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Samenvatting | Nederland heeft sinds 2011 een Kinderombudsman. In dit artikel wordt ingegaan op de
rol van de Kinderombudsman in de kinderrechteninfrastructuur van Nederland. Het gaat in op de internatio-
nale richtlijnen voor nationale onafhankelijke kinderrechteninstituten en bespreekt hoe de Kinderombudsman
in Nederland is ontstaan. Er wordt ingegaan op de wettelijke taken van de Kinderombudsman en op de
plek die de Kinderombudsman is gaan innemen in het kinderrechtenveld in Nederland. De relatie tussen
de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman krijgt aparte aandacht in het licht van de internationale
eis van autonomie voor onafhankelijke kinderrechteninstituten. Sinds 2015 zijn gemeentelijke kinderombuds-
mannen in opkomst waardoor de kinderrechteninfrastructuur in Nederland verder wordt uitgebouwd vanuit
het decentrale niveau. De vraag is hoe zij zich tot de (nationale) Kinderombudsman verhouden. Tot slot
wordt aandacht besteed aan de (toekomstige) rol van de Kinderombudsman in een bijzondere decentrale
situatie, namelijk in Caribisch Nederland.
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1 Inleiding

Nederland is sinds 1995 partij bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
(1989) (hierna: IVRK).1 Het IVRK vindt op verschillende manieren een weg naar de Nederlandse
rechtsorde. Het IVRK werkt als juridisch instrument door in wetgeving, via de rechterlijke macht2

en in beleid. Dat proces wordt in de gaten gehouden en gestimuleerd door monitoring, op
nationaal en internationaal niveau, bijvoorbeeld via de vijfjaarlijkse rapportage cyclus bij het
VN-Kinderrechtencomité, en via niet-gouvermentele organisaties (hierna: ngo’s) die door middel
van lobby wetgevings- en beleidsprocessen beïnvloeden. Het VN-Kinderrechtencomité onder-
streept het belang van het creëren van onafhankelijke instituten die kinderrechten op nationaal
niveau bewaken.3 Nederland heeft sinds 2011 een dergelijk instituut namelijk de Kinderombuds-

Dr. mr. K.F.M. Klep is universitair docent in de Advanced Master International Children’s Rights aan de Universiteit
Leiden, bij het Instituut voor Privaatrecht, afdeling Jeugdrecht.

1 Nederland heeft ook het Facultatief Protocol over de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie
en het Facultatief Protocol over de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten geratificeerd. Het
Facultatief Protocol inzake een communicatieprocedure, dat minderjarigen en hun vertegenwoordigers de mogelijk-
heid biedt zelf een klacht voor het VN-Kinderrechtencomité te brengen, namens een individueel kind of een groep
kinderen, is nog niet door Nederland geratificeerd.

2 M.M.C. Limbeek & M.R. Bruning, ´Chapter 6. The Netherlands. Two Decades of the CRC in Dutch Case Law’,
in: T. Liefaard & J.E. Doek (red.), Litigating the Rights of the Child. The UN Convention on the Rights of the Child in
Domestic and International Jurisprudence, Dordrecht: Springer 2014, p. 89-105.

3 Committee on the Rights of the Child 15 november 2002, General Comment No. 2. The role of independent national
human rights institutions in the promotion and protection of the rights of the child, UN Doc CRC/GC/2002/2.
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man.4 Marc Dullaert werd op 15 februari 2011 door de Tweede Kamer benoemd tot de eerste
Kinderombudsman van Nederland. Op 5 april 2016 volgde Margrite Kalverboer hem op.

In dit artikel wordt ingegaan op de rol van de Kinderombudsman in de kinderrechteninfra-
structuur van Nederland.5 Onder deze infrastructuur versta ik de wetten, instituties en actoren
die een rol spelen in het bevorderen en beschermen van kinderrechten in Nederland. De kinder-
rechteninfrastructuur krijgt vorm in de interactie tussen de wetten, instituties en actoren op
supranationaal, nationaal en decentraal niveau. Het artikel gaat dan ook in op de volgende vraag:
Welke rol speelt de Kinderombudsman in de kinderrechteninfrastructuur van Nederland, in
relatie tot supranationale, nationale en gedecentraliseerde niveaus?6

Het artikel begint in paragraaf twee met de internationale richtlijnen voor nationale onafhan-
kelijke kinderrechteninstituten. Daarna laat paragraaf drie zien hoe de Kinderombudsman in
Nederland is ontstaan. Paragraaf vier bespreekt de wettelijke taken van de Kinderombudsman
en toont hoe deze een plek is gaan innemen in het kinderrechtenveld in Nederland. Vervolgens
wordt in paragraaf vijf ingezoomd op de relatie tussen de Kinderombudsman en de Nationale
ombudsman. Dit verdient aparte aandacht in het licht van de internationale eis van autonomie
voor onafhankelijke kinderrechteninstituten. Paragraaf zes gaat in op het ontstaan van gemeente-
lijke kinderombudsmannen waardoor de kinderrechteninfrastructuur in Nederland verder wordt
uitgebouwd vanuit het decentrale niveau. Tot slot wordt in paragraaf zeven kort aandacht besteed
aan de (toekomstige) rol van de Kinderombudsman in een bijzondere decentrale situatie, namelijk
in Caribisch Nederland.

2 Internationale kinderrechten: onafhankelijke nationale kinderrechteninstituten

In het IVRK is nergens expliciet de verplichting tot het instellen van een kinderombudsman
opgenomen. Artikel 4 van het IVRK wijst op de verplichting van overheden om kinderrechten
te implementeren. Zij zijn ook gehouden te monitoren.7 De monitoringstaak is in de eerste plaats
de verantwoordelijkheid van de overheden zelf. Verschillende lidstaten hebben na ratificatie
van het IVRK een instituut gecreëerd dat zich bezighoudt met het toezicht op de implementatie
van kinderrechten.8

4 De Kinderombudsman volgt uit de aanpassing van de Wet Nationale ombudsman (WNo) met de Wet Kinder-
ombudsman (Stb. 2010, nr. 716).

5 Het artikel is onder andere gebaseerd op het rapport van de Evaluatie Wet Kinderombudsman waarbij de auteur
als onderzoeker en auteur was betrokken. Dit onderzoek zag op de periode april 2011 tot april 2016. Voor het
onderhavige artikel is verdere literatuurstudie en documentanalyse uitgevoerd. M.R. Bruning, S.E. Rap, K.F.M.
Klep, M. Bouterse, D.S. Verkroost, J. Mesman, A.K. Yesilkagit, A.G. Castermans, T. Liefaard, C.M.M. van Leeuwen
& V.E. Pattyn, Evaluatie Wet Kinderombudsman, Den Haag: ZonMw 2017. Het rapport en de aanbevelingen zijn
op 6 juli 2017 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangeboden aan de Tweede Kamer,
zonder inhoudelijke reactie. De wetsevaluatie is nog niet besproken in de Tweede Kamer. Elders is verslag gedaan
van de hoofdbevindingen van het rapport: K.F.M. Klep, V.E. Pattyn, M.R. Bruning, T. Liefaard, D.S. Verkroost
& S.E. Rap, ‘De Kinderombudsman op de kaart. Lessen voor de toekomst uit de Evaluatie Wet Kinderombudsman’,
Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2018(4), p. 12-18.

