden - met gebruik van aanhalingstekens als: het bieden van een aanvullende vorm
van "rechtsbescherming" met een eigen betekenis.28

3. Het verschil tussen intern en extern klachtrecht

3.1. Drie benodigdheden voor extern klachtrecht

Als 'rechtsbescherming' is het ombudsmanklachtrecht een zogenaamde
tweedelijnsvoorziening: de Nationale ombudsman eist vanouds dat mensen eerst hebben
geklaagd bij het verantwoordelijke bestuursorgaan zelf. Wil zo'n externe voorziening voor
'rechtsbescherming' werken, dan is daarvoor - net als bij eigenlijke rechtsbescherming – een
drietal zaken nodig. Daarin verschilt het externe  klachtrecht fundamenteel van het eerstelijns
(interne) klagen. Dat mensen 'intern' kunnen klagen over gedragingen van degenen die
tegenover hen een organisatie verpersoonlijken, spreekt over het algemeen vanzelf. Zodra er

                                                          
23 De bevoegdheid van de ombudsman om aan zijn oordeel aanbevelingen te verbinden (artikel 9:27, derde lid,
Awb), zijn bevoegdheid om onderzoek uit eigen beweging te doen (artikel 9:26 Awb), het recht van een ieder
om bij de ombudsman te klagen, zelfs over gedragingen jegens een ander (artikel 9:18, eerste lid, Awb), het
nogal inquisitoire karakter van het ombudsmanonderzoek (afdeling 9.2.3 Awb) en de verplichting voor de
ombudsman om jaarlijks aan de Tweede Kamer verslag van zijn werkzaamheden uit te brengen (artikel 16 Wet
Nationale ombudsman).
24 In de wetgeving komt dit onder meer tot uitdrukking doordat de ombudsman in beginsel verplicht is een
onderzoek in te stellen op elke klacht waarover hij bevoegd is te oordelen (artikel 9:18, derde lid, Awb) en in het
feit dat ook een onderzoek dat hij op eigen initiatief start, betrekking moet hebben op de wijze waarop een
bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen (artikel 9:26 Awb).
25 Zie daarvoor Ten Berge e.a. 1997 en het Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 1997, Kamerstukken
II 1997–1998, 25 920, nrs. 1–2, blz. 56 e.v.
26 Kamerstukken II 1997-1998, 25 650, nr. 1.
27 Ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens slaat het minder hoog aan als het moet beoordelen of er
een adequaat rechtsmiddel bestaat (artikel 13 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Zie Van Sasse
van Ysselt 2000, 1047.
28 Kamerstukken II 1996-1997, 25 313, nr. 3, blz. 1.
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sprake is van een organisatie neemt men aan dat zoiets kan, ook als het over de overheid
gaat.29 Bij een klacht zoekt men het eenvoudigweg 'hogerop' en appelleert daarbij dus - op
zijn minst impliciet - aan veronderstelde normen en waarden van de organisatie zelf, die door
een van haar medewerkers zouden zijn overtreden en waartegen de leiding van de organisatie
zou moeten (en per definitie ook kan) optreden.30 Extern klachtrecht – dat wil zeggen:
klachtrecht bij een instantie die buiten de beklaagde organisatie staat - is veel minder
vanzelfsprekend. Een externe instantie heeft immers niet zomaar iets te zeggen over de gang
van zaken binnen organisaties. Dat vergt ten eerste een expliciete regeling in een of andere
vorm, al was het maar omdat anders onduidelijk is dat en bij wie men dan wel zou kunnen
klagen. Ten tweede veronderstelt het een externe normatiek waaraan het handelen van (leden
van) organisaties 'van buitenaf' getoetst mag en kan worden. Ten derde zijn mechanismen
nodig die helpen verzekeren dat het onderzoek daadwerkelijk kan plaatsvinden en dat de
externe toetsing in de meeste gevallen ook effect zal sorteren. Aan het eerste vereiste valt met
wetgeving (als de wetgever het wil) en met voorlichting te voldoen. De twee andere vereisten
komen in de volgende paragrafen aan de orde.

3.2. Het toetsingskader van de Nationale ombudsman

Bij de bestuursrechter vinden we de externe normatiek in de wettelijke en buitenwettelijke
rechtmatigheidsvereisten Bij de Nationale ombudsman wordt die rol vervuld door de
wettelijke behoorlijkheidsnorm, zoals die door de achtereenvolgende ambtsbekleders is
ingevuld. De behoorlijkheidsnorm is door de tweede Nationale ombudsman uitgewerkt in een
lijst met behoorlijkheidsmaatstaven (het 'lijstje van Oosting')31 die nadien door hemzelf en
door zijn opvolger verder is aangevuld en gesystematiseerd. De huidige lijst is geboekstaafd
in de zogenoemde 'behoorlijkheidswijzer', die onder andere te vinden is op de website van de
Nationale ombudsman. Zestien van de 24 daarin opgenomen vereisten zijn in feite een op het
ambtelijk handelen toegespitste uitwerking van grondrechten (o.a. discriminatieverbod, brief-
en telefoongeheim, huisrecht, privacy) of van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
(o.a. verbod van misbruik van bevoegdheid, redelijke belangenafweging, evenredigheid,
onpartijdigheid, motivering, fair play); de overige zeven vereisten zien op aspecten van
zorgvuldig en adequaat werken en correcte bejegening.
Daarmee hebben de vereisten hun wortels dus stevig in de basisgedachten van de
democratische rechtsstaat en in noties zoals verwoord door C.H.F. Polak in het eerder
opgenomen citaat.32 Het zijn bij uitstek vereisten die aan het handelen van overheidsdienaren
mogen worden gesteld en die zij overigens ook zonder hulp van een ombudsman al
verinnerlijkt behoren te hebben en in hun praktijken geïnstitutionaliseerd. De visie op de
klager die uit de vereisten spreekt, is niet die van een ontevreden 'klant', maar van een burger
in een democratie, die als persoon aanspraak maakt op equal concern and respect van de kant
van zijn of haar overheid en haar vertegenwoordigers.33

