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Van Zutphen woeg Dullaert geheime ontslagbrief te tekenen

Ombudsmanhieldvoor
Kamer infortnatie achter
Van onze verslaggeefsters
Anneke Stoffelen, Wi! Thijssen

DEN HAAG Nationale Ombuds-
man Reinier van Zutphen wilde
afgelopen naiaar informatie ach-
terhouden voor de lweede Kamer.
Hii had het plan Kinderombuds-
man Marc Dullaert in de Kamer
voor te dragen voor de gebruike-
liike termiin van zes iaaq mits de
Kinderombudsman ziin handte.
kening zou zetten onder een ge-
heime ontslagbrief die garan-
deerde dat hii binnen een iaar zou
vertrekken. Dullaert wilde zo'n
briefniet tekenen.

'Ikheb gezegd: leg de situatie uit aan de
Kamercommissie en laat die erover
oordelen of il<één jaarlangermag blij-
ven', zegt de Kinderombudsman te-
genover de Volkskrant.

Verschillende bronnen bij het insti-
tuut Nationale Ombudsman bevesti-
gen dat de constructie met een ontslag-
brief een van de besproken compromis-
sen was om Dullaert te behouden. Op
die manierzou hij zijn voorzitterschap
van de Europese koepelvan Kinderom-
budsmannen kunnen uitdienen, hoe-
wel Van Zutphen van hem af wilde. Van
Zutphen antwoordt desgewaagd dat'er
meerdere scenario's ziin besproken'.

Later heeft Ombudsman Van Zut-
phen daadwerkelijk informatie voor
Kamerleden achtergehouden. Tijdens
een besloten commissievergadering
op 13 januari over de toekomst van de
Kinderombudsman, verzweeg Van Zut-

phen zijn verregaande reorganisatie-
plannen. Dit bevestigen drie bronnen
die daar aanwezig wareri. Van Zutphen
wilde de takenvan de algemeen direc-
teurzelfgaan uitvoeren en had het op
heffen van de directeursfunctie in de-
cember aan beleidsmedewerkers en de
ondernemingsraad meegedeeld.'Wij
moesten dat stil houden tot de nieuw-
,aarstoespraak', zeggen twee van hen.

Uit een inteme e-mail blijkt dat Van
Zutphen het vertrek van dealgemeen
directeur in zijn nieuwjaarstoespraak
alsnog geheim hield,'omdat er nog ge-
sprekken gaande zijn met betrokke-
nen en met de Tweede Kamer'. Toch
deelde hij zijn reorganisatieplannen
die week erop niet met de Kamercom-
missie. De Ombudsman wil vanwege
de vertrouwelijkheid van die bijeen-
komst niets kwijt over wat hij daar
heeftgezegd.

In die besloten vergadering werd
WlKamerlid Joost Tav€rne'woedend'
op voorzitter Pia Dijktra (D66), omdat
zij KinderombudsmanDullaerthaduit-
genodigd om toe te lichten waarom een
tijdelijke verlenging van zijn termijn
noodzakelijk zol zijn. Verschillende
bronnen, ook binnen de WD, zeggen
datWDbestuurders van Dullaert af wil-
len omdat hij te'activistisch' zouziin,
'met name op het asieldossier'.

In een vervolgvergadering, op 3 fe-
bruari, ging Van Zutphen voorbij aan
het verzoek van Kamerleden om de
Tweede Kamer plenair te laten stem-
men over verlenging van de termijn
van Dullaert met één jaar, in plaatsvan
de gebruikelijke zes. 'Wij werden voor

een voldongen feit gesteld', zegt een
van de politici die daarbij aanwezigwa-
ren. 'Van Zutphen legde ons uit dat de
wet hem de mogelijkheid geeft zijn ei-
gen team samen te stellen. Hij zei daar-
bij niet dat Dullaert zowel substituut-
ombudsman als Kinderombudsman
is, en dat daarvoorverschillende man-
daten gelden.'

'Het is aan de Tweede Kamer om die
onaÍhankelijke rol van de Kinderom-
budsman te bewaken', zegt oud-minis-
tervan Jeugd en GezinAndré Rouvoet,
onderwiens beleid de Kinderombuds-
man in 2o1o werd ingevoerd.'Destijds
hebben wij heel erg benadrukt dat de
Kinderombudsman onafhankelij k en
zelfstandig moet kunnen opereren,
met andere bevoegdheden dan de Na-
tionale Ombudsman. De Tweede Ka-
mer heeft de plicht te bewaken dat wat
nu gebeurt, niet haaks staat op wat in
de wet is afgesproken.'