6 Het regionale, Europese niveau valt buiten het bestek van deze bijdrage.
7 Committee on the Rights of the Child 27 november 2003, General Comment No. 5. General measures of implementation

of the Convention on the Rights of the Child, UN Doc CRC/GC/2003/5, met name par. 46 and 65.
8 Unicef, Independent Institutions Protecting Children’s Rights, Innocenti Digest Series no. 8, Florence: Innocenti Research

Centre 2001, p. 3-4.
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Het VN-Kinderrechtencomité wijst in haar tweede General Comment op het belang van
onafhankelijke nationale mensenrechteninstituten voor het bevorderen en beschermen van de
rechten van het kind. Dergelijke instituten met een focus op kinderen en kinderrechten zijn van
belang, stelt het comité, omdat de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden hen in het
bijzonder kwetsbaar maakt voor schendingen van hun rechten. Bovendien wordt er niet altijd
rekening gehouden met hun zienswijzen en hebben de meeste kinderen geen rol in het politieke
proces omdat ze niet kunnen stemmen. Tot slot ondervinden zij specifieke problemen in toegang
tot juridische systemen in geval van (klachten over) schendingen van hun rechten.9

Het General Comment benadrukt dat een onafhankelijk kinderrechteninstituut toegankelijk
moet zijn voor kinderen, dat het proactief moet zijn in het bijzonder voor de meest kwetsbare
kinderen, en dat de meningen van kinderen gehoord en uitgedragen moeten worden.10 Boven-
dien stelt het comité dat dergelijke instituties de bevoegdheid moeten hebben om individuele
klachten en verzoeken in overweging te nemen en onderzoek moeten kunnen uitvoeren, inclusief
klachten en verzoeken in naam van of direct ingediend door kinderen.11 Het comité signaleert
ook dat ngo’s een cruciale complementaire rol hebben in het bevorderen van mensenrechten
en kinderrechten.12

Het General Comment bouwt voort op de Paris Principles waarin is vastgelegd aan welke
criteria onafhankelijke nationale mensenrechteninstituten moeten voldoen.13 Een onafhankelijk
kinderrechteninstituut moet in de eerste plaats onafhankelijk zijn ten opzichte van de uitvoerende
macht: kan het instituut de overheid aanspreken op gebrekkige implementatie, uitvoering en
bescherming van kinderrechten? Het comité stelt niet dat afzonderlijke thematische kinderrechten-
instituten nodig zijn, maar lijkt genoegen te nemen met breed opgezette onafhankelijke mensen-
rechteninstituten waarbinnen voldoende specifieke en gespecialiseerde focus is op kinderrech-
ten.14 Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld een duidelijk te onderscheiden commissaris
die specifiek verantwoordelijk is voor kinderrechten of een specifieke sectie of divisie voor
kinderrechten te incorporeren.15

9 General Comment nr. 2 (supra noot 3), par. 5.
10 General Comment nr. 2 (supra noot 3), par. 15, 16, en 17. Het VN-Kinderrechtencomité stelt dat artikel 12 IVRK

een uitdrukkelijke verplichting aan de lidstaten bevat om het recht van kinderen op participatie in alle opzichten
te waarborgen. Het creëren van een kinderombudsman is van cruciaal belang in het uitvoeren van deze verplichting.
Committee on the Rights of the Child 20 juli 2009, General Comment No. 12. The right of the child to be heard, UN
Doc CRC/GC/2009/12, par. 49.

11 General Comment nr. 2 (supra noot 3), par. 13. Volgens de Paris Principles is een individueel klachten mechanisme
optioneel.

12 General Comment nr. 2 (supra noot 3), par. 26. Voor de relatie van onafhankelijke kinderrechteninstituten met
overheden en civil society, zie: V. Sedletski, ‘Closing the Gap between Social and Formal Accountability: Exploring
the Role of Independent Human Rights Organizations for Children’, in: T. Liefaard & J. Sloth-Nielsen (red.), The
United Nations Convention on the Rights of the Child: Taking Stock after 25 Years and Looking ahead, Leiden: Brill Nijhoff
2016.

13 General Comment nr. 2 (supra noot 3), par. 4; Principles Relating to the Status of National Institutions (The Paris
Principles) UN GA 48/134 (20 December 1993); Zie ook: Unicef, Championing Children’s Rights A Global Study of
Independent Human Rights Institutions for Children – summary report, Florence: Unicef Office of Research 2012, p. 9.

14 L.C. Reif, ‘The future of thematic children’s rights institutions in national human rights institution world: The
Paris principles and the UN Committee on the Rights of the Child’, Houston Journal of International Law 2015, 37(2),
p. 489-490.

15 General Comment nr. 2 (supra noot 3), par. 6.
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Onderzoek van bijvoorbeeld Thomas e.a. laat zien dat een ‘freestanding’ of afzonderlijke
institutie geprefereerd wordt door de in het onderzoek geconsulteerde Europese instituties, om
te voorkomen dat de focus op kinderen verzwakt wordt en om de focus op kinderen als burgers
te versterken.16 In Nederland is de Kinderombudsman ondergebracht bij de Nationale ombuds-
man. Dit levert een interessante situatie op waarbij de Kinderombudsman autonomie geniet
als Hoog College van Staat ten opzichte van de overheid, maar intern binnen de Nationale
Ombudsman wel vragen te stellen zijn over de autonomie van de Kinderombudsman. Hier wordt
in paragraaf 5 verder op in gegaan.

3 Een Kinderombudsman in Nederland17

In Nederland werd de discussie over een Kinderombudsman vooral aangewakkerd door
organisaties in het kinderrechtenveld. Een belangrijke speler, het in 1995 opgerichte Kinderrech-
tencollectief, heeft als missie ervoor te zorgen dat het IVRK volledig wordt geïmplementeerd
in het beleid van de overheid.18 In hun lobby voor de Kinderombudsman speelden de Concluding
Observations van het VN-Kinderrechtencomité gericht aan Nederland (1999, 2004, 2009) waarin
werd aangedrongen op een Kinderombudsman, een belangrijke rol.19 In 2007 reageerde de
Nederlandse regering nog dat een Kinderombudsman niet nodig was, omdat de taken al door
andere instituties werden ingevuld.20

Het eerste initiatiefvoorstel voor de oprichting van de Kinderombudsman dateert van
december 2001.21 Als aanleidingen hiervoor werden in de memorie van toelichting genoemd:
de ratificatie van het IVRK door Nederland, het bestaan van Europese Kinderombudsmannen,
de oproep van maatschappelijke organisaties en een gebrek aan een duidelijke last-resort mogelijk-
heid voor klachten van jeugdigen.22 Pas in 2008 kreeg het wetsvoorstel tot instelling van een
Kinderombudsman voet aan de grond. In het beleidsprogramma van het nieuwe ministerie Jeugd
en Gezin werd het IVRK als een van de belangrijkste kaders van het beleid genoemd. Hierdoor
werd het politieke draagvlak voor een Kinderombudsman vergroot.23

In december 2008 werd een wijzigingsvoorstel ingediend om de Kinderombudsman onder
te brengen bij het instituut Nationale ombudsman om de kosten te drukken. Tegelijkertijd zou
deze dan de status van Hoog College van Staat krijgen, hetgeen van belang is voor de onafhanke-
lijkheid tegenover de regering en ministeries. De kritiek van de Raad van State richtte zich

16 N. Thomas, B. Gran & K. Hanson, ‘An independent voice for children’s rights in Europe? The role of independent
children’s rights institutions in the EU’, International Journal of Children’s Rights 2011, 19(3), p. 429-450.

17 Voor een gedetailleerde beschrijving van de totstandkomingsgeschiedenis van de Wet op de Kinderombudsman,
zie Bruning e.a. 2017 (supra noot 5), p. 29-36.

18 Het Kinderrechtencollectief bestaat uit Defence for Children, de Nederlandse Jeugd Raad, Bernard van Leer
Foundation, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Ieder(in) en Save the Children, www.kinder
rechten.nl/kinderrechten-nl/wie-zijn-wij/ (laatst geraadpleegd: 15 mei 2018).

19 J. Krommendijk, ‘The Domestic Politics of International Children’s Rights: A Dutch Perspective’, 3 October 2016,
p. 8 (beschikbaar via SSRN: https://ssrn.com/abstract=2847098).

20 Kamerstukken II 2006/07, 31001, 17 (bijlage). Derde Nederlandse rapportage over de uitvoering van het IVRK,
23 juli 2007, p. 3.