                                                          
29 Dit bleek wat de overheid betreft bijvoorbeeld ook bij de recente evaluatie van de regeling van het intern
klachtrecht in de Algemene wet bestuursrecht. Zie daarvoor Winter e.a. 2007, 97 e.v.
30 Op terreinen met een complexe gezagsstructuur, zoals bijvoorbeeld de politie, kan dat overigens nog knap
ingewikkeld zijn. Zie Naeyé 1991, hoofdstuk 3.
31 Oosting 1989. Zie ook uitgebreid hierover: Jaarverslag Nationale ombudsman 1988, Kamerstukken II 1988-
1989, nrs. 1-2, hoofdstuk 7.
32 De fundering in democratische beginselen gold bij uitstek ook al voor de instelling en ontwikkeling van de
Zweedse ombudsman in de negentiende eeuw. Zie daarover Kirchheiner 1983. Internationaal wordt aan
ombudsmaninstituten eveneens een belangrijke rol toegedacht bij de bescherming van mensenrechten. Zie Bos &
Van Sasse van Ysselt 2004, 343-344.
33 Zie uitgebreid hierover: Langbroek & Rijpkema 2004.
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Uit de evaluatie van het instituut Nationale ombudsman in 1994 bleek dat het veel klagers
inderdaad te doen was om de wens met (meer) respect bejegend te worden.34 Klachten hingen
vaak samen met het gevoel behandeld te worden als een nummer of een geval in plaats van
een persoon. Soms werd de bejegening ervaren als stigmatiserend of minachtend. De door de
ombudsman gehanteerde maatstaven bleken in grote lijnen onderschreven te worden door  de
klagers en – gelukkig – ook door de meeste ondervraagde overheidsdienaren.35

3.3. Het gezag van de Nationale ombudsman

De overheidsdiensten waarover bij de ombudsman geklaagd is, moeten meewerken aan het
ombudsmanonderzoek en zij moeten uiteraard ook iets met het ombudsmanoordeel doen. Aan
een ombudsman die (te) vaak genegeerd wordt, heeft niemand iets. Er zijn daarom
mechanismen nodig die helpen te verzekeren dat het onderzoek daadwerkelijk kan
plaatsvinden en dat de toetsing door de ombudsman effect zal sorteren. Bij de bestuursrechter
vinden we dergelijke mechanismen onder andere in de dwingendheid van de procesrechtelijke
bevoegdheden en de bindendheid van het rechterlijk oordeel. Daarnaast vermoedelijk ook in
de reputatie van de rechterlijke macht en in het niet-persoonlijke en sterk geritualiseerde
karakter van de rechtspraak. Anders dan de rechter heeft de ombudsman niet de bevoegdheid
om bindende besluiten te nemen. Dat betekent dat de overheidsdiensten zelf de bereidheid
moeten hebben om zich te richten naar de oordelen van de ombudsman. Dit pleegt te worden
uitgedrukt met de constatering dat de Nationale ombudsman het moet hebben van zijn gezag.
Hetzelfde geldt voor de medewerking aan het ombudsmanonderzoek. Weliswaar geeft de wet
de Nationale ombudsman de mogelijkheid om zijn onderzoeksbevoegdheden desnoods met de
sterke arm kracht bij te zetten (artikel 15 Wet Nationale ombudsman), maar een ombudsman
die daarvan geregeld gebruik zou moeten maken, bevindt zich qua gezag kennelijk al in de
risicozone.36

Het verwerven van gezag bij de betrokken overheidsdiensten is ook in Nederland een kwestie
geweest van een 'gewenningsproces'.37 In zijn Jaarverslag over 198738 heeft de Nationale
ombudsman uiteengezet hoe dat gewenningsproces geholpen wordt door drie pijlers die er aan
bijdragen dat het ombudsmanwerk gezaghebbend kan zijn en daardoor effect kan hebben.
Allereerst de kwaliteit van het werk en de inhoudelijke overtuigingskracht van de
ombudsmanoordelen, 39 maar in de bestuurlijke werkelijkheid is dat bepaald niet altijd
toereikend, aldus de ombudsman. Daarnaast is politieke steun nodig, zowel van de leiding van
de betrokken overheidsorganisaties als in het parlement. Naarmate leidinggevende
ambtenaren, ministers en volksvertegenwoordigers meer belang hechten aan de kwaliteit van
de uitvoering en aan de manier waarop klachten worden aangepakt, kan de ombudsman meer
gezag verwerven. De derde pijler wordt gevormd door de openbaarheid en de belangstelling
van de nieuwsmedia.

Uit de eerder vermelde evaluatie in 1994 bleek dat de grote departementale
beschikkingsfabrieken die waren onderzocht (Belastingdienst en Informatiseringsbank) de

                                                          
34 Timmer & Niemeijer 1994, 228.
35 Timmer & Niemeijer 1994, 250.
36 Overigens heeft de Nationale ombudsman hiervan tot op heden nooit gebruik gemaakt.
37 Oosting 1996, noot 10. Hertogh (2000) maakt in dit verband melding van een circulaire van de ministers van
Binnenlandse Zaken en Justitie aan de politiekorpsen na signalen over het onvoldoende gevolg geven aan
oordelen van de Nationale ombudsman. Zie Hertogh 2000, 283.
38 Jaarverslag Nationale ombudsman over 1987, Kamerstukken II 1987-1988, 20 424, nrs. 1-2, p. 12-14.
39 In welk verband volgens Hertogh (1997) de 'reflexieve controlestijl' van de Nationale ombudsman de
overtuigingskracht en de doorwerking sterk ten goede lijkt te komen in vergelijking met de meer directieve stijl
van de rechtspraak.
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ombudsmanoordelen hadden benut om de kwaliteit van hun werk te verbeteren. Hetzelfde
gold voor de meer procedureel georiënteerde Immigratie- en Naturalisatiedienst. De
doorwerking van de ombudsmanoordelen in de politieorganisatie bleek veel minder
vanzelfsprekend. Politieagenten bleken nogal eens moeite te hebben met de
ombudsmannormen, hoewel uit hetzelfde onderzoek bleek dat veertig procent van de gegrond
verklaarde klachtonderdelen bij de politie juist betrekking had op heel basale juridische
beginselen als grondrechten, gelijkheid, redelijkheid, proportionaliteit en de wettelijke
voorschriften van Strafvordering. De onderzoekers verklaarden deze relatief geringe
acceptatie uit het feit dat de politie veel discretionaire bevoegdheden heeft, waardoor
normering door de Nationale ombudsman gauw wordt gezien als bemoeizucht van een verre
mijnheer uit Den Haag, die de praktijk niet kent en die met de zoveelste onrealistische eis
komt. Dit gold overigens vooral voor de politie op uitvoerend niveau. Onder leidinggevenden
was de acceptatie groter, maar dat had volgens de onderzoekers betrekkelijk weinig effect,
omdat de politieleiding op dit punt onvoldoende greep had op de werkvloer.40

