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Geachte heer Teeven,
In haar vergadering van 8 juli 2014 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
kennisgenomen van de reactie van u en uw ambtgenoot van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
d.d. 30 juni 2014 op de brief die de commissie op 13 mei 2014 heeft gestuurd, waarin een
aantal vragen is gesteld over een eerdere brief van u beiden over de verbetering van de positie
van kinderen in een vechtscheiding.1 Naar aanleiding van uw reactie wensen de leden van de
CDA-fractie een aantal nadere vragen te stellen. De leden van de fractie van de PvdA sluiten
zich bij één vraag aan. De leden van de SP-fractie sluiten zich bij alle vragen aan en hebben
ook een aanvullende vraag.
De leden van de CDA-fractie, op dit specifieke punt gesteund door de fracties van de PvdA en de
SP, vernemen graag in concreto van u wat het standpunt van de regering is met betrekking tot
de conclusies en aanbevelingen van de Kinderombudsman in diens rapport "Vechtende ouders,
het kind in de knel" van 31 maart 2014.2 U verwijst in uw brief van 30 juni 2014 weliswaar naar
het uitvoeringsplan3 inzake het verbeteren van de situatie van kinderen in een vechtscheiding
en stelt dat het rapport van de Kinderombudsman daarin is betrokken, maar op geen enkele
wijze wordt daarin concreet ingegaan op de conclusies en aanbevelingen van de
Kinderombudsman, zoals het verplicht stellen van mediation in een vroeg stadium van de
echtscheiding, het verplicht stellen van scheidingseducatie in een vroeg stadium, het verplicht
stellen in het ouderschapsplan niet alleen van kwantitatieve maar ook van kwalitatieve aspecten
met betrekking tot de (omgang met de) kinderen, het specifiek opnemen van de
echtscheidingsproblematiek in het zorgaanbod van de jeugdzorg en het bewerkstelligen dat er
op alle niveaus passend zorgaanbod beschikbaar is, het standaard toewijzen van een bijzondere
curator als escalatie bij een echtscheiding dreigt, het nadrukkelijk meewegen door de rechter
van de stem van het kind bij een uiteindelijke beslissing omtrent echtscheiding en de gevolgen
ervan, het tot een standaardpraktijk maken dat zowel de ouders als de kinderen betrokken
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worden bij het vormgeven van een oplossing van de problemen die een echtscheiding met zich
brengt, en het zorgdragen voor een adequate financiering van het door de Kinderombudsman
voorgestelde systeem. Het komt de leden van de CDA-fractie voor dat, als de regering deze
aanbevelingen zou willen overnemen, wetgeving op bovengenoemde terrein zou moeten worden
geëntameerd.
De leden van de CDA-fractie vragen u voorts een uitspraak te doen omtrent de vraag of en zo
ja, op welke wijze in het Wetboek van Strafrecht een bepaling zou moeten worden opgenomen
dat een vechtscheiding, in uw schrijven van 30 juni 2014 gedefinieerd als "een scheiding die
gepaard gaat met hevige spanningen en conflicten tussen ouders, waardoor zij niet meer in
staat zijn het belang van hun kinderen voorop te stellen", een specifieke vorm van
kindermishandeling is.4 In dit verband vragen de leden van de SP-fractie of het niet nakomen
van een door de rechter vastgestelde omgangsregeling strafbaar zou kunnen worden gesteld,
bij voorkeur als contempt of court dan wel, nu ons rechtsstelsel dat begrip niet kent, eveneens
als een specifieke vorm van kindermishandeling.
Ten slotte verzoeken de leden van de CDA-fractie om de rapportages die in het uitvoeringsplan
worden genoemd en die aan de Tweede Kamer worden overgelegd, ook aan de Eerste Kamer te
doen toekomen.
De commissie verneemt graag binnen vier weken antwoord van de regering op deze vragen.
Hoogachtend,

Mr. dr. A.W. Duthler
Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Een gelijkluidende brief is verzonden naar de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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