Met zijn besluit om Dullaerts ter-
mijn niet te verlengen, maakt de Natio
nale Ombudsman een voortijdig einde
aan het Nederlands voorzitterschap
van de Europese koepel van Kinderom-
budsmannen, waarvoor Dullaert afge-
lopen september metveel ceremonieel
in het Kamergebouwis benoemd. Ook
wachthij nietopdewetsevaluatieover
het functioneren van de Kinderom-
budsman, die voor komend najaar
staatgepland.
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Een geheime ontslagbrief, Kamerleden die halfworden geïnformeerd en een Ombudsman met
een eigen agenda. Achter het vertrek van Kinderombudsman Dullaert zit een schimmig spel.
Door Anneke Stoffelen en Wil Thijssen

lUaarom Marc Dullaert weg moest

In de achterkamertj esvan
de Nationale Ombudsman

e tv-beelden wor-
den eindeloos
herhaald: Om-
budsman Reinier
van Zutphen
loopt stugweg
voor een verslag-
gevervan het

JeugdjoumaaL'Kunt u aan de kinde-
ren uitleggen waarom de Kinder-
ombudsman weg moet?'

'Waarom zegt u niks? U bent de
Ombudsman!'

Voormalig rechter Van Zutphen
duikt in zijn auto en trekt zwijgend
het portier achter zich dicht. later
verontschuldigt hij zich in het pro-
gramma Nieuwsuur: Dat was 'niet
handig'. Hij geeft talloze redenen
waarom Kinderombudsman Marc
Dullaert'heel geschikt' en een'gewel-
dige bouwer' is. Hij functioneert goed
en heeft het instituut Kinderombuds-
man'heel goed op de kaart gezet'. Er
is geen ruzie en geen botsing van
ego's. Waarom, herhaalt presentator
Twan Huys tot driemaal toe, moet
Dullaertdanweg?

Er komtgeen antwoord.

Llever één faar door
Op schrikkelmaandag z9 februari
kom-t-bii de Volkkront een concept-
brief binnen waarin wordt gerefe-
reerd aan het ontslag van Màrc Dul-
laert. Die briefdateert uit het najaar
van 2O15. Zxtphen had een compro
mis bedachtom van de Kinderom-

I budsman af te komen. Zijn ambtster-
I mijn zou worden verlengd, maar na

een jaar zou hij weg moeten. Of Dul-' laert daarvoor alvast wilde tekenen.. Marc Dullaert bevestigt na enig
aandringen dat er sprake was van een
ontslagbrief die moest garanderen
dat hij binnen een jaar àu vertrek-
ken, dan zou de Ombudsman bij
Kamerleden een termijnverlenging
voor hem bepleiten..t(heb nieís oí-
deftekend', zegt Dullaert.,lk heb ge-
zegd: leg de situatie uit aan de Kamer-
commissie en laat haar erover oorde-
len of ik een jaar langer mag blijven.,
Verder wil de Kinderombudsmàn,er
niets over kwijt'.

I Van Zutphen wil niet met Dullaert
I verder. Een officiële reden heeft hij

nooit gegeven. Diverse bronnen, on-
dermeerbij deWD, bevestigen het

, beeld datWlbestuurders van Dul-' laert af willen. Ze vinden dat hij zijn
! ambt misbruikt door er een te íacÍivis-

1 tische' invulling aan te geven. Hij is
I lastig.'Met name op het asieldossier.'
I Dullaert bekleedt sinds oktober de

prestigieuze functie van voorzitter
van de Europese koepel van Kinder-

1 ombudsmannen. Die post zou hij niet
r hebben aanvaard als Van Zutphen tij-

dig had aangegeven dar hij nier mer
Dullaertverderwil na t april, als Dul-
laerts'Nederlandse' termij n afl oopt.
De Kinderombudsman had hem er
vaak genoeg naar gevraagd. Maar ook
daarop kwam steeds geen antwoord,
zeggen medewerkers.