Wel beschouwd lijkt het adagium dat een ombudsman het van zijn persoonlijk gezag moet
hebben, dus wat te eenvoudig. Organisaties – ook overheidsorganisaties - zijn altijd geneigd
zich af te schermen van externe normering. In de praktijk blijkt de Nationale ombudsman die
barrière gelukkig meestal wel te kunnen nemen, maar hij wordt daarbij geholpen door de
(dreiging van) publieke en politieke aandacht en door het feit dat zijn normenkader in hoge
mate aansluit bij de normeringen waarmee overheidsorganisaties toch al werken. De
ervaringen met de politie doen vermoeden dat een te grote geografische of psychologische
afstand niet bevorderlijk werkt op de acceptatie van de ombudsmanoordelen. Hetzelfde geldt
voor een grote mate van vrijheid in het opereren op de werkvloer, ook ten opzichte van de
eigen leiding. De ombudsman lijkt dus gebaat bij een hoge graad van normering en hiërarchie
in de door hem beoordeelde organisaties. Dit leidt tot de enigszins paradoxale conclusie dat
hij, hoewel hij vaak – ook door zichzelf - gezien wordt als bestrijder van de bureaucratie, het
misschien daar juist ook weer van moet hebben.

4. Het werkterrein van de Nationale ombudsman

4.1. De stand van zaken

Een belangrijk verschil tussen 'intern' en 'extern' klachtrecht is, dat we bij het externe
klachtrecht altijd te maken hebben met de vraag naar de afbakening van het werkterrein van
de externe klachtinstantie: welke organisaties vallen er wel en welke vallen er niet onder?
Voor de Nationale ombudsman is dit geregeld in artikel 1a van de Wet Nationale ombudsman.
Van het begin af aan is onomstreden geweest dat de rijksdepartementen volledig onder het
ombudsmanklachtrecht zouden moeten vallen. In de huidige wettekst wordt dit nog steeds tot
uitdrukking gebracht door 'Onze Ministers' er met zoveel woorden onder te brengen,
waardoor vanzelf dan ook de gedragingen van al hun huidige en gewezen ambtenaren eronder
vallen, alsmede die van (gewezen) arbeidscontractanten en andere personen die onder hun
verantwoordelijkheid werken.41 Uit de parlementaire behandeling van de Wet Nationale
ombudsman valt verder af te leiden dat het een collectieve wens van de meerderheid in de
Tweede Kamer was om uiteindelijk 'de overheid' in al zijn gedaanten en hoedanigheden (ook
decentraal) onder het ombudsmanklachtrecht te brengen, maar dat men zich realiseerde (of:
liet overtuigen) dat men vanwege de vele onzekerheden beter niet te groots kon beginnen.
Daardoor werd aanvankelijk volstaan met het toevoegen van de politieorganen (later nog
                                                          
40 Timmer & Niemeijer 1994, 250.
41 Artikel 1, onderdeel b, en artikel 1a, 4e lid, van de Wet Nationale ombudsman.
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aangevuld met de bijzondere opsporingsambtenaren). Daarnaast werd uitbreiding van het
ombudsmanbereik mogelijk gemaakt bij algemene maatregel van bestuur. Wat de
rijksoverheid betrof, is van die laatste  mogelijkheid vooral gebruik gemaakt om veel
(uiteindelijk bijna alle) zogenoemde zelfstandige bestuursorganen onder de Wet Nationale
ombudsman te brengen. Die werden met naam en toenaam aangewezen in de betrokken
maatregel. Dit alles samen leverde een betrekkelijk heldere en eenduidige systematiek op, die
echter wel veelvuldig wijziging van de  algemene maatregel van bestuur nodig maakte en die
ook geen garantie bood dat hiaten werden vermeden, want de wereld van de zelfstandige
bestuursorganen is naar zijn aard nogal onoverzichtelijk en beweeglijk.