21 Kamerstukken II 2001/02, 28102, 2.
22 Kamerstukken II 2007/08, 28102, 3, p. 2-4 en 9.
23 Kamerstukken II 2006/07, 31001, 5 (bijlage), p. 40. Zie ook: Krommendijk 2016 (supra noot 19), p. 8.
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voornamelijk op de meerwaarde van de Kinderombudsman ten opzichte van een op te richten
nationaal mensenrechteninstituut en de meerwaarde van een bijzondere substituut-ombudsman
met een eigen mandaat ten opzichte van het onderbrengen van de taken en bevoegdheden bij
de Nationale ombudsman.24

In reactie op de kritiek stelde de initiatiefneemster dat de Kinderombudsman op basis van
drie punten gerechtvaardigd kon worden: een breed draagvlak, zowel internationaal als nationaal;
de extra kwetsbaarheid van kinderen; en het gegeven dat er nog onvoldoende uitvoering werd
gegeven aan de taken die de Kinderombudsman zou krijgen.25 Zij benadrukte dat efficiëntieover-
wegingen, samen met de expertise van de Nationale ombudsman, de belangrijkste redenen waren
om de Kinderombudsman onder te brengen bij de Nationale ombudsman.26 De Kinderombuds-
man zou een eigen ambt worden binnen de Nationale ombudsman en een eigen takenpakket
met eigen bevoegdheden krijgen. Bovendien zou de Kinderombudsman zich naar buiten toe
met een eigen gezicht profileren om zo de toegankelijkheid en laagdrempeligheid te kunnen
garanderen.27

Jarenlang had Nederland geen nationaal mensenrechteninstituut en geen kinderombudsman.
Bij wet van 20 september 2010 komt het tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman (WNo)
in verband met de instelling van de Kinderombudsman. Iets meer dan een jaar later, bij wet
van 24 november 2011, werd het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College)
opgericht.28 Beide nationale ontwikkelingen zijn van groot belang voor de mensenrechten- en
kinderrechteninfrastructuur in Nederland en hebben een duidelijke internationale component.
In het vormgeven van het College werd uitdrukkelijk ingezet op een instituut conform de Paris
Principles.29 De internationale nadruk op het belang van een Kinderombudsman, in het General
Comment van het VN-Kinderechtencomité, maar vooral in de Concluding Observations, werkte
in tandem met de nationale roep van ngo’s zoals het Kinderrechtencollectief om een Kinder-
ombudsman in Nederland te creëren. Uiteindelijk kwam het zover op het moment dat er in
de nationale politiek ruimte ontstond. Het is dus in die dynamiek tussen het internationale en
het nationale niveau dat een nieuwe speler in de kinderrechteninfrastructuur in Nederland is
ontstaan.

4 De Kinderombudsman in de praktijk

4.1 Uitvoering van de wettelijke taken door de Kinderombudsman

De Kinderombudsman is een substituut-ombudsman. De juridische basis van de Kinderombuds-
man is te vinden in de artikelen 11a tot en met 11e van de WNo. De taken van de Kinderombuds-
man staan in artikel 11b WNo. De hoofdtaak is het bevorderen dat de rechten van jeugdigen
worden geëerbiedigd door bestuursorganen en door privaatrechtelijke organisaties. De Kinder-

24 Kamerstukken II 2008/09, 31831, 5.
25 Kamerstukken II 2008/09, 31831, 5. p. 2-3.
26 Kamerstukken II 2008/09, 31831, 5, p. 10-11.
27 Kamerstukken II 2008/09, 31831, 7. p. 9.
28 Wet op het College voor de Rechten van de Mens, Stb. 2011, nr. 573.
29 J. Goldschmidt, ‘Ruim één jaar college voor de Rechten van de Mens – een Tussenbalans. Beeld van een nieuw

instituut’, NTM/NJCM-Bulletin 2014, 39(3), p. 273-292.
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ombudsman heeft vijf sub-taken: (1) het geven van voorlichting en informatie over de rechten
van jeugdigen; (2) het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de regering en het parle-
ment over wetgeving en beleid dat de rechten van jeugdigen raakt; het instellen van onderzoek
naar de eerbiediging van de rechten van jeugdigen zowel (3) uit eigen beweging als (4) naar
aanleiding van klachten, en tot slot (5) het toezicht houden op de wijze waarop klachten van
jeugdigen of hun wettelijke vertegenwoordigers door de daartoe bevoegde instanties, niet zijnde
de ombudsman, worden behandeld. De Kinderombudsman moet bij het uitvoeren van zijn taken
zo veel mogelijk rekening houden met de mening van jeugdigen, hun belangen en hun belevings-
wereld. Dit is in feite een overkoepelende taak en ook een werkwijze.

Niet alleen bestuursorganen, ook privaatrechtelijke organisaties die geen openbaar gezag
uitoefenen, vallen daarmee onder de bevoegdheden van de Kinderombudsman. Dit heeft te
maken met de realiteit in het complexe veld van jeugdbeleid dat zowel uit privaatrechtelijke
als publiekrechtelijke instanties bestaat. Bijvoorbeeld in de jeugdhulp, het onderwijs, en de
kinderopvang zijn vele privaatrechtelijke organisaties met een publiek karakter actief.30 De
Nationale ombudsman ziet alleen toe op bestuursorganen. De Kinderombudsman ziet daarnaast
ook toe op alle gemeenten in Nederland, terwijl de Nationale ombudsman alleen toezicht houdt
op die gemeenten die bij hem aangesloten zijn. Tot slot zijn zowel de Nationale ombudsman
als de Kinderombudsman bevoegd in de bijzondere gemeenten in het Caribisch deel van de
Nederland.

Het rapport Evaluatie Wet Kinderombudsman concludeert dat in de periode april 2011 tot
2016 de wettelijke taken zijn uitgevoerd. Volgens het rapport heeft in de voorlichtingstaak het
accent vooral gelegen op het voorlichten van professionals over kinderrechten; voorlichting geven
aan jeugdigen over hun rechten verdient dan ook meer aandacht. De taak tot klachtafhandeling
is uitgevoerd conform de wet. Wel signaleert het rapport dat de verhouding tussen de toetsings-
kaders van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman nadere duiding verdient, hierop
ga ik in paragraaf 5.2. verder in. Ten aanzien van de taak om uit eigen beweging onderzoek
in te stellen, stelt de Wetsevaluatie dat meer aandacht voor follow-up en het monitoren van
de impact van het onderzoek gewenst is. Het toezicht houden op de wijze waarop klachten
van jeugdigen of hun wettelijke vertegenwoordigers door de daartoe bevoegde instanties, niet
zijnde de ombudsman, worden behandeld, is in mindere mate uitgevoerd, namelijk indirect
via klachtbehandeling. De overkoepelende verplichting om kinderen en jongeren te laten
participeren verdient meer aandacht en prioriteit zowel in het bepalen van aandachtsgebieden
als in de onderzoeken uitgevoerd door de Kinderombudsman. Bovendien doet het rapport de
aanbeveling om de taken uit te breiden naar het Caribisch deel van Nederland.31

4.2 Meerwaarde en samenwerking in het kinderrechtenveld

Uit de parlementaire geschiedenis komen twee vragen naar voren over de positie van de
Kinderombudsman in het kinderrechtenveld in Nederland. Ten eerste de vraag over de meer-
waarde; waren er niet al andere organisaties die datgene doen wat de Kinderombudsman beoogt
te doen? En ten tweede de vraag over de samenwerking; zal de Kinderombudsman in staat

30 Kamerstukken II 2008/09, 31831, 7, p. 9.
31 Bruning e.a. 2017 (supra noot 5), p. 169-175, 182-185, Aanbevelingen, p. 187.
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zijn om op een vruchtbare manier samen te werken met, met name de ngo’s, in het kinderrechten-
veld?32

De Kinderombudsman werd een nieuwe speler in het complexe veld van stakeholders rond
kinderen en jongeren, jeugdbeleid, en kinderrechten in Nederland. In het rapport Evaluatie Wet
Kinderombudsman is nauwkeurig in kaart gebracht met welke organisaties in het Nederlandse
kinderrechtenveld sprake is van potentiële overlap ten aanzien van de taken van de Kinder-
ombudsman. Geconcludeerd werd dat ondanks dat er op sommige taken overlap is met verschil-
lende organisaties in het kinderrechtenveld, de focus, positie en invloed van de organisaties
dermate verschillend is dat, mits voldoende wordt overlegd en afgestemd, sprake is van een
versterkende relatie.33

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het College. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat er goede
overlegstructuren zijn om onderzoek en klachtbehandeling af te stemmen. Het College heeft
bijvoorbeeld samen met de Kinderombudsman onderzoek gedaan naar asielzoekers en hun
kinderen in de noodopvang.34 Het College is bevoegd om onderzoek te doen naar aanleiding
van klachten over de eerbiediging van mensenrechten als het gaat om onderscheid (artikel 10
Wet College voor de Rechten van de Mens). In het domein onderwijs zou sprake kunnen zijn
van overlap. In overleg wordt gekeken waar een klacht het best behandeld kan worden. Klachten
over passend onderwijs gaan bijvoorbeeld naar de Kinderombudsman.35