Kamerverrast

Van Zutphen vraagt vlakvoor Kerst, op
tTdecember, aan de Kamercommissié
voor Binnenlandse Zaken of het parle_
ment wil instemmen met verlenging
van Dullaerts termijn met één yaar, ii
plaats van de gebruikelijke zes.,Dat
vonden we een raarvoorstel', zegt een
van de aanwezigen..Hetwerd oók niet
echt goed toegelicht. Wij zeiden: Her
isóf de hele termijn, oíniks. We hoor_
den pas later waarom dat ene jaar zo
belangrijkwas.'

Een van de volksvertegenwoordi_
gers belt Marc Dullaert en vraagt wat
eraan de hand is. Die legt uitwàt de
consequenties van een overhaast ver-
trek zijn. Hij begint over zijn Euro-
pees voorzitterschap, over de
Taskforce Children on the Move,
waarin hij leidinggeeftaan 4r Kinder-
ombudsmannen uit33 landen die
samen de situatie van vluchtelingen-
kinderen onderzoeken. Hij referórt
aan de evaluatie van de Wet Kinder-
ombudsman, die komend naiaar

staat gepland: wat gaat goed en wat
kan beter- daar kan dan het profiel
van de nieuwe Kinderombudsman op
worden afgestemd. Hij rept over de
uitnodigingvan de Raadvan Europa,
waar hij dit voorjàar wordt geacht te
spreken over de Europese kinderrech-
tenstrategie. Dullaert loopt zijn hele
agenda langs, de volksvertegenwoor-
diger duizelt ervan. 'En hij moest ziin
opvolger ook nog kunnen inwerken.'

Al dieargumenten komen commis-
sievoorzitter Pia Dijkstra (D66) ter
ore. Ze schrikt: dàt had Reiniervan
Zutphen er in december allemaal niet
bij verteld. Dijkstra gelast op t3 ja-
nuari een nieuwe vergadering over
de toekomstvan de Kinderombuds-
man, metvan Zutphen, waarin Marc
Dullaert zelf verlenging van zijn ter-
mijn mag komen bepleiten.

'Het was een absurde vergadering',
zegt iemand die daarbij aanwezig
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was. DeWD was mordicus tegen.'
Sterker,'f oost Taverne (WD, red.) was
woedend op Pia Dijkstra dat ze die
vergadering had georganiseerd. Hij
viel haarpubliekelijkaan en zei onder
meer geïrriteerd: dat hebben we in
december toch al afgeschoten?'
Taverne zelfwil niet reageren.

Kinderombudsman Dullaert krijgt
in de vergadering het woord. Hij legt
uit waarom hij nog ten minste een
jaarzouwillen blijven en eindigt zijn
betoog met het argument dat het ook
voor de continuiteit voor het insti-
tuut Natiohale Ombudsman goed
zou zijn als hij nog evén aanblijft, ge-
zien het feit dat'de zeis door de orga-
nisatie gaat': per t 4pril zal zo'n beetje
de hele top weg zijn-hijzelf, zijn col-
lega-substituut-ombudsman Addie
Stehouwer, en algemeen directeur
Gabriella Bekman is al ontslagen.

De Kamer reageertgeschokt.'ls de
directeur ontslagenT', waagt D66'er
Fatma Koser Kaya. Van Zutphen ont-
kent dat stellig en zegt:'De zeis blijft
in de schuur.' 'We vonden het gek dat
de Ombudsmannen elkaar tegen-
spraken', zegt een anderdie erbij aan-
wezigwas.

Pia Diikstra steltvoordatVan Zut-
phen een nieuwe brief naar de Kamer
stuurt met hetverzoekvoor verlen-
gingvan Dullaerts termiin met een
jaar, zodat de Tweede Kamer er ple-
nair over kan stemmen. De Ombuds-
man gaat akkoord.

Brandbrief
'[wee dagen later schriift de onder-
nemingsraad een brandbrief aan
Reinier van Zutphen:'Het ontslagvan
de algemeen directeur lijkt een eerste
stap in de uitvoering van het plan om
de hele functie van algemeen direc-
teur op te heffen. Ook hierover heeft
de OR nog geen adviesaanvraag ont-
vangen.' En:'Daarnaast constateert de
ORdat niemand in de organisatie bii
het opstellen van de gespreksnotitie
betrokken is geweest.'