In 1998 is deze systematiek gewijzigd. Sindsdien is de Nationale ombudsman, wat de
rijksoverheid betreft, bevoegd voor – kort gezegd - alle bestuursorganen, tenzij ze met zoveel
woorden zijn uitgezonderd (artikel 1a, eerste lid, Wet Nationale ombudsman). Inmiddels was
in 1994 ook de Algemene wet bestuursrecht in werking getreden, die voor de gehele
Nederlandse wetgeving een nieuwe definitie gaf voor het begrip bestuursorgaan (artikel 1:1
Awb). Samen heeft dit tot gevolg gehad dat het een stuk moeilijker – en zeker een stuk
ingewikkelder - werd om vast te stellen waar precies de grenzen van de bevoegdheid van de
ombudsman liggen.
Wat de 'harde kern' van de rijksoverheid betreft, is de situatie nog steeds wel duidelijk. We
hebben het dan over wat in juristenjargon wordt aangeduid als 'a-organen' naar onderdeel a
van artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Dat onderdeel bepaalt dat van
alle rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld, de organen steeds
bestuursorgaan zijn. De Nederlandse Staat is zo'n rechtspersoon die krachtens publiekrecht is
ingesteld. Voor het klachtrecht betekent dit dat alle Staatsorganen met al hun ondergeschikten
zonder reserves en dus in al hun hoedanigheden en bezigheden – 'met huid en haar' -
daaronder vallen, tenzij ze met zoveel woorden zijn uitgezonderd (dat laatste is in de Awb
bijvoorbeeld gebeurd voor de Tweede en Eerste Kamer en voor de rechterlijke macht).
Buiten die harde kern wordt het ingewikkelder. In de 'periferie' van de rijksoverheid kunnen
organisaties langs twee verschillende wegen onder het ombudsmanklachtrecht blijken te
vallen. Ten eerste als zij eveneens de vorm hebben van een rechtspersoon die krachtens
publiekrecht is ingesteld.42 Dit geldt onder zeer veel meer voor de Sociaal-Economische
Raad, de product- en bedrijfschappen, de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
het Centrum voor werk en inkomen, de Koninklijke Bibliotheek, de Kamers van koophandel
en fabrieken, het College voor zorgverzekeringen, het Centraal bureau voor de statistiek en de
openbare universiteiten en hun academische ziekenhuizen. Zij vallen allemaal dus 'met huid
en haar' onder het klachtrecht. Ten tweede als zij 'openbaar gezag' uitoefenen, wat – kort
gezegd – wil zeggen dat zij eenzijdig rechtsposities kunnen vaststellen door bijvoorbeeld
vergunningen te verlenen of in te trekken, subsidies te verstrekken of toezicht- en
handhavingsbevoegdheden toe te passen. Dit geldt vooral voor allerlei privaatrechtelijk
vormgegeven subsidie- en waarborgfondsen (bv. Fonds voor de Letteren, Waarborgfonds
Motorverkeer), toezichthoudende organen (bv. de Autoriteit Financiële Markten) en
organisaties die keuringen verrichten, indicaties stellen of certificaten verlenen. Voor zover zij
openbaar gezag uitoefenen, vallen zij onder het bestuursorgaanbegrip van de Awb (onderdeel
b van artikel 1:1, eerste lid; zij zijn dus 'b-orgaan'). Daarmee vallen ze tevens onder het
ombudsmanklachtrecht, maar ook dat dus alleen voor zover zij openbaar gezag uitoefenen en
niet bij hun andere bezigheden.

                                                          
42 Dat is het geval als ze niet bij notariële akte zijn opgericht overeenkomstig de bepalingen van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, maar als de rechtspersoonlijkheid uit de wet voortvloeit.
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In zijn Jaarverslag over 1998 gaat de Nationale ombudsman uitvoerig in op de gevolgen van
de overstap van een gesloten (enumeratief) systeem naar het nieuwe open systeem van
bevoegdheidsbepaling. Hij stelt op basis van het eerste half jaar ervaring vast dat zich in dat
nieuwe systeem 'met enige regelmaat lastige bevoegdheidskwesties aandienen'. 43 De gedachte
achter de Awb-systematiek is overigens veel logischer en verantwoorder dan de
gecompliceerde structuur op het eerste gezicht doet vermoeden. De wettelijke indeling is
namelijk de juridische uitwerking van het idee dat in een democratische rechtsstaat het
bestuur-als-organisatie (wat het ook doet) én het-besturen-als-activiteit (wie dat ook doet)
gebonden dienen te zijn aan dezelfde rechtsbeginselen. Op zichzelf past dit vertrekpunt dus
juist heel goed bij het karakter van het ombudsmanklachtrecht: dat zijn immers precies de
organisaties  en activiteiten waar ook de behoorlijkheidsnormen voor ambtelijke gedragingen
van toepassing behoren te zijn.44

4.2. Praktische verwikkelingen

In de praktijk blijkt de wettelijke systematiek niet altijd even logisch uit te werken. Dat komt
doordat het onderscheid naar de aard van de rechtspersoonlijkheid (publiek- of
privaatrechtelijk) eigenlijk een verlegenheidsmanier is om bestuur-als-organisatie te
operationaliseren. Voor de rechterlijke rechtsbescherming maakt dat in de praktijk niet zoveel
uit, omdat die zich naar zijn aard concentreert rond situaties waarin 'openbaar gezag' wordt
uitgeoefend, maar voor het klachtrecht valt niet goed te begrijpen waarom bijvoorbeeld de
staatsexamencommissies voor het voortgezet onderwijs45 met al hun hebben en houden
daaronder vallen en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen46 (een stichting) alleen voor
zover men daar openbaar gezag uitoefent. Op het criterium van de rechtspersoonlijkheid in
artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a van de Awb is dan ook van het begin af aan kritiek
geweest.47

Wel logisch, maar in de praktijk zeer complicerend is het fenomeen van de ' b-organen',
omdat de betrokken organisaties slechts voor een deel van hun werkzaamheden als
bestuursorgaan worden aangemerkt en dus deels wel en deels niet onder het klachtrecht
vallen. De in de inleiding geschetste problematiek komt voor een belangrijk deel hieruit voort.
Die problematiek lijkt ook bepaald niet af te nemen de laatste jaren, omdat de wetgever steeds
meer publieke (deel)taken lijkt op te dragen aan private instellingen en steeds vaker zelfs aan
bedrijven. Grote bedrijven die voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering als zogenaamd
'eigenrisicodrager' optreden, hebben uit dien hoofde bijvoorbeeld handhavingsbevoegdheden
jegens arbeidsongeschikte werknemers die niet voldoende meewerken aan hun eigen re-
integratie. Bij de uitoefening van die bevoegdheden zijn zij dan even bestuursorgaan en vallen
zij derhalve onder het klachtrecht bij de Nationale ombudsman. Dit laatste voorbeeld maakt
overigens al duidelijk dat de oplossing hier niet gezocht zal kunnen worden in het volledig
onder het publieke klachtrecht brengen van de organisaties die slechts voor een deel
bestuursorgaan zijn. De hele constructie is in dit geval eigenlijk twijfelachtig, ook al omdat

