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Kenmerk 
PSG-DB / 22541527 hoger is) als zij vrijwillig vertrekken. De remplaçantenregeling stelt als 

voorwaarde dat er een VWNW-kandidaat bij de betreffende organisatie 
geplaatst wordt in de plaats van de vertrekkende medewerker of dat er 
een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van een taakstelling. 

• De NVWA bood vanaf 2014 aan alle medewerkers de 
remplaçantenregeling aan. Dit had tot gevolg dat eind 2016 144 
medewerkers met een vertrekpremie waren vertrokken zonder dat daar al 
VWNW kandidaten voor waren gevonden. Nadien zijn nog enkele VWNW 
kandidaten gevonden. Uiteindelijk zijn er 135 medewerkers vertrokken. 
Het totaalbedrag kwam daarmee op ca. 13 miljoen euro.       

• Naar aanleiding van de melding is door de pSG van LNV aan een externe 
onderzoeksinstantie, (het CAOP) verzocht om een grondig en zorgvuldig 
onderzoek uit te voeren. Het onderzoek werd uitgevoerd door een 
voormalig staatsraad, mr. J.H. van Kreveld. 

• Op 12 oktober 2018 verscheen het rapport van de onderzoeker waarin 
door de onderzoeker werd geconcludeerd dat het door de NVWA gevoerde 
remplaçantenbeleid niet in strijd was met een wettelijk voorschrift en dat 
er daarom geen sprake was van een misstand. De onderzoeker 
constateerde wel dat de IG niet bevoegd was om zelf de besluiten te 
nemen.  

• De melder was het niet eens met de conclusies van de onderzoeker en 
diende op 8 maart 2019 bij het Huis een verzoek in tot onderzoek naar 
een vermoeden van een misstand.  

• In tegenstelling tot de conclusies van de onderzoeker komt het Huis tot de 
conclusie dat er sprake was van een misstand zoals bedoeld in de Wet 
voor klokkenluiders. Daarbij heeft het Huis ook de gebrekkige vastlegging 
en daarmee moeizame reconstrueerbaarheid van de besluitvorming zwaar 
laten meewegen.      

• LNV zal aangeven dat met de bevindingen en conclusie uit het 
conceptrapport kan worden ingestemd.   

• Aan de door het Huis gedane aanbeveling zal opvolging worden gegeven.   
• Met deze brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de publicatie 

van het rapport op de website van het Huis en wordt kort ingegaan op de 
inhoud van het rapport. In de brief geeft u aan dat u zich kunt vinden in 
de conclusies van het rapport en dat u aan de aanbevelingen opvolging 
zult geven.  
 




