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Landelijk jaarlijks zo’n 3.500 kinderen 

in de knel door scheiding ouders

Het aantal scheidingen in Nederland neemt de 

laatste jaren toe. Het totale aantal afgehandelde 

echtscheidingsverzoeken bij de rechtbank is tussen 2002 

en 2015 gestegen van 34.000 naar 36.000 zaken. In veel 

gevallen zijn hier ook kinderen bij betrokken. De laatste 

jaren neemt het aantal scheidingen waarbij minderjarige 

kinderen betrokken zijn toe1. Een scheiding betekent 

voor kinderen altijd een ingrijpende verandering. Een 

deel van de scheidingen verloopt dusdanig dat het risico 

op ernstige ontwikkelingsbedreigingen en onveiligheid 

voor de kinderen groot is. We spreken dan van complexe 

scheidingen of vechtscheidingen. Het exacte aantal 

vechtscheidingen in Nederland is niet bekend. Maar 

geschat wordt dat er jaarlijks ongeveer 3.500 kinderen 

in de knel komen door een vechtscheiding. En dat 

ongeveer 16.000 kinderen ernstige last hebben van de 

vechtscheiding van hun ouders2.

Belang van het kind bij een scheiding

De kinderombudsman heeft op basis van internationale 

en nationale juridische contexten een aantal 

uitgangspunten beschreven die belangrijk zijn bij het 

wegen van het belang van kinderen in een scheiding3. 

Belangen van het kind moeten eerste overweging zijn

Het Kinderrechtenverdrag verlangt dat bij alle 

beslissingen de belangen van het kind de eerste 

overweging vormen. En dat er altijd een afweging wordt 

gemaakt over de invloed van een beslissing op het kind 

en de rechten van het kind. 

Ouders primair verantwoordelijk

Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor het veilig 

opgroeien en de ontwikkeling van hun kinderen. 

Ook ouders die besluiten uit elkaar te gaan zijn 

verantwoordelijk om het belang van hun kind voorop te 

stellen. Zij moeten zorgen dat hun scheiding zo verloopt 

dat het kind er zo min mogelijk door wordt beschadigd.

Overheid verplicht tot steun en ingrijpen

Als ouders die scheiden niet in staat blijken om hun 

kinderen voor schade te behoeden, heeft de overheid 

een verantwoordelijkheid om de rechten en belangen 

van het kind te beschermen.

Vechtscheidingen en kindermishandeling

Deskundigen zijn het er over het algemeen over eens 

dat het betrekken van kinderen in een vechtscheiding als 

een vorm van kindermishandeling moet worden gezien. 

Geestelijk geweld en emotionele verwaarlozing kunnen 

net zo schadelijk zijn voor kinderen als lichamelijk geweld.

“Een deel van de scheidingen 
verloopt dusdanig dat het risico op 
ernstige ontwikkelingsbedreigingen 
en onveiligheid voor de kinderen 
groot is.“

Complexe scheiding

Bij een complexe scheiding staat onderlinge 

strijd voorop en worden negatieve gevolgen 

voor kinderen niet gezien. Er is veelal gebrek 

aan communicatie tussen de ouders en het 

belang van het kind staat niet voorop. Er is 

bovendien een grote behoefte om de schuld 

van de andere ouder te bewijzen.

1  Factsheet 2016-2, scheidingen 2015; Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum, Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

2 Jeugdzorg Nederland, 2014
3 Vechtende ouders, het kind in de knel; Kinderombudsman; maart 2014
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Complexe scheiding zorgt voor ernstige gevolgen 

bij kind

Onderzoek wijst uit dat kinderen die te maken krijgen 

met een complexe scheiding vaker problemen krijgen 

op school, meer crimineel gedrag vertonen en meer 

emotionele problemen ervaren. Ook ondervinden zij 

in een latere fase in hun leven vaker problemen in hun 

eigen relaties4. 