                                                          
43 Kamerstukken II 1998–1999, 26 445, nrs. 1–2, p. 40-41. Tot en met 2004 placht de Nationale ombudsman in
zijn jaarverslagen uitgebreid te rapporteren over deze lastige bevoegdheidskwesties en de beslissingen die hij
daarin had genomen.
44 In andere landen lijkt dan ook meestal eenzelfde systematiek als uitgangspunt te zijn genomen bij het
afbakenen van het werkgebied van de ombudsmannen. Zie daarover Besselink 2001.
45 Belast met het afnemen van staatsexamens krachtens artikel 60 Wet op het voortgezet onderwijs en onderdeel
van de Informatiebeheergroep, een rechtspersoon die is ingesteld krachtens publiekrecht (Wet verzelfstandiging
Informatiseringsbank, artikel 2).
46 Krachtens de Wegenverkeerswet 1994 en het reglement rijbewijzen onder meer belast met het afnemen van
staatsexamens (namelijk het rijexamen).
47 Bense & Zijlstra 1994.
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men zich ernstig kan afvragen of die bedrijven zich bij het uitoefenen van hun
handhavingsbevoegdheden wel ervan bewust zullen zijn dat zij ten aanzien van de
arbeidsongeschikte werknemer openbaar gezag uitoefenen en dat zij daarbij (dus) aan meer en
andere normen gebonden zijn dan in de verhouding tot hun arbeidsgeschikte werknemers die
alleen door het burgerlijk recht en de CAO bepaald wordt. Bij andere bedrijven die tevens b-
orgaan zijn, kan men zich afvragen of het marktmechanisme daar niet afdoende werkt. Bij de
APK-keurders bijvoorbeeld, die bepaald geen monopolie hebben, kunnen ontevreden klanten
eenvoudig opstappen en de volgende keer naar een ander gaan. Maar een uitzondering voor
dit type b-organen laat zich in ons bestuursrechtelijk systeem weer niet goed alleen voor het
klachtrecht denken. Dat zou dan – in dezelfde gedachtegang – vermoedelijk eveneens moeten
gelden voor de rechtsbescherming door de bestuursrechter.
Het beste (in veel meer opzichten dan alleen het klachtrecht) zou natuurlijk zijn als er
helderder keuzes werden gemaakt door de openbaar-gezagtaken ofwel te dereguleren, ofwel
de uitvoering dan ook maar bij de overheid zelf (eventueel in de vorm van een
publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan) onder te brengen, die daartoe zo
nodig hulpkrachten kan inhuren, maar dan wel zo dat die onder het gezag en de
verantwoordelijkheid van de overheid hun werkzaamheden uitvoeren. Dankzij amendering
door de Tweede Kamer bevat de nieuwe Kaderwet zelfstandige bestuursorganen overigens
een stevige handreiking in die richting waar die bepaalt dat met openbaar gezag in beginsel
alleen een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, wordt
bekleed.48 Of dat snel tot sanering en vervolgens tot blijvende matiging zal leiden is echter de
vraag, gezien de algemene preoccupatie met vermindering van het aantal ambtenaren bij
onverminderde sturingsambities.

Uit het voorafgaande kunnen we afleiden dat een helderder afbakening van het werkterrein
van de Nationale ombudsman niet zozeer een kwestie is van wetgevingstechniek, maar dat
daarmee politieke keuzen gemoeid zijn. Verheldering komt namelijk ofwel neer op een
inkrimping van het werkgebied van de ombudsman, waardoor delen van het bestuur of van de
bestuurlijke gezagsuitoefening weer zouden worden uitgesloten (bijvoorbeeld als we terug
zouden gaan naar de vroegere enumeratiemethode), ofwel op een uitbreiding van het
werkgebied buiten de sfeer van het bestuur of de bestuurlijke gezagsuitoefening en dus in het
domein van private organisaties en hun bezigheden. Over dat laatste gaat de volgende
paragraaf.

5. Ombudswerk op het middenveld

Er is en wordt de laatste tijd heel wat afgedacht over het onderscheid, het grensvlak en de
wisselwerking tussen de wereld van publieke en private organisaties. Over de achtergronden
en aanleidingen daarvan valt veel te zeggen, maar niet hier, want dat gaat het bestek van deze
bijdrage ver te buiten. Wat hier vooral relevant is, is dat daarbinnen een discussie op gang is
gekomen over de normering van het handelen van organisaties die in dat verband wel met de
verzamelterm 'semi-publieke sector'49 of  'civil society'50 worden aangeduid, maar die voor
regeringspartij CDA nog gewoon 'maatschappelijk middenveld'51 heten. We moeten dan
bijvoorbeeld denken aan het onderwijs, de gezondheidszorg, de volkshuisvesting en het
welzijnswerk. Naast of in de plaats van het klassieke overheidstoezicht (inspecties en
dergelijke), dat in dit verband dan vaak pleegt te worden aangeduid als 'verticaal toezicht',

                                                          
48 Artikel 4 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.
49 Algemene Rekenkamer 2006
50 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2002.
51 Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 2005.
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wordt daarbij nadrukkelijk gezocht naar methoden om normen en waarden steviger te
verankeren in de interne ordening van organisaties (‘good governance’) of  in de
verhoudingen tussen organisaties en hun ‘stakeholders’ ('horizontaal toezicht'). Enerzijds lijkt
dit een uitvloeisel van de wens om overheidsbemoeienis en toezicht te stroomlijnen of te
verminderen; anderzijds is het ook een antwoord op de schaalvergroting en verzakelijking die
zich in sommige van de betrokken sectoren (met name volksgezondheids-, onderwijs- en
volkshuisvestingsinstellingen) heeft voorgedaan en de daarmee samenhangende risico's van
commercialisering, integriteitstekorten en gebrek aan draagvlak.
De door het kabinet aangekondigde regeling van een nieuw soort privaatrechtelijke
rechtspersoon, de 'maatschappelijke onderneming' moet in dit licht worden gezien. Daarnaast
zien we onder veel meer ook een hernieuwde aandacht voor het klachtrecht in de private
sfeer.52 De BrancheCode Maatschappelijke Onderneming van het Netwerk Toekomst
Maatschappelijke Onderneming – een samenwerkingsverband van koepelorganisaties in de
volkshuisvesting, de gezondheidszorg, en het beroepsonderwijs - zegt bijvoorbeeld met
zoveel woorden: ‘De maatschappelijke onderneming heeft een onafhankelijke
ombudsvoorziening (ombudsman dan wel –commissie) die belast is met het afhandelen van
klachten. De maatschappelijke onderneming rapporteert jaarlijks over het aantal klachten, de
aard van deze klachten alsmede de wijze waarop deze worden afgehandeld. Dit rapport is
openbaar.’53 Ook het in de inleiding genoemde SER-rapport pleitte, zoals we al zagen, voor
‘een adequate klachtenregeling met de mogelijkheid van beroep bij een onafhankelijke
instantie’.  Uit beide geciteerde passages is niet meteen duidelijk of hier op waarlijk extern
klachtrecht wordt gedoeld, of meer op een soort veredelde (want onafhankelijke) vorm van
intern klachtrecht: een ombudsmanachtige figuur, maar dan uitsluitend voor de eigen
organisatie. Ik ga er hierna van uit dat hier uitdrukking wordt gegeven aan de wens om op
brancheniveau tot een zekere normering te komen en dat dus aan een vorm van extern
klachtrecht is gedacht. 54 Als het Netwerk ernst wil maken met het klachtrecht, dan durft men
zich immers best te meten met bijvoorbeeld de verzekeraars en de pensioenfondsen die ook
ombudsmannen voor de gehele branche hebben55.