De Kinderombudsman werkt samen met een breed scala aan ngo’s in het kinderrechtenveld.
Het contact en/of de samenwerking ziet onder andere op agendasetting, agenda afstemmen,
kennis verzamelen en delen, informatie delen en pers en media optreden. Het belang van de
samenwerking ligt vooral in het benutten van de grote kennisreservoirs in het veld en het efficiënt
inzetten van beperkte middelen. Het is een spanningsveld: enerzijds moet de Kinderombudsman
onafhankelijk zijn, anderzijds moet er een goede samenwerkingsrelatie zijn. Er is brede consensus
dat de Kinderombudsman een plaats verworven heeft in het kinderrechtenveld en dat het voor
alle stakeholders een belangrijke gesprekspartner is.36

De Kinderombudsman publiceerde tussen 2012 en 2016 naast specifieke onderzoeksrapporten,
jaarlijks een nationale Kinderrechtenmonitor. De ngo’s, elk met hun eigen identiteit en thema’s,
publiceren ook meerdere thematische rapporten en jaaroverzichten per jaar. Uit het onderzoek
van de Wetsevaluatie blijkt dat op dit punt overlap ervaren wordt, maar keuzes en afspraken
maken over wie, wanneer, waarover gaat rapporteren is niet eenvoudig.37 In 2014 rapporteerde
Nederland aan het VN-Kinderrechtencomité. Het College, de Kinderombudsman en het Kinder-
rechtencollectief werkten samen in het onderling afstemmen, opstellen en indienen van de

32 Kamerstukken II 2008/09, 31831, 7, p. 10.
33 Bruning e.a. 2017 (supra noot 5), p. 69-81, 88, 188, 239 (tabel).
34 Daarover hebben beide instituten overigens wel separaat gerapporteerd: College voor de Rechten van de Mens,

Aanbevelingen. Mensenrechten in de noodopvang Heumersoord, 2016. Kinderombudsman, Wachten op je toekomst. Kinderen
in de noodopvang in Nederland, KOM008/2016.

35 Bruning e.a. 2017 (supra noot 5), p. 70-75 en 117.
36 Bruning e.a. 2017 (supra noot 5), p. 76-78.
37 Bruning e.a. 2017 (supra noot 5), p. 128-129.
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schaduwrapportages en in het voortdurend monitoren van de Nederlandse overheid in het
uitvoeren van de Concluding Observations.38

De wettelijke taken en de uitvoering daarvan door de Nederlandse Kinderombudsman
corresponderen in grote lijnen met de taken die door het VN-Kinderrechtencomité als cruciaal
aangemerkt zijn. Op nationaal niveau worden strategische allianties aangegaan met ngo’s,
bijvoorbeeld in de samenwerking rond de rapportageverplichting waardoor nationale monitoring
versterkt wordt met een gezaghebbende nieuwe speler.39 De meerwaarde van de Kinderombuds-
man in het Nederlandse kinderrechtenveld zit vooral in zijn specialistische mandaat gericht
op kinderen en kinderrechten, het brede takenpakket met bijbehorende bevoegdheden en het
gezag dat hij ontleent aan zijn status van Hoog College van Staat.40 Dat maakt dat de Neder-
landse kinderrechteninfrastructuur een gezaghebbende institutie rijker is.

Gezien het belang dat in de internationale richtlijnen gehecht wordt aan de autonomie van
de onafhankelijke instituties voor kinderrechten, verdient de relatie tussen de Kinderombudsman
en de Nationale ombudsman aparte aandacht.

5 Relatie tussen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman

5.1 Wettelijk kader in de praktijk: autonomie

In het politieke proces is er gekozen voor een wettelijke constructie die inhield dat de Kinder-
ombudsman in de systematiek van de WNo gebracht moest worden. De WNo werkt met
substituut-ombudsmannen. Door het eigen specifiek gemandateerde takenpakket van de Kinder-
ombudsman, werd deze een bijzonder soort substituut-ombudsman, met een eigen gezicht naar
buiten. De Kinderombudsman is wat betreft zijn eigen takenpakket nevengeschikt aan de
Nationale ombudsman. Organisatorisch is evenwel sprake van een hiërarchische, ondergeschikte
relatie ten opzichte van de Nationale ombudsman.

In de Evaluatie Wet Kinderombudsman is onderzocht wat deze wettelijke constructie en
de organisatiestructuur betekent voor de autonomie van de Kinderombudsman. Ten aanzien
van de beleidsautonomie is duidelijk geworden dat de Kinderombudsman zelfstandig vorm
heeft kunnen geven aan de werkwijze en de inhoud van het werk. De wet zegt weinig over
financiële en managementautonomie. In de praktijk blijkt de Kinderombudsman een aanzienlijke
mate van managementautonomie te hebben gehad aangezien hij zelf zijn team kon samenstellen
en aansturen. Het budget wordt evenwel uiteindelijk door de Nationale ombudsman bepaald.
Het rapport doet de aanbeveling de Kinderombudsman een eigen budget toe te kennen vanuit
het parlement, ter versterking van de autonomie van de Kinderombudsman in lijn met de Paris
Principles.41

38 Krommendijk 2016 (supra noot 19), p. 14. Krommendijk laat zien dat de Nederlandse overheid eerder geneigd
is om Concluding Observations van het VN-Kinderrechtencomité te implementeren dan die van andere UN human
rights treaty bodies. Dit is voor een belangrijk deel te verklaren door de actieve inzet van ngo’s.

39 T. Liefaard, ‘De waarde van de rapportageverplichting van Nederland aan het VN-Kinderrechtencomité’, NTM/
NJCM-bulletin 2013/37, p. 469-481.

40 Bruning e.a. 2017 (supra noot 5), p. 148.
41 Bruning e.a. 2017 (supra noot 5), p. 64-69 en p. 86-87. En Klep e.a. 2018 (supra noot 5), p. 15-16.
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De Evaluatie Wet Kinderombudsman ziet op de periode 1 april 2011 – 1 april 2016 en
adresseert dus ook het einde van de termijn van de eerste Kinderombudsman waarover de
Nationale ombudsman en de Kinderombudsman publiekelijk in conflict raakten. Het rapport
signaleert dat de wet op het punt van de benoeming van de Kinderombudsman een kwetsbaar-
heid vertoont waar het de autonomie en de continuïteit van de zittende Kinderombudsman
betreft.42 Artikel 9, tweede lid, WNo is ingegeven door de wens de Nationale ombudsman
de ruimte te geven om zijn of haar eigen team vorm te geven; de termijn van de substituten
loopt één jaar door na de benoeming van de nieuwe Nationale ombudsman. Uit hetzelfde artikel
9 volgt dat de Nationale ombudsman kan besluiten dat hij de zittende Kinderombudsman niet
zal voordragen voor een nieuwe termijn, maar hij vervolgens niet zelf een nieuwe Kinderombuds-
man kan benoemen. Artikel 9, tweede lid, WNo vormt een potentiële bron van conflict in een
situatie waarin de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman niet tot afstemming en/of
samenwerking kunnen komen.

In het rapport wordt aanbevolen om de benoemingstermijn van de Kinderombudsman niet
langer te koppelen aan de termijn van de Nationale ombudsman. In het huidige systeem is de
benoeming en het functioneren van de Kinderombudsman mede afhankelijk van de persoonlijke
managementvisie en -stijl van de Nationale ombudsman. Dit komt niet goed overeen met het
eigenstandige mandaat en de positie van de Kinderombudsman in de wet. Het loskoppelen
van de termijnen geeft meer zekerheid aan de Kinderombudsman en versterkt langetermijnplan-
ning. Bovendien zou, ook in het licht van de Paris Principles, een eigen benoemingstermijn de
autonomie van de Kinderombudsman versterken.43

5.2 ‘Twee toetsingskaders’: behoorlijkheidsnormen en het IVRK

Naast de vraag van autonomie is de vraag van specialisatie, namelijk de focus op het belang
van kinderen en op kinderrechten, van belang. In dat licht is het is interessant om kort stil te
staan bij de manier waarop de Kinderombudsman het IVRK-toetsingskader centraal heeft gesteld
in het ombudswerk en zich daarmee onderscheidt van de Nationale ombudsman.

