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Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering 
schriftelijk gegeven antwoorden 

7 

Vragen het lid Rombouts (CDA) op 2 februari 2016 medegedeeld aan de 
Minister-President en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport inzake het niet voordragen voor herbenoeming van de 
Kinderombudsman. 

Antwoorden van de heer Van Rijn (Staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport), mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (ontvangen 9 maart 2016). 

Vraag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Is het waar dat de Nationale ombudsman niet voornemens is de huidige 
Kinderombudsman voor te dragen voor herbenoeming? 
Is de Nationale ombudsman in het geheel niet voornemens een nieuwe 
Kinderombudsman voor te dragen? Zo ja, welke zwaarwegende beweeg-
redenen liggen hieraan ten grondslag, wetende dat Nederland zich op grond 
van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind verplicht heeft een 
onafhankelijk instituut in te stellen dat toezicht houdt op de implementatie 
van dit verdrag? 
Heeft de Nationale ombudsman meegewogen, dat de Kinderombudsman de 
afgelopen jaren belangwekkend en maatschappelijk breed gewaardeerd werk 
heeft gedaan, waardoor de problemen van kinderen stevig op de politieke en 
maatschappelijke agenda zijn geplaatst, zoals daar zijn de armoede onder 
kinderen, kindermishandeling, kinderen in vechtschei-dingen en kinderen in 
vluchtelingencentra? 
Heeft de Nationale ombudsman tevens meegewogen, dat in geval van niet 
herbenoeming per 1 april 2016 Nederland het voorzitterschap van de 
Europese Kring van Kinderombudsmannen, dat nog tot 1 september van dit 
jaar loopt, op moet geven, terwijl de Kinderombudsman op 1 september 
vorig jaar op uitnodiging van de voorzitter van de Tweede Kamer temidden 
van zijn Europese collega’s in de Ridderzaal plechtig geïnstalleerd is? Welke 
zwaarwegende redenen rechtvaardigen dat de Kinderombudsman deze 
Europese taken niet af kan maken? 
Is het waar dat in de top van de organisatie van de Nationale ombudsman 
meerdere functionarissen de wacht is aangezegd, als daar zijn een van de 
substituut-ombudsmannen en de algemeen directeur? 
En is het waar dat de Nationale ombudsman over het ontslag van de 
algemeen directeur alsook de algehele reorganisatie van het bureau 
Nationale ombudsman geen advies aan de ondernemingsraad heeft 
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gevraagd, terwijl van een ombudsman nu toch juist verwacht mag worden 
dat hij zorgvuldig en transparant handelt en communiceert? 
Hoe beoordeelt u de discontinuïteit van het instituut Nationale ombudsman, 
indien in de top van de organisatie van de Nationale ombudsman tegelijker-
tijd meerdere sleutelposities vacant gesteld worden? 
Bent u van oordeel dat het recht dat de Nationale ombudsman claimt om zijn 
eigen team samen te kunnen stellen van hogere orde is dan het aantrekken 
en behouden van kritische en onafhankelijke leden van dit Hoge College van 
Staat? 

Antwoord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8
De Nationale ombudsman heeft op 18 januari jl. een brief aan de voorzitter 
van de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij aangeeft met de vaste commissie 
voor Binnenlandse Zaken in overleg te willen treden over de invulling van de 
vacatures die ontstaan als gevolg van het verstrijken van de ambtstermijn 
van twee substituut-ombudsmannen (onder wie de substituut-ombudsman 
die op dit moment de functie van Kinderombudsman vervult) per 1 april 
2016. De Nationale ombudsman heeft aangegeven de hoogste prioriteit aan 
de invulling van de vacature van Kinderombudsman te geven. 
De procedure rondom de benoeming van substituut-ombudsmannen is 
geregeld in de Wet Nationale ombudsman. De Tweede Kamer benoemt op 
verzoek van de Nationale ombudsman een of meer personen tot substituut-
ombudsman en wijst daarbij de substituut-ombudsman aan die de functie 
van Kinderombudsman of van Veteranenombudsman heeft. Indien er geen 
Kinderombudsman is, draagt de Nationale ombudsman zo spoedig mogelijk 
zorg voor een verzoek aan de Tweede Kamer zoals hiervoor bedoeld. Noch in 
deze procedure, noch in de wijze waarop de Nationale ombudsman de 
ambtelijke organisatie van het college vormgeeft, is een rol weggelegd voor 
het kabinet. 
Volledigheidshalve wijs ik erop dat de vaste commissie voor Binnenlandse 
Zaken van de Tweede Kamer op 11 februari jl. de subcommissie Benoeming 
substituut ombudsman/Kinderombudsman heeft ingesteld.
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