De SER ziet de voorziening in een externe klachtenregeling als een zaak van zelfregulering
door de betrokken instellingen of hun brancheorganisaties. Dat past goed bij de toon van het
coalitieakkoord van het kabinet. Maar laten we eens aannemen dat de wetgever meent dat dit
toch een onderwerp is dat wettelijke regeling behoeft. Kan hij dan zonder meer de Nationale
ombudsman aanwijzen als externe klachtbehandelaar? De Grondwet staat daaraan niet in de
weg 56, maar uit het voorafgaande valt af te leiden dat hier op tenminste twee punten nog wel
de nodige haken en ogen aan zitten.
De eerste vraag die in dat geval zou rijzen is, welk normenkader de ombudsman zou moeten
toepassen. Het gaat hier immers om instellingen die niet alleen een privaatrechtelijke
rechtsvorm hebben, maar die in ons land ook altijd welbewust in de private sfeer zijn
gehouden. In het rechtsstatelijke schema zitten zij dus niet aan de overheidskant, maar aan de

                                                          
52 Vgl. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2004, 168 e.v.
53 NTMO 2003, 22. Het NTMO is een samenwerkingsverband van op dit moment de volgende koepels: Aedes
(woningcorporaties), ActiZ (zorgondernemers), MBO-raad (middelbaar beroepsonderwijs en de
volwasseneneducatie), HBO-raad (bekostigde hogescholen), NVZ (ziekenhuizen), VGN (gehandicaptenzorg),
MO-groep (welzijn & maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang) en GGZ (geestelijke
gezondheidszorg).
54 Voor eerstelijns klachtrecht bestaan vaak al voorzieningen, soms zelfs wettelijk verplicht, zoals in de
zorgsector en in het basis- en voortgezet onderwijs.
55 De ombudsman voor de levensverzekeringsbranche bestaat zelfs al sinds 1971 en is – als instituut – dus ouder
dan de Nationale ombudsman.
56 Artikel 78a, vierde lid.
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kant van de burger en zijn organisaties. Ze kunnen zelf bijvoorbeeld aanspraak maken op
verwerkelijking van grondrechten tegenover de overheid. Als de overheid hen aan bijzondere
normen wil binden, is daar op grond van het legaliteitsbeginsel een wettelijke regeling voor
nodig waarin die normen zo precies mogelijk worden beschreven.57 De verhouding met hun
'cliënten' is (buiten de situaties waarin ze 'b-orgaan' zijn in de zin van de Awb) ook van
privaatrechtelijke aard.58 Voor zover aanvullende 'rechtsbescherming'  gewenst is (dat zou op
sommige van de betrokken terreinen heel goed het geval kunnen zijn), moet dat misschien dus
eerder als een aanvulling op de privaatrechtelijke rechtsbescherming worden geconstrueerd,
zoals ook het geval lijkt te zijn bij de ombudsmannen van de verzekeraars.59

De tweede vraag is, waaraan een door de Tweede Kamer benoemde ombudsman in dit type
verhoudingen zijn gezag zou moeten ontlenen. Het gaat hier voor een belangrijk deel om
organisaties waar de discretionaire bevoegdheden op de werkvloer waarschijnlijk dichter in de
buurt liggen van die bij de politie, dan van die bij de Belastingdienst (of bij de met de laatste
zeer vergelijkbare organisaties van verzekeraars en pensioenfondsen). De doorwerking van
ombudsmanoordelen zou daardoor wel eens – hoe dan ook – lastig kunnen zijn, tenzij je een
ombudsman hebt die – bijvoorbeeld door zijn arbeidsverleden – juist op de betrokken
werkvloeren al bij voorbaat op persoonlijk gezag aanspraak kan maken. De druk van het
politieke proces lijkt hier bovendien (grote schandalen daargelaten)  wel erg ver verwijderd,
waardoor vanzelf ook de druk van de openbaarheid veel minder sterk zal zijn dan bij de
overheidsbureaucratie. Overigens heeft de in paragraaf 4 geschetste geleidelijke uitbreiding
van het werkgebied van de Nationale ombudsman de band tussen het ombudsmanwerk en de
ministeriële verantwoordelijkheid soms al losser gemaakt. Veel bestuursorganen in 'de
periferie' van de rijksoverheid vallen daar immers niet of slechts ten dele onder. Het zou
interessant zijn om eens na te gaan of dit gevolgen heeft voor de doorwerking van de
ombudsmanoordelen bij die organisaties. Ik kan mij voorstellen dat het niet veel uitmaakt bij
de grotere zelfstandige bestuursorganen die door de overheid zelf in het leven zijn geroepen
(zoals bijvoorbeeld het Kadaster), omdat die vaak wel de hete adem van de politiek (die ze
altijd weer kan inlijven) in de nek zullen voelen. Aan de andere kant van het spectrum - bij de
kleinere ondernemingen die soms heel even 'b-orgaan' zijn, zoals de APK-keurders - zou dat
wel eens anders kunnen liggen en zou hij wel eens meer kunnen worden gezien als die ‘verre
mijnheer uit Den Haag’. Bij mijn weten is hier echter nooit gericht onderzoek naar gedaan.