De'gespreksnotÍtie' is een uitgelekt
reorganisatieplan van 3 0 novembel
dat pas op tz januari - daags voor de
vergaderingvan de Karnercommis-
sie - aan de Ondernemingsraad wordt
gepresenteerd. Over het vertrek van
de algemeen directeurwerd de on-
dernemi ngsraad in december mon-
deling ingelicht, rnaar'wij moesten
datgeheim houden', zegt een van de
OR-leden.'Ioch rvist de hele organisa-
tie al voor Kerstinis rlat Gabriella Bek-
man exit was.' Ook het hoofd perso-
neel en organisatie'rvordt door de re-
organisatieplannen overvailen en
ook zi j mag er met niemand over
spreken.

Kort na zijn aanstelling heeft de
nieuwe Ombudsman Van Zutphen
een organisatieadviseur ingehuurd,
Harrie Kuijpers, die de boel moet sa-
neren.'Voorwat hetwaard is', zegt
een ingewijde:'Harrie Kuiipers heeft
veel klussen voor de laatste twee WD-
ministers van fustitie gedaan.' Kuij-
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Voor dit artikel zijn gesprek-
ken gevoerd met 18 perso-
nen.Werknemerswillen
anoniem bliiven om hun pG
sitie te beschermen, politici
spraken op vertrouweliike
basis omdat de Kamercom-
missiebiieenkomsten beslo
ten waren. Alle uitspraken
van personen die anoniem
willen bliiven, zijn bii ten
minste twee personen geve
rífieerd.

Ombudsman Reiniervan
Zutphen heeft de tekstvoor
publicatie ingezien. Hii be-
antwoordde wagen van de
Volkskr snt s chrift elii k via
zijn woordvoerster. De vraag
ofhii buiten de Kamercom-
misieookmetWD-leden
over het functioneren en de
termij n van Kinderombuds-
man Dullaert heeft gespro-
ken, wil hii niet beantwoor-
den, daar is herhaaldeliik
naargewaa d.Allewagen
en antwoorden staan op
volkskrant.nl/binnenland.

De reactie van Nationale
OmbudsmanVanZutphen:
'Het stuk is vooral gebaseerd
op niet-verifi eerbare bron-
nen, veronderstellingen en
suggesties. Anonieme bron-
nen kun je alles laten zeg-
gen. Op basis daarvan schet-
sen iullie een beeld van intri-
ges, complotten en ellende.
Dat beeld is tendentieus en
oniuist. De Nationale Om-
budsman kan datbeeld ech-
ter niet weerspreken zonder
vertrouwelijke informatie
te openbaren uit besloten
overleg met de Karner en uit
vertrouweliik overleg tus-
sen werkgever en rverk-
nemer. Dat doet de Natio
nale Ombudsman niet.

'Eén onjuistheid moet in
elk geval rechtgezet worden:
algemeen directeur Ga-
briella Bekrnan is nÍét ont-
slagen. Datwe alleen deze
fout noemen, wil niet zeg-
gen datde rest wel klopt.

'Welatenhetdustrii de
antwoorden die we eerder
hebben gemaild. De inhoud
van dit verhaal laten we ge-
heel voor verantwoordeliik-
heid van de krant.Tèn slotte
willen we benadrukken dat
oruze mensen onverminderd
enmethartenziel aan het
werkziin.'

pers werkt voor Public Partners, het
pr-bedrijfje dat is opgericht door per-
soneelsdirecteur Mari jke Stroucken
van de Nationale Politie, het'kroon-
juweel' van de minister.

Het plan behelst onder meer dat de
functie van algemeen directeur Bek-
man wordtopgeheven, dat haar ta-
ken bij deOmbudsman komente lig-
gen en dat de Nationale Ombudsman
is gericht op de buitenkant, en de sub-
stituut-ombudsmannen zijn gericht
'op de binnenkant'. Oftewel:Van Zut-
phen staatvoortaan in de spotl€hts,
de anderen niet meer.'Hij wil alle
macht naar zich toetrekken', zeggen
vier medewerkers afzonderliik. En:
'Zo rvil hij Duilaerts positie inperken.'

