
 

 

Motie Vechtscheidingen 

Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Apeldoorn op 12 en 

26 november 2015  

De Raad van de gemeente Apeldoorn,  

Gelezen voorstel 100/2015 (mpb) 

Overwegende dat: 

1. Het Nederlands Jeugdinstituut 9 oktober  jl. een brandbrief heeft 

gestuurd aan gemeenten om de toename van vechtscheidingen onder de 

aandacht te brengen (zie link in toelichting) 

2. Hierin te lezen is dat 1 op de 5 scheidingen een vechtscheiding is, en 

kinderen  vaak ernstig beschadigd raken door verharding en escalatie van 

het conflict tussen scheidende ouders, een beschadiging die door 

deskundigen wordt omschreven als kindermishandeling 

3. In de antwoorden van het college aan de SGP over deze problematiek 

blijkt dat in Apeldoorn veel positiefs gebeurt en gaat gebeuren 

(onderzoek naar ketenversterking en opname in transformatieagenda 

jeugd)  

4. De brandbrief van het NJI ook dringend oproept tot een betere 

voorlichting over van deze verborgen vorm van kindermishandeling 

Verzoekt het college om: 

1. De beloofde ketenaanpak vast te leggen in een Plan van Aanpak. Hierin 

toe te werken naar een samenwerkingsovereenkomst van alle relevante 

partners incl. justitie. Hierin Apeldoornse initatieven voor 

ouderschapsvoorlichting aan jonge (aanstaande) ouders te betrekken en 

deze te versterken    
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2. Ouders die gaan scheiden bij het contactmoment hierover met de 

gemeente persoonlijk te informeren over:  

a. de mogelijkheden van begeleiding en advies om het leed te verzachten  

b. gevolgen voor het kind van eventuele conflicten en  

c. de mogelijkheid van een bijzonder curator om de stem van het kind in 

de rechtszaal te versterken (zie toelichting) 

3. Vanaf 1 januari 2016  (of zo spoedig) mogelijk vechtscheidingen als 

specifieke categorie registereren bij Veilig Thuis om inzicht te krijgen in 

de relatie tussen kindermishandeling en zware 

echtscheidingsproblematiek  

 

Toelichting 

Zie voor de brandbrief van het NJI:  

http://www.nji.nl/nl/Brandbrief-aan-alle-gemeenten-in-

Nederland.pdfhttp://www.nji.nl/nl/Brandbrief-aan-alle-gemeenten-in-Nederland.pdf 

De inzet van een bijzondere curator (bijv. psycholoog, advocaat, orthopedagoog) om de 

positie van het kind te versterken in de rechstzaal,  kan niet worden opgelegd zoals het 

college terecht stelt. Het is de bedoeling dat ouders/kind/andere belanghebbende deze 

mogelijkheid zelf aanvraagt. Deze mogelijkheid is echter erg onbekend en dat is jammer, 

omdat op deze manier de Internationale rechten van het kind  zoals verwoordt in artikel 9, in 

de rechtszaal ten onder gaan in het geweld van volwassenen. Artikel 9: Ouders beslissen bij 

wie de kinderen gaan wonen. De mening van de kinderen is hierbij wel heel belangrijk. Als 

ouders het niet eens worden, dan beslist de rechter over een bezoekingsregeling. De rechter 

vraagt daarbij ook de mening van de kinderen. Dat is moeilijk, want kinderen kunnen het 

gevoel hebben dat ze tussen hun ouders moeten kiezen.  

Gemeenten hebben sinds 2012 (Wet publieke gezondheid ) een regierol als het gaat om 

prenatale voorlichting aan aanstaande ouders (Artikel2, tweede lid onder h). Ook in de 

WMO is een rol voor gemeenten beschreven als het gaat om opvoedondersteuning.   

83% van alle jonge stellen krijgt te maken met een relatiecrisis na de komst van een eerste 

baby (Dagblad Trouw, 9/10/2015). De verwachting is dat bijna de helft van alle toekomstige 

ouders gaat scheiden. Ook in Apeldoorn neemt het aantal scheidingen elkaar jaar toe; 

daarbij wordt het aantal samenwonende stellen dat uit elkaar gaat niet gerekend.  
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