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Geachte mevrouw Van Mackelenbergh en mevrouw Van Woerkom,
In diverse e-mailberichten uit u uw zorgen over de expertise van de ambtenaren
van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de hulpverlening en de rechterlijke
macht rond complexe scheidingszaken en reageert u op mijn brief van 1 juli ji. aan
de Tweede Kamer waarin ik de uitvoeringsrapportage van het Programma Scheiden
zonder Schade aan de Tweede Kamer heb aangeboden. U komt op voor de belangen
van ouders die te maken hebben met ouderverstoting. U geeft daarbij aan
dat kinderen en ouders het verbroken contact als zeer pijnlijk ervaren en dat dit snel
moet worden aangepakt en u uit uw zorgen over dat het allemaal zo lang moet
duren. U biedt aan om met mij in gesprek te gaan over ouderverstoting, u geeft aan
graag betrokken te willen worden bij een onafhankelijke commissie die in de motie
Westerveld wordt genoemd en u waarschuwt voor de gevolgen als er niet goed
uitvoering aan deze motie wordt gegeven. Graag reageer ik als volgt.
Ouderverstoting is een belangrijk thema voor mij en voor het Programma Scheiden
zonder Schade. Het uitgangspunt is dat een kind beide ouders moet blijven zien,
ook na een scheiding. Daarom voeren wij een groot aantal acties uit die
ouderverstoting moeten aanpakken. Motie-Westerveld vraagt ook om met concrete
oplossingen te komen. Ter uitvoering van deze motie is een expertteam ingericht.
Het bestaat uit Platformleden en onafhankelijke deskundigen en wetenschappers. De
voorzitter is mr. C.A.R.M. van Leuven, raadsheer bij het Gerechtshof ‘s
Hertogenbosch. Uit uw e-mailbericht van 2 juli jI. maak ik op dat de keuze voor mr.
C.A.R.M. (Cees) van Leuven als voorzitter van het expertteam u hoopvol stemt.
Het expertteam voert deze opdracht uit in samenwerking met
ervaringsdeskundigen. Het is aan het expertteam om te bepalen hoe en met wie
invulling aan deze samenwerking wordt gegeven.
Het expertteam zal naar verwachting véôr 1 juli 2020 oplossingsrichtingen
presenteren, met specifieke aandacht voor:
het ontwikkelen van methodieken om signalen van ouderverstoting adequaat in
kaart te brengen voor de verschillende (juridische en gedragswetenschappelijke)
professionals;
het vaststellen van de benodigde kennis (en de lacunes daarin) bij de betrokken
professionals en het ontwikkelen van een plan om de lacunes te dichten;
een beschrijving van welke interventies op welk moment in het proces (en
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aansluitend bij de individuele situatie van het gezin) nodig zijn om het proces
van ouderverstoting te keren.
Het expertteam zal daarbij gebruikmaken van de inzichten en uitkomsten van
relevante (internationale) onderzoeken en literatuurstudies, waaronder het WODC
onderzoek, en van de opbrengsten van de Divorce Challenge en de actielijnen en
oplossingsrichtingen uit de ‘Agenda voor Actie Scheiden... en de kinderen dan?’.
-

Het beeld dat u over verschillende personen en instanties schetst, herken ik niet. Ik
zie betrokkenen professionals die zich bewust zijn van de urgentie om ouders en
kinderen op een goede manier te kunnen ondersteunen als er belemmeringen zijn in
het contact tussen een oud en kind. Zij verdienen erkenning en alle ruimte en
ondersteuning om hun werk goed te kunnen doen.
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Ik vertrouw erop hiermee voldoende op uw e-mails te hebben gereageerd.
Hoogachtend,
De Minister voor Rechtsbescherming,
na meJ3s- d7
2

:,.
E.J. Tiema
waarnemend directeur Sanctietoepassing en Jeugd.
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