Probleem: in Marc Dullaert zijn
twee functies verenigd - hij is substi-
tuut-ombudsman en Kinderombuds-
man ineen. Als substituut vervangt
hij de Ombudsman en valt hij onder
diens beleid, als Kinderombudsman
is hij zelfstandig en onafhankelijk,
met een eigen mandaat.'Een ambi-
gue constructie', zegtAndré Rouvoet,
die ministerwas voor f eugd en Gezin
toen het instituut Kinderombuds-
man werd opgericht.'Die twee ver-
schillende rollen kunnen schuren,
dat hebben wij ons destijds bij de in-
voering rran de wet gerealiseerd. Het
is de plichtvan deTweede Kamerom
die onafhankelijke rolvan de Kinder-
ombudsman te bewaken.'

Radicale ommezwaai
Nog zonder op de brandbriefvan de
OR te reageren, schrijft Van Zutphen
drie dagen later, op 18 ianuari, een
brief aan Kamervoorzitter Khadija
Arib:'Na rijp beraad en na overleg
met zowel beide substituut-ombuds-
mannen mevrouw Stehouwer en de
heer Dullaert, alsmede met de vaste
Commissie voor Binnenlandse Zaken,
heb iltbesloten om de ruirnte te be-
nutten dre de wet rnij biedt om mijn
eigen team sarnen te stellen.'

Commissievoorzitter Pia Dijkstra
en andere parlementarièrs verkeren
dan nog in de veronderstelling dat
over de I(inderombudsman plenair
gaat worden gestemd, de substituten
Stehouwer en Dullaert weten die och-
tend nog rran niets.

'Dullaert moet weg als Kinderom-
budsman', schriift devolkskrant op
28 januari. Binnen twee dagen teke-
nen meer dan tienduizend Nederlan-
ders een petitie op Dullaertmoetblii-
ven.nl. Dat loopt in een maand op
naar ruim 40 duizend. #Dullaert-
moetblijven wordt trendir.rg topic op
Twitter.'De telefoon staar nog altiid
roodgloeiend van alle mensen die
wagen waarom Marc rveg moet', zegt
een mede'urerkervan het instituut.

Op de sitewordt de pijnlijke situatie
vraag-antwoordgewijs uitgelegd, het
eindigt met de zin:'U kunt hierover
geen klacht indienen bij de Nationale
Ombudsman of over de Nationale
Ombudsman zel f klagen.' Vijf mede-
werkers: 'Daar schamen wij ons voor.'
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Ikheb niets
ondertekend
Marc Dullaa*
de Kinderombudsman

Op een bijeenkemstvoor het perso-
neel, tot tweemaal toe belegd van-
wege de ontstane onrust, worden in
de Grote Vergaderzaal van het bureau
Nationale Ombudsman in Den Haag
de stoelen opgestapeld en aan de
kant geschoven- er is niet voldoende
ruimte voor iedereen. Marc Dullaert
is de grote afi^/ezige, De medewerkers
van de Kinderombudsman zijn boos:
waarom krijgen zegeen duidelijk-
heid waarom Dullaertwegmoet? Hoe
moet dat zometeen als hij weg is?

'lkzorg dat ereen nieuwe komt',
zegtVanZutphen.

'Hoe reëel is dat op zo'n korte ter-
mijn?'

'Dat is nu niet aan de orde', ant-
woordt de Ombudsman. Dat is op-
merkelijk gezien het feit dat de ge-
bruikelijke benoemingstermijn vier
tot zes maanden beslaat, inclusief
screening door de AIVD - een Om-
budsman moet immers van onbe-
sproken gedrag zijn.

Haast
De Nationale Ombudsman verzoekt
de Kamercommissie Binnenlandse
Zaken om een vervolgvergadering,
wederom besloten, om devacature
van Kinderombudsman zo snel mo
gelijk te vervullen. Op : februari komt
de commissie bijeen. Nu schuiven
naast naastvvD, PvdÀ CDA, D66 en
Groenlinks ook ChristenUnie, SB SGP
en Tunahan Kuzu (groep
Kuzu/Özttirk) aan. De laatste waagt
waarom de bijeenkomst geheim
moet blijven. Hij zegt dat'heel Neder-
land wil weten wat eraan de hand is'.
Hij pleitvoor openheid.Als die er niet
komt, staat hij boos op en verlaat hij
devergaderzaal.

