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Toetsingskader Nevenfuncties ambtsdragers 
 

Bij de opstelling van dit toetsingskader is aangesloten bij bepalingen en uitgangspunten zoals die zijn 

weergegeven in de Wet Nationale ombudsman en de Gedragscode Integriteit Rijk 2017/2018. 

De Nationale ombudsman vervult qualitate qua een aantal nevenfuncties: 

- Lid bestuur Kirchheiner Stichting ombudsman en Democratie  

- Lid Raad van Advies College Rechten van de Mens  

- Voorzitter van de Vereniging voor Klachtrecht 

Voor de overige nevenfuncties van de ambtsdragers geldt het hieronder beschreven beleid. 

Algemeen uitgangspunt bij de toetsing van een mogelijke nevenfunctie van een ambtsdrager is dat 

de hoofdfunctie van de ambtsdrager op een goede manier kan worden vervuld uitgaande van een 

onpartijdige en onafhankelijke positie. 

In de Wet Nationale ombudsman is opgenomen dat de ambtsdragers niet kunnen bekleden: 

• Het lidmaatschap van publiekrechtelijke colleges waarvoor de keuze geschiedt bij krachtens 

wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen. 

• Een openbare betrekking waaraan een vaste beloning of toelage is verbonden. 

• Het lidmaatschap van vaste colleges van advies en bijstand aan de Regering. 

• Het beroep of ambt van advocaat of notaris. 

• Betrekkingen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van 

zijn ambt of handhaving van zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen 

daarin.  

Aanvullend worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- De ambtsdragers accepteren geen nevenfunctie bij een organisatie waarover de Nationale 

ombudsman, Veteranenombudsman of Kinderombudsman bevoegd is klachten te 

behandelen. 

- Het totaal aan nevenfuncties per ambtsdrager mag een goede ambtsvervulling niet in de weg 

staan. 

- De ambtsdragers accepteren geen nevenfuncties die onverenigbaar zijn met de integriteit 

van de Nationale ombudsman als Hoog College van Staat. 

 

 

Procedure toetsing nevenfuncties ambtsdragers 

Elke beoogde nevenfunctie wordt vooraf voorzien van een schriftelijk ambtelijk advies van de 

algemeen directeur aan de Nationale ombudsman. Dit advies wordt opgesteld door het 

Bestuursbureau en wordt via de algemeen directeur voorgelegd aan de Nationale ombudsman. 

De Nationale ombudsman beslist of de nevenfunctie kan worden aanvaard. Indien wordt afgeweken 

van het advies wordt dit schriftelijk door de Nationale ombudsman gemotiveerd. 

 

Procedure vastlegging nevenfuncties ambtsdragers 
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Volgens de wet Nationale ombudsman dienen de betrekkingen die de ambtsdragers buiten hun  

ambt vervullen, openbaar te worden gemaakt.   

Alle nevenfuncties van de ambtsdragers staan in een register dat wordt beheerd door het 

Bestuursbureau. 

Op de website van de Nationale ombudsman wordt per ambtsdrager weergegeven welke 

nevenfuncties worden vervuld. Per nevenfunctie wordt de ingangsdatum vermeld met daarbij of er 

wel of niet sprake is van bezoldiging/onkostenvergoeding. 

 

Twee keer per jaar (1 januari en 1 juli) voert het Bestuursbureau een volledigheidscheck uit van alle 

nevenfuncties van de zittende ambtsdragers. Indien nodig wordt de website geactualiseerd. 

 


