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Kamef WiI Opheldefing Kinderrechtenorganisaties willen dat ombudsman blijft

oververtrek^Dullaert " íDit is schadelijkvoor kinderent
Van onze verslaggever
Dion Mebius

DEN HAAG Hetaangekondigde
vertrek van Kinderombudsman
Marc Dullaert roept vragen op in
de Tweede lGmer. Vandaag moet
zijn bàas, Nationaal Ombudsman
Reinier van Zutphen, zich verant-
woorden in een besloten gesprek
metKamerleden.

Dullaert werd vorige week de wacht
aangezegd doorVan Zutphen, die'de
accenten anders wil leggen'. Een peti-
tieom Dullaertte steunen is inmiddels
door meer dan 2z duizend Nederlan-
ders ondertekend. Kamerleden vragen
vandaag om opheldering over de plot-
selinge ingreep. 'Dullaert kreeg veel
voor elkaar. De reden voor zijn vertrek
is een raadsel', aldus het CDA-Kamerlid
Mustafa Amhaouch. 'Wij willen weten
welke koers er nu gevaren gaat wor-
den, want een volgende ombudsman
zou precies zoals hij moeten werken.'

Niet alleen fu nctioneert Dullaert vol-
gens Amhaouch prima, ook is de Kin-
derombudsman ampervier maanden
geleden aangetreden als voorzitter
voor de Europese koepel van Kinder-
ombudsmannen. Het maak de beslis-

sing van Van Zutphen des te vreemdel
vindt het CDA-Kamerlid.'Dit straalt
slecht af op Nederland. Zeker nu we
voorzitter zijn van de Europese Unie
kunnen we dit niet hebben. Wat mij be
treft is dit een wake-upcall voor de
Tweede Kamer.We moeten ons uitspre-
ken en ervoor zorgen dat Dullaert nog
minstens een jaar door kan.'

Ook het SP-Kamerlid Renske Leijten
zit n-retvragen. Leijten roemt Dullaert
om zijn betrokkenheid en activisme,
aspecten waarop hii nu juist liikt te
worden afgerekend. Ze vindt het dan
ook niet verwonderlijkdat zijn vertrek
emoties losmaakt.'Er is de laatste tijd
veel veranderd. Ouders en kinderen
hebben het idee in de steek gelaten te
zijn door de overheid. Dullaert is op
een geweldige manier voor die men-

. sen opgekomen. Dus ik snap heel goed
dat zij nu zeggen: hallo, zonder uitleg
pikkenwij ditniet.'

Van Zutphen zal het ophanden
zijnde congé van Dullaert vandaag toe-
lichten. Gezien de summiere bericht-
geving tot nu toe is dat ook nodig,
vindt Leijten. Ze waarschuwt wel voor
te snelle conclusies omtrent de nieuwe
weg die Van Zutphen in zou willen
slaan.'Hij zit er net. Laten we hem wel
een kans geven.'

Van onze verslaggeefster
Loes Singeling

AM STER DAM De verontwaardi-
gingis groot sinds de Nationale
Ombudsman Reinier van Zutphen
vorige week aankondigde de
ambtstermiin van de Kinderom-
budsman niet te verlengen.

Niet alleen is Marc Dullaert als eerste
Kinderombudsman voorveel mensen
vergroeid geraakt met het instituut,
ook wordt geprotesteerd tegen de ti-
mingvan de beslissingen de mogelijke
motieven. Vandaag gaat de Tweede Ka-
mer met Van Zutphen in gesprek over
de nieuwe vacature.

Onder de petitie 'Marc Dullaert moet
blijven' zijn binnen een week meer dan
2 o duizend handtekeningen versche-
nen. In zijn vijf jaar als Kinderombuds-
man zette Dullaert onder meer het kin-
derpardon, de aanpak van kindermis-
handeling, het armoedebeleid, pesten
op school en recentelijkde omstandig-
heden van vluchtelingenkinderen ste-
vig op de politieke agenda.

'Dullaert heeft altijd principieel aan
zijn zaken vastgehouden, waardoor hij
zeer concrete resultaten heeft bereikt,'
zegt Aloys van Rest, directeur van De-

fence for Children
en voorzitter van
het Kinderrech-
.tencollectief. 'Zo
heefthijhetKind-
pakketgeïntrodu-
ceerd, dat door
veel gemeenten
wordt gebruikt
om kinderen on-
der de armoede-
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grens actief te laten meedoen in de sa-

menleving. En dankzij hem hebben veel
scholen pestprotocollen ontwikkeld.'

Jarenlang heeft Defence for Children
gelobbyd voor de functie van Kinder-
ombudsman, nu maakt de organisatie
zich ernstige zorgen over de gevolgen
van de door Van Zutphen aangekon-
digde reorganisatie. Dullaert is Euro-
pees voorzitter van de Kinderombuds-
mannen, waardoor Nederland veel stu-
ring had kunnen geven in kinderrech-
ten. Het is onduidelijk wat er met dat
voorzitterschap gebeurt. Ook is het
niet ondenkbaar dat er een groot gat
ontstaat tussen Dullaert en zijn opvol-
ger.'Erwordt gesuggereerd dat er snel
vervanging komt, maar dai kan ook de
restvan hetjaarduren. Hoe worden in
de tussentijd de kinderrechten ge-
waarborgd?'Van Rest heeft een ge-

sprek aangevraagd bij de Nationale
Ombudsman.

Onderwijsjuriste Katinka Slump
denkt dat Dullaerts persoonlijkheid de
reden is dat ziln ambtstermijn niet
wordt verlengd.'Hij is van de school
van de vorige Ómbudsman, Brennink-
meijer, die veel weerstand vanuit de pG
litiek kreeg omdat hi j zo uitgesproken
was. Er komt nu een kentering, naar
een Ombudsman die niet polariseert.'

Slump noemt Dullaert'onmisbaar'
vanwege de rol die hij heeft gespeeld in
het creëren van draagvlakvoor het leer-
recht, waardoor passend onderwijs
voor alle leerlingen mogelijk wordt ge-
maakt. Ze vreest voor de rol van de
Tweede Kamer in de nieuwe benoe-
ming.'De overheid wil iemand die zich
niet met haar beleid bemoeit. Ik ben
bang dat we een Kinderombudsman
krijgen die onderhandelt over kinder-
rechten. Als Dullaert dat had gedaan,
waren we nu niet zo vergeweest, Dit is
kapitaalvernietiging voor kiíderen.'

Kinderrechtenorganisatie Augeo
vindt de gang van zaken'beschadi-
gend en beschamend'.'De timing is
slecht, net na de decentralisatie van de
jeugdzorg en nu er duizenden vluchte-
lingenkinderen zijn', zegt directeur
Mariëlle Dekker.

I§nderombudsman Marc Dullaert niet herbenoemd


