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Aanpassing bedragen Vergoedingenbesluit
Wet Nationale ombudsman
12 december 2000/Nr. CW00/U101567
DGCZK/CZW
De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 5 van het
Vergoedingenbesluit Wet Nationale
ombudsman;
Besluit:
Artikel 1
Ten aanzien van de verzoekschriften
die zijn ontvangen in de periode 1
september 1999 tot en met 31 augustus 2000 worden de bedragen,
bedoeld in artikel 2 van het
Vergoedingenbesluit Wet Nationale
ombudsman, aangepast als volgt:
a. de vergoeding, verschuldigd krachtens artikel 2, eerste lid, van dat
besluit bedraagt f 1928,- per verzoekschrift;
b. de vergoeding, verschuldigd krachtens artikel 2, tweede lid, onder a,
van dat besluit bedraagt f 5988,- per
verzoekschrift;
c. de vergoeding, verschuldigd krachtens artikel 2, tweede lid, onder b,
van dat besluit bedraagt f 406,- per
verzoekschrift.

Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting
in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
K.G. Vries.

Artikel 5 van het Vergoedingenbesluit
schrijft voor dat de in dat besluit
genoemde bedragen jaarlijks bij
ministeriële regeling worden aangepast, te beginnen in het jaar 2000 ten
aanzien van de verzoekschriften die
zijn ontvangen in de periode 1 september 1999 tot en met 31 augustus
2000. Aan die opdracht wordt met
deze regeling voor het eerst uitvoering
gegeven.
De wijze waarop de aanpassing van
de in het Vergoedingenbesluit
genoemde bedragen moeten worden
aangepast, is in artikel 5, eerste lid,
van dat besluit als volgt geregeld:
overeenkomstig het door het Centraal
Bureau voor de Statistiek in het
kader van de Nationale Rekeningen
vastgestelde prijsindexcijfer van de
consumptie van de overheid van de
activiteit algemeen bestuur, volgens
de jaar-op-jaarmethode. Het prijsindexcijfer 1999 ten opzichte van 1998
is 1,6%. Dat komt neer op een vermenigvuldigingsfactor van 1,016.

Toelichting
Krachtens artikel 1b van de Wet
Nationale ombudsman kunnen
bestuursorganen van provincies,
gemeenten, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen worden aangewezen, waarop de Wet
nationale ombudsman van toepassing
is. Het Vergoedingenbesluit Wet
nationale ombudsman regelt de vergoedingen die de betrokken provincies, gemeenten, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen verschuldigd zijn ter dekking van de kosten die zijn verbonden aan het
De Minister van Binnenlandse Zaken
beschikbaar stellen van de klachten Koninkrijksrelaties,
voorziening bij de Nationale ombuds- K.G. de Vries.
man.
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