Als de wetgever zou overwegen om het bereik van de Nationale ombudsman naar het
maatschappelijke middenveld uit te breiden, dan zijn er dus nog wel wat punten die nadere
overdenking behoeven. Daarbij zou dan ook betrokken moeten worden wat de gevolgen
zouden kunnen zijn voor het profiel en het aanzien van het huidige ombudsman-instituut als
zijn werkgebied veel breder en diverser zou worden: wordt het dan niet een soort algemeen
bureau voor klachtbehandeling dat er belang bij krijgt om klanten te werven en te behouden,
in plaats van de persoon die onze burgerlijke vrijheden bewaakt door streng in de gaten te
houden of de voeten van de vet geworden staat nog wel schoon zijn?

6. En de burger?

Vanuit de burger gezien gaat het waarschijnlijk vooral om het voorhanden zijn van goede
klachtprocedures, waarbij de vraag wie precies de klachten behandelt, van minder belang is.
Ook voor de ombudsman moet het prettiger zijn als hij klagers niet met lege handen hoeft

                                                          
57 Zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in de Algemene wet gelijke behandeling.
58 Zie over een en ander Vermeulen & Zoontjens 2000, p. 70-72.
59 Inmiddels opgegaan in het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Zie www.kifid.nl . Over het
daaraan voorafgaande Klachteninstituut Verzekeringen: Blom 2002.
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weg te sturen, maar hen kan verwijzen naar een collega-instantie. Dat betekent dat uitbreiding
van het bereik van de ombudsman niet de enige weg is om verlichting te brengen. Als
bijvoorbeeld brancheorganisaties, ook of juist die in het sterk met de overheid geassocieerde
maatschappelijk middenveld, erin slagen om voor hun hele branche een goed functionerende
onafhankelijke klachtinstantie te onderhouden waarbij termijnen en ontvankelijkheid zoveel
mogelijk zijn afgestemd op die van de Nationale ombudsman, hoeven veel van de in de
inleiding genoemde frustraties waarschijnlijk niet meer voor te komen, zeker niet als die
klachtinstanties en de Nationale ombudsman naar elkaar verwijzen en in voorkomend geval
ook samenwerken bij de behandeling van een klacht.60 Daarom vallen de plannen van het
Netwerk Toekomst Maatschappelijke Onderneming vanuit het perspectief van de burger toe te
juichen. Verder kan het helpen, als er bij de zogenoemde 'b-organen' juist ook voor de niet-
overheidstaken een goede externe klachtvoorziening bestaat, zodat men met een klacht altijd
ergens terecht kan. Misschien moet dat maar een voorwaarde zijn voor de aanwijzing tot (of
het aangewezen blijven als) bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Bij
goede afspraken over doorverwijzen en samenwerking hoeft een klager dan niets meer te
merken van al die juridische onderscheidingen en definities. Als de eigenlijk volledig
publieke organisaties met een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid zich dan nog vrijwillig
bij de Nationale ombudsman zouden kunnen aansluiten, zou er voor de klagende burger veel
gewonnen zijn.

                                                          
60 Zie bijvoorbeeld Nationale ombudsman, rapport 2007/080. In deze zaak werkte de Nationale ombudsman
samen met de Commissie Gelijke Behandeling die zelf ook een rapport uitbracht. Samenwerking lijkt vooral van
belang in situaties waarin zgn. ‘ketenproblematiek’ oorzaak van klachten kan zijn, zoals in de Jeugdzorg.



15

Literatuur

Algemene Rekenkamer (2006), Goed bestuur tussen publiek en privaat. Ontwikkelingen in
bestuur, beleid en regelgeving. Den Haag: ARK.

Bense, Marion & Sjoerd Zijlstra (1994) Het begrip bestuursorgaan. Nederlands tijdschrift
voor bestuursrecht 1994(9), p. 253-270.

Berge, J.B.J.M. ten, M.P. Gerrits-Janssens, R.J.G.M. Widdershoven (1997) Blik op de
toekomst van de Nationale ombudsman. Visies op consolidatie en meerwaarde, Deventer:
Tjeenk Willink.

Besselink, Leonard F.M. (2001) Types of national institutions for the protection of human
rights and ombudsman institutions: an overview of legal and institutional issues. In: Hossein,
Kamal & Leonard F.M. Besselink (eds.), Human Rights Commissions and Ombudsman
Offices: National Experiences throughout the World. Londen/Den Haag/Boston: Kluwer Law
International.

Blom, mr. A. (2002) Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV): een verrijking voor de
consument? In: Buiten de rechter om. Themanummer van het juridische studentenblad Ars
Aequi. Nijmegen: Ars Aequi.

Bos, W. & P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt (2004) Grond- en mensenrechten in het werk van
de Nationale ombudsman. NJCM-Bulletin / Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 29
(3), p. 343-363.

Brasz, H.A. (1964) Zonder vorm van proces? Toespraak tot aanvaarding van het ambt van
gewoon hoogleraar in de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam op 13 november 1964, Arnhem: Vuga-boekerij.

Brouwer, Anje (1998) Met recht behoorlijk ingesloten. Een analyse van de uitspraken van de
Nationale ombudsman op detentierechtelijk terrein van 1988-1997, Deventer: Gouda
Quint/Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.

Caiden, Gerald E., ed. (1983) International Handbook of the Ombudsman. Evolution and
Present Function, Westport-Londen: Greenwood Press.

Commissie Belinfante (1964), De Ombudsman. Rapport van de Studiecommissie. ingesteld
door het bestuur van de Vereniging voor Administratief Recht, ter beantwoording van de
vraag, in hoeverre de instelling van een Parlementair Ombudsman naar Scandinavisch
voorbeeld voor Nederland wenselijk is, Geschriften VAR LII, Haarlem: Tjeenk Willink.