De Kamerleden die blijven,worden
'voor een voldongen feit gesteld', zegt
een van hen.'Van Zutphen legde ons
uit waarom de wet hem de mogelijk-
heid geeft zijn substituten aan de
kant te schuiven. Hij zei er niet bii dat
Dullaert verschillende mandaten
heeft.' Een ander: 'Er is niet gesproken
over de waag waarom Dullaert weg
moet. Hetgingalleen over de waag:
hoe komt er zo snel mogelijk een op
volger? Wij wilden allemaal niet dat
ert april een gatvalt.'

Uit de Kamerleden wordt een solli-
citatiecommissie gevormd met Pia
Dijkstra als voorzitter. Niemand
waagt waarom de Ombudsman niet
op hetvoorstel van een jaarverlen-
gingmet plenaire stemming is inge
gaan, niemand vraagt waarom Dul-
laertweg moet, niemand maakthet
onderscheid tussen de twee petten
'substituut' en'Kinderombudsman'.

Politieke verwarring
Het is na deze besloten bijeenkomst
datVan Zutphen weigert het /eugd-
joumaal tewoord te staan.'s Avonds,
op hetAchfuury oumaal, zeggen coali-
tiepartnersWD en PvdAbij monde
van Halbe Ziilstra en Diederik

Samsom, met verbaasd-verraste ge-
zichten, dat ze 'hier helemaal niks van
vinden' en de politiek er niet over
gaat. Dat klopt niet: deTweede Kamer
benoemt de Kinderombudsman, zo
staat in de wet. Maar het is aan de
Nationale Ombudsman om eenvoor-
drachtvan kandidaten te doen.

Bovendien is het aan de Tweede
Kamerom de onaftrankelijke positie
van de Kinderombudsman te bewa-
ken. Met Van Zutphens voornemen
tot een'naar binnen gerichte' Kinder-
ombudsman is die onaÍhankelijkheid
volgens oud-minister Rouvoet wel de-
gelijkingevaar.

Dievolgende dag, alsVan Zutphen
in Nieuwsuurerkent dat zijn media-
optreden voor het J eugdj oumaal'niet
handig'was, doet de Kinderombuds-
man hem een handreiking: Dullaert
stelt via het NOS I oumaal aanvan Zut-
phen voor om'over onze schaduw
heen te springen', en samen de ter-
mijn te overbruggen totdat een
nieuwe Kinderombudsman is inge-
werk. Het antwoord van Van Zut-
phen:'Daar ga ik niet over, dat is aan
de politiek' Dat klopt niet, blijkt later:
hij hoort zelfde voordracht aan de
Kamer te doen. Een van zilÈ medewer-
kers:'Van Zutphen is oud-rechter. Uil
weet precies hoe de wet in elkaar zit.
Maar hij legt die steeds uit zoals het
hem hetbeste uitkomt.'

De opvolger
De sollicitatiecommissie maakt
haast. De petitie die na de media-aan-
dacht over het vertrekvan Dullaert
werd begonnen, wordt op t7 februari
aangeboden aan deTweede Kamer.
Een dag laterlegtVan Zutphen zijn
werknemers een concept-vacature
voor een nieuwe Kinderombudsman
voor. 'Daar stond nog in dat de
nieuwe Kinderombudsman naar bin-
nen gericht moest zijn', zeggen twee
medewerkers.'We hebben met enige
drukkunnen bereiken dat die opmer-
king er na alle media-aandacht uit
werd gehaald.' Het gevolg: een adver-
tentie op 20 februari in de landelijke
dagbladen die exactvoldoet aan het
profiel van Marc Dullaert.

Bij het bureau Nationale Ombuds-
man zitten ze met de handen in het
haar. Enerzijds zijn ze gebaat bij rust
nu degeloofi,rraardigheid van het in-
stituut, dat anderen de maat neemt,
door de affaire is beschadigd. Ander-
zijds sturen medewerkers de media
geheime stukken toeen wordtVan
Zutphen'regentesk' genoemd.'Het
kan bijna niet anders dan dat Van Zur-
phen al een opvolgervoorDullaert
heeft klaarstaan', zeggen medewer-
kers.'De substituutombudsman zegt
dat ze door hetvertrekvan de top al
veel te veel taken heeft om die van de
Kinderombudsman er ook nog bij te
doen. En wij verwachten niet dateen
serieuze kandidaat uit zichzelf sollici-
teert. Zou jÍjzo'n populaire man wil-
len opvolgen, die bovendien onvrij-
willig moet vertrekken?'
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