De Kinderombudsman heeft een ombudsfunctie, waaronder ook een tweedelijns klachtfunctie
valt (artikel 11c WNo). De Kinderombudsman heeft de verschillende soorten binnenkomende
contacten onderscheiden in: hulpvragen, informatieverzoeken, klachten, signalen en overige
contacten. In de eerste vijf jaar waren er in het totaal 9.601 contacten. Daarvan zijn er 215 als
klacht aangemerkt. Die klachten hebben uiteindelijk geresulteerd in de publicatie van 29 schrifte-
lijke rapporten met een expliciet toetsingskader en een oordeel. In zestien van de 29 klachtrappor-
ten hebben de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman gezamenlijk onderzoek verricht
naar aanleiding van een individuele klacht over een bestuursorgaan. In die gevallen heeft de

42 Bruning e.a. 2017 (supra noot 5), p. 57-58.
43 Bruning e.a. 2017 (supra noot 5), p. 185-186.
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Kinderombudsman zich enkel op kinderrechten gericht, terwijl de Nationale ombudsman aan
de (overige) behoorlijkheidsnormen heeft getoetst.44

Wettelijk gezien zijn de toetsingskaders van de Kinderombudsman en Nationale ombudsman
aan elkaar gelijk, namelijk de behoorlijkheidsnormen (artikel 9:27, eerste lid, Algemene wet
bestuursrecht (Awb)) onder andere onafhankelijkheid, transparantie en het respecteren van grond-
en mensenrechten, en dus ook kinderrechten.45 Evenwel laat de analyse van de klachtrapporten
in de Evaluatie Wet Kinderombudsman zien dat de Kinderombudsman de kinderrechten als
toetsingskader gebruikt en niet de overige behoorlijkheidsnormen.

De specialistische kennis van de Kinderombudsman over kinderrechten is van groot belang
voor kwesties die kinderen aangaan. Dat neemt niet weg dat de vraag rijst hoe beide toetsings-
kaders zich nu precies tot elkaar verhouden en of dit consequenties heeft voor hoe een klacht
behandeld en beoordeeld wordt. Dit vraagstuk is ook relevant in de context van de gemeentelijke
kinderombudsmannen.46 De expliciete nadruk op het IVRK-toetsingskader ‘van de Kinderom-
budsman’ heeft stellig te maken met de wens de Kinderombudsman te onderscheiden van de
Nationale ombudsman. Het gaat in hier in feite om een praktijk die ontstaan is ondanks dat
de wet iets anders voorschrijft. Deze praktijk zorgt er wél voor dat het IVRK keer op keer centraal
(en niet als onderdeel van een andere toets) onder de aandacht wordt gebracht.

5.3 Recente ontwikkelingen

In 2016 trad de nieuwe Kinderombudsman aan. Haar belangrijkste missie in het eerste jaar was
het spreken met kinderen in Nederland en in Caribisch Nederland.47 In 2016 publiceerde de
Kinderombudsman nog een eigen jaarverslag. In 2017 kwam er voor het eerst een gedeeld
jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman.48

In hoofdstuk 3 beschrijft de Kinderombudsman knelpunten waaronder het gebrek aan een
integrale aanpak van problemen van kinderen en jongeren.49 Hieruit spreekt een transversale
benadering die rekenschap geeft van het feit dat kinderen zijn ingebed in (familie)structuren
en dat hun situatie wordt bepaald door een samenloop van omstandigheden, bijvoorbeeld,
schuldenproblematiek van ouders, jeugdhulp en onderwijsproblemen. De Kinderombudsman
benadrukt het belang van het ombudswerk. Dat behelst klachten over kinderrechtenschendingen,
maar ook een breed scala aan hulpvragen die te maken hebben met kinderen waarbij geen

44 Bruning e.a. 2017 (supra noot 5), p. 48-50 (cijfers ombudswerk) en p. 92-93 (cijfers klachten en klachtrapporten).
Zie ook: D.S. Verkroost & S.E. Rap, ‘Vijf jaar klachtbehandeling door de Kinderombudsman’, Tijdschrift voor
Klachtrecht 2017, 13(4), p. 14-17. Uit de cijfers blijkt dat volwassenen verreweg het meest contact opnemen met
de Kinderombudsman.

45 Artikel 11d lid 1 WNo jo. 9:27 Awb; Zie: De Nationale ombudsman, Behoorlijkheidswijzer, 5. Respecteren van grond-
rechten. www.nationaleombudsman.nl/folders-en-brochures/behoorlijkheidswijzer.

46 Klep e.a. 2018 (supra noot 5), p. 13-15.
47 Kinderombudsman, Als je het ons vraagt. De Kinderombudsman op Kinderrechtentour, KOM018/2016. Kinderombuds-

man, Als je het ons vraagt. De Kinderombudsman op kinderrechtentour in Caribisch Nederland, KOM006/2017.
48 Kamerstukken II 2017/18, 34890, 2: Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de

Veteranenombudsman over 2017, hoofdstuk 3, Het werk van de Kinderombudsman, p. 33-36.
49 Naast het gedeelde jaarverslag publiceerde de Kinderombudsman ‘Het werk van de Kinderombudsman in 2017’.

Hierin staan een maandoverzicht, enkele zaken uit het ombudswerk en de cijfers. In 2017 heeft de Kinderombuds-
man geen eigen Kinderrechtenmonitor gepubliceerd.
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formele rol is weggelegd voor de Kinderombudsman, maar deze wel informatie verstrekt,
doorverwijst en intervenieert.50

In een eigen, apart rapport pleit de Nationale ombudsman voor een integrale, informele
aanpak van klachten in het sociale domein. Hij signaleert dat de klachtbehandeling ten aanzien
van jeugdhulp tot specifieke, inhoudelijke knelpunten kan leiden en dat hij samen met de
Kinderombudsman met meerdere gemeenten in gesprek gaat om kennis te delen over klacht-
behandeling.51 Eind 2017 hebben de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman een
gezamenlijk rapport gepubliceerd naar aanleiding van een klacht over het laten ondertekenen
van een financieel plan door minderjarigen en de wijze waarop met persoonsgegevens wordt
omgegaan. In dit rapport heeft de Kinderombudsman dat deel van de klacht dat ziet op een
potentiële kinderrechtenschending met behulp van het IVRK-toetsingskader getoetst. De Nationale
ombudsman heeft de gedragingen van de gemeente op basis van de behoorlijkheidsnormen
getoetst.52

Uit de hierboven genoemde documenten valt een aantal zaken op. Allereerst, de overgang
van afzonderlijke jaarverslagen naar een gedeeld jaarverslag, weliswaar met een duidelijk te
onderscheiden hoofdstuk voor de Kinderombudsman. Dit heeft ongetwijfeld te maken met
efficiëntie, maar het geeft de Kinderombudsman minder gezicht naar buiten. Bovendien gaat
het hier om de verantwoordingstaak naar het parlement toe. Een eigen jaarverslag onderstreept
het zelfstandige mandaat dat aan de Kinderombudsman is toegekend.

Daarnaast lijkt binnen de organisatie een tendens te zijn naar meer samenwerking, zichtbaar
in het meer gezamenlijk naar buiten treden (gezamenlijk jaarverslag, gezamenlijk overleg met
de gemeenten). Ook inhoudelijk lijkt er meer te worden samengewerkt vanuit de gedachte dat
veel van de problematiek waar kinderen mee te maken krijgen onderdeel zijn van een bredere
problematiek die niet alleen over thematische grenzen gaat maar bijvoorbeeld ook gezinnen
met volwassenen én kinderen betreft. Vervolgens valt op dat er wel nog altijd een duidelijke
afbakening is tussen de toetsingskaders van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman.
De Kinderombudsman hanteert expliciet het IVRK-toetsingskader in haar klachtbehandelingen
en toetst niet aan de overige behoorlijkheidsnormen.

Tot slot komt naar voren dat een belangrijk deel van het werk van de Kinderombudsman
ombudswerk is waarin het niet tot een formele klacht of onderzoek komt. Dan reageert de
Kinderombudsman met een doorverwijzing, het verstrekken van informatie of met interventie
door zelf contact op te nemen met de organisatie waarover de klacht of hulpvraag gaat. In dit
ombudswerk wordt de specialistische kennis van de Kinderombudsman gevraagd en ingezet.
Daardoor wordt de kinderrechteninfrastructuur in Nederland verder versterkt. Deze praktijk
speelt ook een belangrijke rol op het decentrale niveau.

