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Kinderombudsman kan mogelijk iets langer aanblijven

Kamerlegtzich neerbii
hetvertrekvan Dullaetr
Van onze verslaggevers
Dion Mebius en Jan Tromp

AMSTERDAM De ïWeede Kamer
legt zich neer bii het onvriiwillige
vertrek van Kinderombudsman
Marc Dullaert. Wel vinden Kamer-
lreden dat er geen gat mag vallen
tussen het aangezegde vertrek
van Dullaert op r april en de komst
van een nieuwe Kinderombuds-
man. Dit kan betekenen dat
Dullaert toch bliift tot het einde
vanhetiaar.

De vaste Kamercommissie voor Bin-
nenlandse Zaken sprak woensdag
een uur lang achter gesloten deuren
met de Nationale Ombudsman Rei-
nier van Zutphen. Die was ontboden
om tekst en uitleg te geven over de
aanstaande reorganisatie binnen
ziin instituut. Van Zutphen heeft in
korte tijd de algemeen directeur ont-
slag aangezegd en het vertrek van
twee substituut-ombudsmannen
aangekondigd, onder wie Kinderom-
budsman Dullaert. Die kon in de afge-
lopen dagen moed putten uit de vele
steunbetuigingen: zo werd een on-
line petitie ter behoud van Dullaert
al meer dan 25 duizend keer onderte-
kend.

Na afloop van de vergadering ver-
trok Van Zutphen zonder iets te zeg-
gen. Ook van de kant van de Kamer-
leden kwamen ergeen verklaringen.
Wel viel uit summiere toelichtingen
op te maken dat gesproken is over
een overbruggingsperiode voor Dul-
laert. Zijn termijn loopt af op t april,
maar een nieuwe Kinderombuds-
man wordt niet verwacht voor het
einde van het jaar.

Ronald van Raak, woordvoerder
van de SP: 'Het zou goed zijn als er

geen gat valt tussen het vertrek van
de huidige Kinderombudsman en de
komst van een nieuwe. Maar de Na-
tionale Ombudsman is een Hoog Col-
lege van Staat, het is onafhankelijk.
Vanuit de Kamer moeten wij geen
personeelsbeleid gaan voeren.'

Het Kamerlid Manon Fokke van co-
alitiepartner PvdA deelt die rnening.
Zij wijst erop dat Van Zutphen de
vrije hand heeft in het aanstellen van
zijn substituut-ombudsmannen.
'Maar de Nationale Ombudsman
heeft zich wel aan de wet te houden,
en die schrijftvoor dat er, linksom of
rechtsom, altijd een Kinderombuds-

Kinderombuds-
man Marc Dul-
laeÉ moetweg,
ondanks een
steunpetitie
die ruim 25 dui-
zend keer is on-
deÉekend.
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man moet zijn. Dat is ook waar wij
hem als Kamer op aan kunnen spre-
ken. Hoe dat dan ingevuld wordt, dat
is aan de Ombudsman', aldus Fokke.

Bedacht
Intussen is duidelijk geworden dat
op zeker twee momenten Van Zut-
phen heeft ingestemd met verlen-
gingvan het mandaatvan de I(inder-
ombudsman met een jaar. Hij deed
het niet van harte. Na lang aarzelen
gaf hij eind november toe aan de
druk van Dullaert om aan te kunnen
blijven tot het voorjaar van 2oU. Dan
zou Dullaert ziin voorzitterschap van
het Europees nerwerk van kinderom-
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budsmannen gewoon kunnen afron-
den en hil zou erbij zijn als eind van
het jaar de Kamer de wet op de Kin-
derombudsman uit 2o1t gaat evalue-
ren. Bovendien zou er geen gat vallen
tussen het vertrekvan Dullaert en de
komst van een nieuwe Kinderom-
budsman.

In een vergadering op.13 januari
van de Kamercommissie voor Bin-
nenlandse Zaken is de kwestie, vol-
gens verschillende bronneni op-
nieuwaan de ordegeweest. Zowel de
Nationale Ombudsman als de Kin-
derombudsmàn was daar aanwezig.
Er zou in principe overeenstemming
zijn bereikt over verlenging van de
termijn van Dullaeit met een iaar.
Niet iedere fractie was het ermee
eens. Met name de WD voelde er
niets voor; de PvdA was aarzelend.

In de dagen daarop heeft Van Zut-
phen zich toch weer bedacht. Het re-
sulteerde in een korte brief op t8 la-
nuari aan Kamervoorzitter Arib
waarin hij het vertrek van Dullaert
per 1 april definitief maakte. Hij
schreefdat hij 'na rijp beraad'had be-
sloten'om de ruimte te benutten die
de wet mij biedt om mijn eigen team
samen te stellen'.

Hoewel rveinig Kamerleden iets
willen zeggen, lijkt het erop dat de
Kamer op afstand wil blijven van de
kwestie. Op de vraag van een NOS-ver-
slaggever wat hij vond van de zaak,
antwoordde WD-fractievoorzitter
Zijlstra:'Daar vind ik niks van.'

Het is niet duidelijk oí Ombuds-
man Van Zutphen wil ingaan op de
suggestie uit de Kamercommissie
van een overbruggingsperiode van
vermoedelijk een half pàr. Uocht het
al zover komen, dan lijkt het nog de
vraag of Kinderombudsman Dullaert
zich daar naar voegt.