Toename aandeel ondertoezichtstellingen bij 

gezag- en omgangsonderzoeken van Raad voor de 

Kinderbescherming

Als ouders in een scheiding het oneens zijn en blijven 

over het gezag over, de omgang met of de verblijfplaats 

van de kinderen, dan beslist de rechter. De rechter 

kan zich daarin laten adviseren door de Raad voor de 

Kinderbescherming (RvdK). Tot 2014 was er landelijk een 

toename van het aantal gezag- en omgangsonderzoeken 

(G&O-onderzoeken) door de RvdK. In 2015 was er een 

lichte daling. Wel is het aandeel G&O-onderzoeken 

waarbij een ondertoezichtstelling (OTS) wordt 

gevraagd de laatste jaren toegenomen5. Een OTS is een 

ingrijpende en dure maatregel via de Jeugdwet waarbij 

het gezag van de ouders tijdelijk wordt beperkt. 

Knelpunten aanpak complexe scheidingen bij 

gemeente

Bij de aanpak rondom complexe scheidingen signaleert 

de gemeente ’s-Hertogenbosch een aantal knelpunten:

•  Gebrek aan een duidelijke visie en werkwijze en 

richtlijnen over hoe te handelen bij een complexe 

scheiding. Ook wordt er vaak te laat en te weinig 

opgeschaald naar de juiste hulp. Hierdoor verhardt het 

conflict tussen de ouders en wordt het belang van het 

kind uit het oog verloren. 

•  Er is bij professionals vaak te weinig kennis over 

de gehele keten (juridisch aspect). Ook is er te 

weinig deskundigheid op het gebied van complexe 

scheidingen. En er is nog weinig duidelijkheid over het 

effect van het zorgaanbod bij complexe scheidingen.

•  Aanbod en inzet jeugdhulp biedt onvoldoende 

mogelijkheden:

  -  Het aanbod is vaak te veel gericht op of het kind of 

de ouder(s). Dit is te eenzijdig, omdat je daarmee het 

systeem niet aanpakt. 

 -  Er zijn veelal lange wachttijden in de jeugdhulp 

waardoor ontwikkelingsbedreigingen bij het kind 

alleen maar toenemen.

 -  Jeugdhulp kan alleen worden ingezet als er geen 

juridische procedures lopen. Advocaten richten zich 

veelal niet op het belang van het kind, maar op 

het belang van één van de ouders. Ook mogen ze 

eindeloos procederen, wat vaak leidt tot langdurige 

conflicten. Dit komt de hulp aan het kind niet ten 

goede. 

4  www.huiselijkgeweld.nl/dossier/vechtscheidingen; Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

5  Factsheet 2016-2, scheidingen 2015; Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum, Ministerie van Veiligheid en Justitie.

“Kinderen in een complexe 
scheiding krijgen vaker problemen 
op school, ervaren meer 
emotionele problemen en vertonen 
later meer crimineel gedrag.”
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Verbeteracties aanpak complexe scheidingen

De gemeente heeft een plan van aanpak geschreven 

voor het verbeteren van de aanpak bij complexe 

scheidingen. Hierin worden de volgende actiepunten 

genoemd: 

• Vaststellen visie en ontwikkelen werkwijze. 

•  Informeren van professionals over visie en werkwijze 

en ontwikkelen website voor ouders, kinderen en 

professionals.

• Trainen van professionals.

•  Samenstellen van een expertisepool: hierin zitten 

professionals van onder andere de sociale wijkteams 

en jeugdhulpaanbieders en aanbieders basishulp. De 

expertpool moet professionals voorzien van advies. En 

knelpunten signaleren op het gebied van complexe 

scheidingen. 

• Verder ontwikkelen van bestaand zorgaanbod:

 - Gericht op ouders en kinderen. 

 - Kortere wachtlijsten bij jeugdhulpaanbieders.

  - Onderzoeken van de mogelijkheden om jeugdhulp in 

te zetten als er nog een juridische procedure loopt. 

In november 2017 is gestart met de eerste basistraining 

complexe scheidingen. Zo’n 180 professionals hebben 

zich hiervoor aangemeld.

Dit artikel is tot stand gekomen op basis van literatuurstudie en 
een interview met de beleidsmedewerker van de gemeente op 
dit thema. 

“Bij de aanpak rondom 
complexe scheidingen signaleert 
de gemeente ’s-Hertogenbosch 
een aantal knelpunten.”



Gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, december 2017.
Dit artikel maakt onderdeel uit van de monitor sociaal domein 2017. 
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