50 Kamerstukken II 2017/18, 34890, 2, p. 38.
51 Nationale ombudsman, Terug aan tafel samen de klacht oplossen. Onderzoek naar de klachtbehandeling in het sociaal

domein na de decentralisaties, 2017/035, 2017, p. 48.
52 Nationale ombudsman en Kinderombudsman, De minderjarige belanghebbende?!, NO 2017/139 KOM 2017/015.
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6 Kinderrechten op decentraal niveau: gemeentelijke kinderombudsmannen

De VN-Mensenrechtenraad publiceerde in 2015 een rapport over de rol van lokale overheden
in het bevorderen en beschermen van mensenrechten waarin staat dat de centrale overheid de
primaire verantwoordelijkheid voor het bevorderen en beschermen van mensenrechten heeft,
terwijl de lokale overheid een complementaire rol speelt.53 Het rapport signaleert dat lokale
overheden in feite dagelijks met mensenrechtenkwesties bezig zijn door beslissingen te nemen
over onderwijs, huisvesting, gezondheid, het milieu, veiligheid.54 Het VN-Kinderrechtencomité
benadrukt dat in situaties van decentralisatie de Staat er voor moet zorgen dat lokale autoriteiten
de middelen hebben om de rechten van alle kinderen te bevorderen.55 In de literatuur wordt
gesignaleerd dat er in Nederland een tendens is om mensenrechtendiscours op lokaal niveau
te omarmen.56 Een voorbeeld daarvan is de opkomst van ‘mensenrechtensteden,’ bijvoorbeeld
de stad Utrecht waar een mensenrechtenkader op lokaal niveau langzaam onderdeel is worden
van een lokale, gemeentelijke cultuur.57 Ik zou hier de opkomst van de gemeentelijke Kinder-
ombudsman aan toe willen voegen.

6.1 Het ontstaan van gemeentelijke kinderombudsmannen

De decentralisatie van jeugdhulp per 1 januari 2015 (met de inwerkingtreding van de Jeugdwet)
heeft een grote impact op de gemeenten. Het doel van de Jeugdwet is om de hulp dichter naar
de gezinnen toe te brengen en maatwerk te leveren uitgaande van de eigen kracht van de
jongeren en gezinnen.58 De veranderingen in het jeugddomein hebben een aantal gemeenten
ertoe gebracht om een gemeentelijke Kinderombudsman aan te stellen als belangrijke toevoeging
voor het houden van toezicht op de uitvoering van de Jeugdwet en voor het voorzien in
specifieke kennis en kunde over de jeugdhulp. Deze gemeenten – Rotterdam, Amsterdam en
Den Haag – hebben een gemeentelijke kinderombudsman aangesteld binnen het instituut van
de gemeentelijke ombudsman.59

53 Human Rights Council, Role of local government in the promotion and protection of human rights – Final Report of the
Human Rights Council Advisory Committee, A/HRC/30/49, 7 August 2015.

54 Human Rights Council 2015 (supra noot 53), par. 26 en 37.
55 General Comment nr. 5 (supra noot 7), para 40-41; Committee on the Rights of the Child 20 juli 2016, General

Comment No. 19 on public budgeting for the realization of children’s rights (art.4), UN Doc CRC/C/GC/19, par. 27.(a.)(i)
56 B. Oomen, Rights for Others – the slow home-coming of human rights in the Netherlands, Cambridge: Cambridge

University Press 2014, p. 197.
57 H. Sakkers, ‘Decentralisaties en mensrechten in de Nederland. Lokale praktijken in een nationale én internationale

context’, NTM/NJCM-bulletin 2017. 42(3), p. 367-375; E. van der Berg, ‘Making Human Rights the Talk of the Town.
Civil society and Human Rights Cities, a case study of the Netherlands’, in: B. Oomen, M. Davis, & M. Grigolo,
Global Urban Justice – The Rise of Human Rights Cities, Cambridge: Cambridge University Press 2016, p. 44-63.

58 R.D. Friele, M.R. Bruning, I.L.W. Bastiaanssen, R. de Boer, A.J.E.H. Bucx, J.F. de Groot, T. Pehlivan, L. Rutjes,
F. Sondeijker, T.A. van Yperen, R. Hageraats, Eerste evaluatie Jeugdwet. Na de transitie nu de transformatie, Den Haag:
ZonMw 2018.

59 Rotterdam, per 1 januari 2015, Verordening Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam 2015. Gemeenteblad 2663, 2015.
Den Haag, per 1 april 2015 , Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman 2015 Gemeente ’s-Gravenhage.
Gemeenteblad 62, 2015. Amsterdam, per 1 oktober 2015, Gemeenschappelijke Regeling Ombudsman Metropool
Amsterdam 2017.
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In Amsterdam en Den Haag werd in 2015 de gemeentelijke kinderombudsman, respectievelijk
jeugdombudsman, naast de gemeentelijke ombudsman aangesteld. In Rotterdam kreeg de
gemeentelijke kinderombudsman in 2017 een eigen gezicht. De Amsterdamse Kinderombudsman
had in 2016 een eigen jaarverslag; in 2017 brachten de Ombudsman Metropool Amsterdam en
kinderombudsman Amsterdam een gezamenlijke jaarbeschouwing uit. In 2016 en 2017 deden
de Haagse ombudsman en Jeugdombudsman gezamenlijk verslag, met een apart hoofdstuk
voor de jeugdombudsman. De Rotterdamse kinderombudsman had in 2016 en 2017 een eigen
jaarverslag. Duidelijk is dat een eigen gezicht ook voor de gemeentelijke kinderombudsman
van groot belang wordt geacht. Alle drie hebben ze een eigen website gelinkt aan de site van
de gemeentelijke ombudsman.60 Inwoners kunnen direct contact opnemen met de gemeentelijke
kinderombudsman.

Er is een accentverschil in taakopvatting tussen de gemeentelijke kinderombudsmannen.
In 2016 stelde de kinderombudsman Amsterdam: ‘Als Kinderombudsman houd ik mij bezig
met alle onderwerpen waar kinderen tegenaan lopen en in de knel kunnen komen, van passend
onderwijs tot wonen en veilig verkeer tot jeugdhulp.’61 Zij signaleerde bovendien dat klacht-
afhandeling vaak over klachten uit het verleden gaat, terwijl voor de onmiddellijke toekomst
van een kind meer directe interventie nodig is.62

In de taakopvatting van de functie jeugdombudsman in Den Haag ligt de focus op het
ontvangen van klachten betreffende jeugdhulp.63 Bovendien signaleert de jeugdombudsman
dat hem steeds meer om hulp gevraagd wordt in plaats van om een oordeel, bijvoorbeeld door
ouders in een complexe echtscheiding of in conflict met de school van hun kind. In dat soort
zaken bemiddelt de Jeugdombudsman en vraagt hij aandacht voor het belang van het kind.64

In het jaarverslag 2017 van de Rotterdamse kinderombudsman staat expliciet dat ‘de gemeen-
telijke kinderombudsman controleert of de rechten van kinderen worden gerespecteerd. In de
klachtbehandeling hanteert de kinderombudsman naast de behoorlijkheidsnormen het Internatio-
naal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) als toetsingskader’.65 Informeren en
voorlichting geven over kinderrechten wordt ook als taak ook genoemd.

Uit de genoemde documenten valt op dat Amsterdam en Den Haag zich sterk richten op
het ombudswerk van informeren, voorlichten, interveniëren en oplossen. De Rotterdamse
gemeentelijke Kinderombudsman is zeer expliciet in het gebruik van kinderrechten in haar
toetsingskader. Het is jammer genoeg niet erg makkelijk om exacte cijfers over het ombudswerk
te achterhalen en te vergelijken, met name als het een gezamenlijk jaarverslag betreft. Het zou
interessant zijn om te weten hoeveel klachten formeel worden afgedaan en hoeveel hulpvragen
middels informatie of interventie. Bovendien zou het interessant zijn om te weten wie er op
lokaal niveau klagen bij de gemeentelijke Kinderombudsman en of dit meer kinderen en jongeren
zijn dan op het nationale niveau.

