
Bestuurskosten 2015 
 

In het kader van transparantie plaatst de Nationale ombudsman een overzicht van de bestuurskosten op haar 

site. 

 

Tot bestuurskosten worden gerekend: 

De uitgaven voor de voorzieningen die aan de Nationale ombudsman en de substituut-ambtsdragers ter 

beschikking worden gesteld en die noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun ambt; en de vaste vergoedingen 

voor de kosten van voorzieningen die voor eigen rekening van de Nationale ombudsman en de substituut-

ambtsdragers komen en die door hen mede worden aangewend ten behoeve van de vervulling van hun ambt. 

 

In de leeswijzer Faciliteiten, Geschenken en Nevenfuncties ambtsdragers is onder andere vastgelegd wat de 

ambtsdragers wel en niet kunnen declareren. Deze leeswijzer is gebaseerd op Besluit rechtspositie Raad van 

State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman en aanvullend intern beleid.  

Na een volledige controle van de bestuurskosten is de conclusie dat alle declaraties en facturen rechtmatig en 

conform regelgeving zijn gedeclareerd. 

Bestuurskosten totaal 2015 
 

In 2015 is € 159.919 aan bestuurskosten betaald. Daarvan is € 2.838 rechtstreeks betaald aan de ambtsdragers 

i.v.m. door hen gemaakte kosten. Deze uitgaven betroffen hoofdzakelijk reis- en verblijfskosten en externe 

representatiekosten.  

 

De Nationale ombudsman heeft geen dienstauto en ook geen chauffeur in dienst. Daarom maakt zij gebruik van 

een taxivervoersbedrijf. Met dit bedrijf worden zowel de Nationale ombudsman, de Substituut-ambtsdragers en 

incidenteel ook overige medewerkers vervoerd. Als bestuurskosten is alleen het vervoer opgenomen voor de 

ambtsdragers.   

 

In 2015 zijn uitgaven geboekt i.v.m. het afscheid van waarnemend ombudsman Frank van Dooren. Alle uitgaven 

hiervoor zijn geboekt als bestuurskosten.  

 

Tabel 1: weergave bestuurskosten Nationale ombudsman 

 
    Buitenlandse 

dienstreizen 
Binnenlandse 
dienstreizen en 
woon-werk 

Opleiding en 
coaching 

Representatie
kosten 

Totaal 
2015 

Algemene 
uitgaven     

93.367     93.367 

Reinier van 
Zutphen 

Nationale 
ombudsman 

11.383 

 

3.239 335 14.957 

Marc Dullaert Kinderombudsman 6.690 273 19.062 425 26.450 

Addie Stehouwer 
Substituut 
ombudsman 

1.091       1.091 

Frank van 
Dooren  

Substituut 
ombudsman 

      24.054 24.054 

Totaal   19.164 93.640 22.301 24.814 159.919 

 


