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Na alle rumoèf rond zijn onwijwil-
lig vertrek komt I(inderombuds-
man Marc Dullaert met een voor-
stel. Als zijn arnbtstermijn afloopt
op 1 april, blijft hij nog een halÍ'
jaar waarnemèr. In clie periode kan
een opvolgenlgorden gczocht. "Er
mag geen gaË&tten."

Vorige week {verd bekend dat de
Nationale Or4§pdsman Reinier van
Ztitphen nenffibt wil herbenoe-
men. Een petitiq,'Marc Dullaert
moet blijven'i9ërd inmiddels meer
dan 28.000 keeiondertekend, de
KinderombudsËan zelf zweeg over
de kwestie. Offir: "lk wil niet pra-
ten over het r.efleden en allerlei in-
terne dingen.,ffiis zoals het is. Het
gaat niet om iffiersonen komen,
personen gaan.Hët gaat om het be-
lang van de kinderen." maar dat dient belang
U biedt aan nog even te bliiven als Van de kindefen nieÍ,.r"
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Waarom? . '', ... -; . .,. - ,r, lyl&f# ffiaz$*me;ï"
"ll< vind dat jedereen over zijneË ""'
gen schaduw hcen moet springen.
Er dreigt nll een impasse te ont-

Ik kan met rechte rug
afzwaaien op r april,

staan rond de I(inderombudsman,
een functie die ik vijfjaar lang met
veel plezier en trots heb veryuld. De
procedures om een opvolger te be-
noemen duren zes tot acht maan-
c1en. Per 1 april hebje géén inge-
werl«e nieuwe l(inderombudsman,
simpel. Daarom zet ik mijn trots
opzij en stel ik voor zes maanden te
bliiven. Om de continuiteit van het
instituut en de zorg voor belangrij-
ke dossiers te waarborgen."

ls uw trots gekrenkt?
"Het is natuurlijk een bijzondere
stap om jezelf als waarnemer aan te
bieden. Ik ben de eerste Kinderom-
budsman in Nederland. Ik heb me
met mijn team gebogen over vecht-
scheidingen, kinderen in armoede,
het Kinderpardon, de decentralisa-
tie van de jeugdzorg. Ik denk dat
we heel bijzondere dingen hebben
gedaan. Ik kan ook met rechte rug

niet. Er zitten in Nederland zo'n
500.000 kinderen behoorlijk in de
knel. Er moet iemand zijn die voor
hen opl<omt. Er is nu een mooi in-

stituut, dat staat stevig. Na de eerste
I(inderombudsman moet er metèen
een tweede komen."

Als Van Zutphen uw voorstel
accepteert, kunt u ook voorzitter
blijven van de Europese
kinderombudsmannen,
'Ja, ik ben nu ook op weg naar
Brussel, als voorzitter van 41 kin-
derombudsmannen uit 33 landen.
Ik ken daar heel veel mensen, ook
van grote internationale mensen-
rechtenorganisaties. Er is niemand
die deze dossiers zomaar makkelijk
van me over kan nemen. Nu stop-
pen, dat zou niet goed zijn voor het
aanzien van Nederland."

Wie moet u opvolgen? Hoe moet
ziln of haar profiel eruit zien?
"Daarmee wil ik meneer Van Zut-
phen niet in de wielen rijden. Dat is
aan hem, niet aan mij."

"Ik voel me een racewagen die net
tot stilstand komt. Ik weet het niet,
ik ben nog volop met mijn werk be-
zíg;'
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Mysterie rondom vertrok
van Dullaert houdt aan

De Nationale ombudsman Reinier van
Zutphen reageerde gisteravond in
Nieuwsuur voor het eerst op de
kwestie die is ontstaan rond de
Kinderombudsman. "Het ligt heel erg
bij mijzelf", zo verklaarde hij zijn
beslissing de ambtstermijn van Marc
Dullaert niet te verlengen. "lk zie zo
veel veranderingen in de maat-
schappii, onder meer in de jeugd-
zorg, en krilg maar één keer de kans
om met een nieuwe ploeg te starten."
Van Zutphen ontkende dat hij niet
door één deur kan met Dullaert.
Volgens de Nationale ombudsman
heeft de Kinderombudsman zijn werk
goed gedaan. "Hij heeft het instituut
op de kaart gezet."
Toch zei hil het aanbod van Dullaert
om als waarnemer op te treden niet
aan te kunnen nemen. Van Zutphen
meent dat die beslissing bii de Kamer
ligt. Hij bertreurt alle consternatie
rondom het vertrek rian Dullaert. "Het
leidt af van de 17OO mensen die
continu aan het werk zijn. ook voor de
kinderen."

afzwaaien op l.april, maar_dat .. àil
dient de belangen van de kinderen Wat gaat u hierna doen?
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