Commissie Koersen (1960), Verslag van de Commissie Onderzoek Militair Aankoopbeleid,
Kamerstukken II 1959-1960, 5450, nr. 3.

Commissie Langemeijer (1963), Betere bescherming tegen de overheid. Ook Nederland een
Ombudsman, Amsterdam: Arbeiderspers/Dr. Wiardi Beckman Stichting.

Commissie Prinsen (1950), Verslag van de Commissie, ingesteld bij besluit van de Minister-
President en de Minister van Binnenlandse Zaken van 13 juli 1948 in zake uitbreiding van de



16

bevoegdheid van de Kamers der Staten-Generaal met betrekking tot het onderzoek van
klachten, Den Haag: Sdu.

Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer (1967), Nota van de Commissie
voor de Verzoekschriften inzake haar taak, werkwijze en bevoegdheden, Kamerstukken II
1966-1967, 9027, nrs. 1-3.

Fernhout, R. (2002) De Nationale ombudsman en de Awb. In: M. Lurks, W. den Ouden,
J.E.M. Polak & A.E. Schilder (red.), De grootste gemene deler. Opstellen aangeboden aan
prof. mr. Th. G.Drupsteen. Leiden: Kluwer / E.M. Meijers Instituut.

Gregory, Roy & Philip Giddings, eds.(2000), Righting Wrongs. The Ombudsman in Six
Continents, Amsterdam: IOS-Press.

Hertogh, M.L.M. (1997), Lering uit rechtsbescherming. Over de bestuurlijke doorwerking van
de administratieve rechter en de Nationale ombudsman. Beleid & Maatschappij 1997 (6), p.
283 e.v.

Hertogh, M.L.M. (2000), The National Ombudsman of the Netherlands. In: Roy Gregory &
Philip Giddings (eds.), Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents, Amsterdam:
IOS-Press.

Kennedy, James C. (1995) Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig, Meppel:
Boom.

Kirchheiner, H.H. (1971) Een studie over het instituut van de Ombudsman aan de hand van
ervaringen in Zweden en Denemarken. Proefschrift Leiden. Alphen aan den Rijn: Samsom.

Kirchheiner, H.H.  (1983) The Ideological Foundation of the Ombudsman Institution. In:
Caiden, Gerald E. (ed),  International Handbook of the Ombudsman: Evolution and Present
Function. Westport-Londen: Greenwood Press.

Langbroek, Ph.M. & P.Rijpkema (2004), Ombudsprudentie. Over de behoorlijkheidsnorm en
zijn toepassing. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Molenaar, A.N. (1945), Staatkundige perspectieven, Leiden: Sijthoff.

Naeyé, dr. J. (1991) Klagen over de politie bij de Nationale ombudsman. In: Mr. J.B.J.M. ten
Berge, mr. E.J. Daalder, dr. J. Naeyé, De Nationale ombudsman. Preadviezen voor de
algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Administratief Recht op 26 april
1991,  VAR-reeks 106, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.

Niemeijer, E., J.S. Timmer (1993), Het ABC van de Nationale ombudsman. Arbiter, bewaker
en consulent,  Bestuurskunde 1993(8), 370-380.

NTMO/Netwerk Toekomst Maatschappelijke Onderneming (2003) De waarde van de
maatschappelijke onderneming geborgd. www.ntmo.nl  (geraadpleegd op 30 mei 2007).

Oosting, M. (1989) Het oordeel van de Nationale ombudsman. Nederlands Tijdschrift voor
Bestuursrecht 1989 (6), p. 165-174.



17

Oosting, M. (1996) Wat bepaalt de ombudsman? Een vergelijkend perspectief. Bestuurskunde
5(4), p. 189-197.

Reif, Linda C, ed. (1999) The International Ombudsman Anthology. Selected Writings from
the International Ombudsman Institute, Den Haag: Kluwer.

Sasse van Ysselt, P. van (2000) Nationale ombudsman en de bescherming van grond- en
mensenrechten. NJCM-Bulletin / Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 25 (6), p.
1044-1062.

Steenbeek, J.G. (1963) De Parlementaire ombudsman in Zweden, Denemarken en
Noorwegen. Rapport van een onderzoek verricht in opdracht van de Vereniging voor
Administratief Recht, Haarlem: Tjeenk Willink.

Sociaal-Economische Raad (2005) Ondernemerschap voor de publieke zaak. Den Haag: SER.

Surowiecki, James (2004) The Wisdom of Crowds, New York: Doubleday.

Timmer, Jaap & Bert Niemeijer (1994), Burger, overheid en Nationale ombudsman. Evaluatie
van het instituut Nationale ombudsman, Den Haag: Sdu/Hugo Sinzheimer Instituut.

Vereniging voor Administratief Recht (1965), Verslag van de Algemene Vergadering,
gehouden op 25 september 1964 ter behandeling van het rapport van de Ombudsman-
commissie, Geschriften VAR LIII, Haarlem: Tjeenk Willink.

Vermeulen, prof. mr. B.P. & mr. P.J.J.Zoontjens (2000) Het 'algemene' bestuursrecht en het
bijzondere onderwijsrecht. In: Prof.mr. C.A.J.M. Kortmann, prof.mr. B.P. Vermeulen, mr.
P.J.J. Zoontjes, De Awb en de bijzondere wetgeving. Preadviezen, uitgebracht voor de
algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht op 12 mei 2000, VAR-
reeks 124, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (2005) Investeren in de samenleving. Een
verkenning naar de missie en positie van de maatschappelijke onderneming. Den Haag: WI-
CDA.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2002), De toekomst van de nationale
rechtsstaat. Den Haag: Sdu.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2004), Bewijzen van goede
dienstverlening. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Winter, H.B., A. Middelkamp, M.Herweijer (2007) Klagen bij bestuursorganen.
Evaluatieonderzoek naar de klachtbehandeling door bestuursorganen, Den Haag:
Boom/WODC.