60 Respectievelijk: www.kinderombudsmanrotterdam.nl, www.kinderombudsman.ombudsmanmetropool.nl, en
www.jeugdombudsmandenhaag.nl. Alle documenten van de gemeentelijke Kinderombudsmannen waar in deze
paragraaf naar verwezen wordt, zijn te vinden via deze websites.

61 Kinderombudsman Amsterdam, Jaarbeschouwing 2016, p. 2.
62 Kinderombudsman Amsterdam (supra noot 61), p.3.
63 Gemeentelijke Ombudsman en Jeugdombudsman Den Haag, Jaarverslag 2016, p. 12
64 Gemeentelijke Ombudsman en Jeugdombudsman Den Haag, Jaarverslag 2017, p. 15.
65 Gemeentelijke Kinderombudsman Rotterdam, Jaarverslag 2017, p. 4.
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6.2 Relatie tussen de (nationale) Kinderombudsman en de gemeentelijke kinderombudsman

Het artikel 1b van de WNo bevat de regeling over de procedure indien decentrale overheden
kiezen voor een eigen ombudsvoorziening. De Kinderombudsman is in alle gemeenten bevoegd.
Daar is voor gekozen omdat het van belang geacht wordt dat er ‘één duidelijk herkenbare en
laagdrempelige voorziening is, dé Kinderombudsman, waar jeugdigen en anderen terecht kunnen
als het gaat om de rechten van jeugdigen’.66 Hieruit volgt dat tussen de Kinderombudsman
en de lokale ombudsman van de gemeenten die niet zijn aangesloten bij de Nationale ombuds-
man, afspraken gemaakt moeten worden over de handelswijze in geval van een dubbele bevoegd-
heid.67 Ook als er een gemeentelijke kinderombudsman is, zijn werkafspraken over wie wanneer
bevoegd is nodig.

Net als de Kinderombudsman nemen de gemeentelijke kinderombudsmannen klachten en
verzoeken om hulp van burgers in behandeling, onderzoeken zij signalen en klachten en schrijven
zij rapporten over belangrijke kinderrechtenthema’s. De gemeentelijke kinderombudsmannen
ontlenen hun bevoegdheid aan de gemeentelijke ombudsmannen. Het mandaat van de gemeente-
lijke kinderombudsmannen is dan ook gebaseerd op het mandaat van de gemeentelijke ombuds-
man. Hierdoor heeft de gemeentelijke kinderombudsman, net als de Kinderombudsman, de
behoorlijkheidnormen als toetsingskader voor klachten over bestuursorganen. Het IVRK kan,
zoals eerder opgemerkt, onderdeel uitmaken van de behoorlijkheidstoets.68

In de praktijk is er overleg tussen de Kinderombudsman en gemeentelijke kinderombudsman-
nen en zijn er werkafspraken gemaakt op basis waarvan wordt gekeken waar een bepaalde klacht
het best behandeld kan worden. Het is niet helemaal duidelijk hoe wordt omgegaan met de
scheiding van de toetsingskaders die op het nationale niveau zo sterk gemarkeerd is. In principe
kunnen de gemeentelijke kinderombudsmannen toetsen aan het IVRK maar uit het onderzoek
van de Evaluatie Wet Kinderombudsman blijkt dat de gemeentelijke Kinderombudsmannen
bij zaken die zien op een potentiële kinderrechtenschending waarover een formeel oordeel
gevraagd wordt, vaak eerst overleggen met de nationale Kinderombudsman.69

Eind 2017 is een rapport verschenen waarin de Kinderombudsman uitdrukkelijk samenwerkt
met de gemeentelijke kinderombudsmannen van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.70 Het
betreft onderzoek uit eigen beweging naar de leefsituatie van kinderen in gezinnen met een
ouder die niet in Nederland mag wonen. De Kinderombudsman komt tot een oordeel in het
licht van het IVRK, General Comments en rechtspraak. Bovendien is een handreiking aan gemeen-
ten opgenomen met concrete richtlijnen over het vaststellen van het belang van kind, het luisteren
naar de kinderen om wie het gaat, en het motiveren van beslissingen. Hier ontstaat in de praktijk
een nieuw samenwerkingsverband dat het nationale en lokale niveau met elkaar verbindt. Het
IVRK-toetsingskader staat hierin centraal mét een praktische vertaling naar de uitvoeringspraktijk
op het lokale niveau.

66 Kamerstukken II 2008/09, 31831, 7, p. 14.
67 Van de 388 gemeenten neemt 71% deel aan klachtbehandeling door de Nationale ombudsman (stand per 1 januari

2017). Kamerstukken II, 2017/18, 34775 IIB, 2, p. 15.
68 Bruning e.a. 2017 (supra noot 5), p. 83-84.
69 Bruning e.a. 2017 (supra noot 5), p. 84-85.
70 Nationale Kinderombudsman en gemeentelijke Kinderombudsmannen, Nederlandse Kinderen ontkoppeld. Als de

verblijfsstatus van je ouders je levensstandaard bepaalt, KOM014/2017.
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De gemeentelijke kinderombudsmannen hebben een rol in het bevorderen en beschermen
van kinderrechten op het decentrale niveau. Daarmee versterken ze de kinderrechteninfrastruc-
tuur in Nederland, dichtbij de kinderen die het betreft, vanuit het decentrale niveau. De relatie
tussen de Kinderombudsman en de gemeentelijke kinderombudsmannen is niet vastgelegd in
de wet; in de praktijk lijkt dit vooralsnog niet tot problemen te leiden. Evenwel is juridisch gezien
niet duidelijk hoe de Kinderombudsman en de gemeentelijke kinderombudsmannen zich
verhouden wat betreft hun bevoegdheden en de toepasselijke toetsingskaders. Burgers moeten
weten waar zij met hun klachten terecht kunnen en hoe hun klachten beoordeeld zullen wor-
den.71 Bovendien is van cruciaal belang dat de Kinderombudsman overzicht heeft over de lokale
casuïstiek om zo rode draden en signalen te herkennen. Het genoemde gezamenlijke rapport
is een voorbeeld van hoe dat in de praktijk kan uitwerken.

7 Kinderombudsman in Caribisch Nederland

Sinds 10 oktober 2010 maken de drie Caribische eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (hierna:
BES- eilanden) als bijzondere gemeenten deel uit van Nederland. Van 2010 tot 2013 deed UNICEF
Nederland onderzoek naar de kinderrechtensituatie van kinderen in het Caribisch deel van
Nederland. De rapporten laten zien dat kinderrechten onder druk staan door armoede en
(huiselijk) geweld. Bovendien werd duidelijk dat er geen goede cijfers beschikbaar zijn over
kinderen op de BES-eilanden.72 De rapporten maakten veel los, zowel op de eilanden als in
Nederland. In 2014 werd in de schaduwrapportages voor de rapportageverplichting voor het
IVRK de noodzaak benadrukt om kinderrechten in het Caribisch gebied te adresseren. In de
Concluding Observations van 2015 stelt het VN-kinderrechtencomité dat kinderen in de Caribische
gemeenten gelijke toegang tot kwalitatief goede diensten en tot dezelfde rechten moeten krijgen,
als de kinderen in het Europese deel van Nederland.73 In de Kinderrechtenmonitor van 2016
en in het jaarbericht van UNICEF en DCI van 2016, wordt expliciet aandacht besteed aan
kinderrechten in het Caribisch gebied.74

Op de BES-eilanden wonen ruim 5.000 jeugdigen. De Kinderombudsman heeft daar dezelfde
taken en bevoegdheden als in de rest van Nederland. Uit de wetsevaluatie is gebleken dat in
de eerste vijf jaren geen activiteiten zijn ontplooid op de eilanden. In 2016 bezocht de Kinder-
ombudsman Caribisch Nederland en rapporteerde over haar bevindingen: De meeste kinderen
voelen zich thuis gelukkig maar missen uitdagingen in hun leven. Kinderen en jongeren geven
aan dat er veel armoede is en dat hun ouders hard moeten werken omdat de kosten voor
levensonderhoud hoog zijn. Dat gaat gepaard met een harde opvoeding. Jongeren zijn kritisch
over het aanbod, de kwaliteit en de veiligheid op school. Kinderen en jongeren missen passende
zorg en een vertrouwenspersoon. Bovendien vinden zij dat er meer respect moet zijn én dat
er beter naar hen geluisterd moet worden. De eilanden verschillen in cultuur en hebben eigen

