
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  
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Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat  
 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28747 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling 

van klachten over bestuursorganen door een ombudsman, alsmede daarmee 
samenhangende wijziging van de Wet Nationale ombudsman, de Gemeentewet, de 
Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet 
extern klachtrecht)  
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 1 juli 2004 met algemene 
stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.  
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikelen 9:22 en 9:23 
7→9 (Wolfsen/Van Beek) 
Zowel de Amsterdamse, Rotterdamse en Haagse ombudsman bemiddelt in gevallen waarin er 
sprake is van een evidente, kennelijke misslag van het bestuur. Deze handelswijze is in 
overeenstemming met de laagdrempelige hulp en de juridiserende aanpak die van een 
ombudsman mag worden verwacht. 
Aangezien dit ook door de regering wordt gezien als een alleszins aanvaardbare praktijk, moet 
dit ook wettelijk mogelijk zijn. Dit amendement strekt daartoe. Opgemerkt zij dat een 
dergelijk optreden enkel in de bezwaarfase mogelijk moet zijn 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, ChristenUnie, 
SGP en LPF 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikelen III, IV, V 
8 (Wolfsen) 
Artikel 81 onderstreept de onafhankelijke positie die de ombudsman ten opzichte van het 
bestuur behoort te hebben. Als gevolg van deze wijziging zal de benoeming van het personeel 
van de ombudsman door de gemeenteraad c.q. provinciale staten c.q. het algemeen bestuur 
geschieden, op voordracht van de ombudsman. Aangezien zowel de benoeming als 
financiering door de gemeenteraad c.q. provinciale staten c.q. het algemeen bestuur wordt 
vastgesteld, ligt het voor de hand dat benoeming van het personeel dat nodig is voor een 
goede uitoefening van de werkzaamheden eveneens door de raad c.q. provinciale staten c.q. 
het algemeen bestuur gebeurd. Overigens kent de Gemeentewet een soortgelijke regeling voor 
de benoeming van het personeel van de griffie. 
Ingetrokken. 
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