71 Klep e.a. 2018 (supra noot 5), p 18.
72 De onderzoeken zijn online beschikbaar via: www.unicef.nl/ons-werk/nederland/kinderrechten-in-de-nederlandse-

cariben (laatst geraadpleegd: 28 april 2018).
73 Committee on the Rights of the Child 16 juli 2015, Concluding observations on the fourth periodic report of the

Netherlands, CRC/C/NLD/CO/4, 2015.
74 Kinderombudsman, Kinderrechtenmonitor 2016. Unicef & DCI, Jaarbericht Kinderrechten 2017.
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knelpunten. Ook volwassenen noemen armoede als groot probleem maar kijken meer naar de
inkomenskant voor oplossingen, zoals het gelijktrekken van sociale voorzieningen met het
Europese deel van Nederland. Volgens de Kinderombudsman zelf moet er een laagdrempelig
informatiepunt op de eilanden komen waar alle kinderen en jongeren terecht kunnen voor vragen
over hun rechten en voorzieningen.75

De Nationale ombudsman is sinds 2010 bevoegd klachten te behandelen over overheidsinstan-
ties van het rijk op Caribisch Nederland en sinds 2012 over de openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba. Ook de Kinderombudsman is bevoegd klachten betreffende kinderrechten
op de BES-eilanden te behandelen en wil deze taak graag intensiveren in het Caribisch deel
van Nederland in nauwe samenwerking met de Nationale ombudsman.76 Op de websites van
de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman wordt al een mogelijkheid geboden om
vanuit Caribisch Nederland contact op te nemen. Ook het College is bevoegd op de BES-eilan-
den.77

In het rapport Evaluatie Wet Kinderombudsman wordt een interview met de Rijksvertegen-
woordiger weergegeven. Hij wijst erop dat de situatie van kinderen op de eilanden heel anders
is dan die van kinderen in de rest van Nederland. Hij stelt dat de meerwaarde van de Kinder-
ombudsman op de BES-eilanden zou kunnen liggen in een bijdrage aan het opkomen voor
jeugdigen in beleid en uitvoering. Er is bijvoorbeeld behoefte aan een route, zoals via sociale
media, waarlangs kinderen anoniem, veilig, met verstand van zaken, antwoord kunnen krijgen
op hun vragen. Het is vooral belangrijk dat de Kinderombudsman gebruik maakt van de lokale
kennis en kunde. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat sommige zaken in
Caribisch Nederland anders zijn of worden geregeld dan in Europees Nederland. Hij acht het
van groot belang dat er apart aandacht wordt gevraagd voor de kinderen en kinderrechten.78

Het onderzoek dat al gedaan is op de eilanden, laat zien hoe de focus op kinderen en
kinderrechten, ongelijkheid en armoede blootlegt. De vraag is nu hoe de Nederlandse kinderrech-
teninfrastructuur zich hier verder zal ontwikkelen. Er zijn vele stakeholders. Bovendien gaat
het over complexe wetgeving, budgetten, beleid, en zeer uiteenlopende uitvoeringspraktijken
en politieke en sociale realiteiten, in een gevoelige historische context. Welke rol zal de Kinder-
ombudsman gaan innemen in het bevorderen en monitoren van kinderrechten in Caribisch
Nederland? Hoe zal dat overeenkomen met en verschillen van, diens rol in het Europees deel
van Nederland? In ieder geval is het opbouwen van relaties met lokale overheden, ngo’s,
jeugdorganisaties, en de inwoners, met name kinderen en jongeren, cruciaal voor het verwerven
van kennis en vertrouwen.

75 Kinderombudsman, Als je het ons vraagt. De Kinderombudsman op kinderrechtentour in Caribisch Nederland, KOM006/
2017, p.60-64.

76 Kamerstukken II 2017/18, 34890, 2, p.43 (Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de
Veteranenombudsman).

77 Artikel 2 Wet College voor de Rechten van de Mens (Stb. 2011, 573). Zie ook: College voor de Rechten van de
Mens, Advies: naar een mensenrechtelijk aanvaardbaar niveau voor Caribisch Nederland, 2016. Zie ook: https://mensen
rechten.nl/mensenrechten-voor-u/op-bonaire-st-eustatius-en-saba (laatst geraadpleegd: 14 mei 2018).

78 Bruning e.a. 2017 (supra noot 5), p. 51-52.

436 NTM|NJCM-Bull. jrg. 43 [2018], nr. 3



De rol van de Kinderombudsman in de Nederlandse kinderrechteninfrastructuur | Mini-special I

8 Conclusies

In dit artikel is een brede schets gegeven van de rol van de Kinderombudsman in de kinderrech-
teninfrastructuur in Nederland. Het belang van een onafhankelijk kinderrechteninstituut, zoals
de Kinderombudsman, zit in de autonome positie ten opzichte van de overheid en de specialisatie
gericht op het belang van kinderen en jongeren en hun rechten.

De internationale richtlijnen schrijven geen specifieke vorm voor een dergelijk instituut voor.
De Nederlandse Kinderombudsman is geen apart instituut, maar substituut-ombudsman van
de Nationale ombudsman met een eigen mandaat. In de Wetsevaluatie wordt geconcludeerd
dat de Kinderombudsman zijn wettelijke taken kan uitvoeren en zijn aanbevelingen gedaan
omtrent budget en benoeming van de Kinderombudsman om de autonomie verder te verstevigen.

Onder invloed van de decentralisaties in het sociale domein komen in het ombudswerk
complexe kwesties en hulpvragen ten aanzien van kinderen, jongeren en ouders naar boven.
Samenwerking tussen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman ligt voor de hand.
Het is zaak om hierin het belang van het kind niet uit het oog te verliezen en te voorkomen
dat kinderen ondergeschikt of onzichtbaar worden ten opzichte van volwassenen. In dat licht
is het van belang dat de Kinderombudsman expliciet vasthoudt aan het IVRK-toetsingskader.

Met name de decentralisatie van de jeugdhulp heeft een impuls gegeven aan het ontstaan
van gemeentelijke kinderombudsmannen. Zij zijn nadrukkelijk geen ‘lokale kantoren’ van de
(nationale) Kinderombudsman, maar vloeien juist voort uit de gemeentelijk ombudsman. Ook
zij kunnen dus, lokaal, aan het IVRK toetsen als onderdeel van de behoorlijkheidsnormen. In
de praktijk richten zij zich echter vooral op interventie en bemiddeling bij verzoeken om hulp.
De vraag is nu hoe de gemeentelijke kinderombudsmannen zich verder zullen ontwikkelen op
lokaal niveau en in relatie tot de (nationale) Kinderombudsman: zijn gemeentelijke kinderombuds-
mannen vooral een gespecialiseerde tak van de gemeentelijke ombudsman, of zien ze voor
zichzelf ook de uitdrukkelijke taak kinderrechten voor het voetlicht te brengen en daaraan te
toetsen op lokaal niveau? Wat betekent dat voor de rol van de (nationale) Kinderombudsman?

Zeven jaar geleden werd de kinderrechteninfrastructuur in Nederland vooral bepaald door
ngo’s in het kinderrechtenveld. De rol van de Kinderombudsman in de kinderrechteninfrastruc-
tuur van Nederland krijgt sinds 2011 op verschillende manieren vorm. In nationale en supranatio-
nale monitoring van de kinderrechtelijke verplichtingen van Nederland is de Kinderombudsman
een gezaghebbende speler geworden. Bovendien brengt de Kinderombudsman kinderrechten
in de Nederlandse samenleving, door voorlichting, onderzoek en samenwerking. Tot slot worden
kinderrechten in de praktijk gebracht, met name in het dagelijkse ombudswerk van de Kinder-
ombudsman. Gemeentelijke kinderombudsmannen versterken dit proces vanuit het lokale niveau.
De komst van de Kinderombudsman heeft de kinderrechteninfrastructuur in het Europese deel
van Nederland versterkt. De vraag is nu of in het Caribisch deel van Nederland de Kinder-
ombudsman ook een kinderrechten versterkende functie kan hebben.
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