
De rol van de politie bij ouderverstoting  
en omgangsproblematiek

Notitie:

Een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Per jaar maken naar schatting zo’n 
70.000 thuiswonende kinderen in Nederland een (echt)scheiding van hun ouders mee. Veel scheidingen verlopen 
zonder al te veel problemen, maar naar schatting 10 tot 15% van de echtscheidingen verloopt zo problematisch dat 
kinderen hiervan blijvende schade ondervinden. Duizenden kinderen hebben ernstige last van de gevolgen van de 
scheiding, omdat hun ouders met elkaar overhoop liggen. Dit kan leiden tot problemen op school, meer crimineel 
gedrag, emotionele stress en latere problemen in eigen relaties.1

Ongeveer 15% van alle kinderen van gescheiden ouders heeft na de scheiding geen contact meer met een van de 
ouders. Bijvoorbeeld omdat de ene ouder bewust en gericht, zonder legitieme reden, het kind bij de andere ouder 
vandaan houdt. Deze vorm van onttrekking aan het ouderlijk gezag wordt ook wel ouderverstoting genoemd. Te vaak 
wordt ouderverstoting niet herkend en raakt een van de ouders – meestal de vader – het contact met zijn kinderen 
kwijt; deze ouder voelt zich dan vaak machteloos en het kind raakt beschadigd.2  

Steeds meer mensen, instanties en wetenschappers benoemen ouderverstoting als een schrijnend en weerbarstig 
probleem. Ouderverstoting kan worden gezien als een vorm van kindermishandeling. Het is tijd om dit probleem 
serieus te nemen en maatregelen te treffen. Deze notitie richt zich op het voorkomen van ouderverstoting door 
vroegtijdig in te grijpen als het kind bij een van de ouders wordt weggehouden zonder dringende reden.

Het belang van het kind
In internationale verdragen is opgenomen dat het belang van het kind altijd voorop moet staan. Het kind heeft het 
recht om door beide ouders te worden verzorgd en opgevoed en de ouders hebben het recht om hun kinderen op 
een wijze te verzorgen en op te voeden die zij aangewezen achten. In de Nederlandse wet is vastgelegd dat een kind 
het recht heeft en behoudt op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders, ook na echtscheiding. 
Contact met beide ouders is in beginsel goed voor de ontwikkeling van het kind, zijn/haar basisvertrouwen en het 
vermogen om zelf later duurzame relaties aan te kunnen gaan.

1.  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/09/14/andre-rouvoet-voorzitter-platform-divorce-challenge. 
2. ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ Platform ‘Scheiden zonder Schade’, februari 2018. 
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Het is dus juist in het belang van het kind om contact te houden met beide ouders. Dat uitgangspunt krijgt in de 
dagelijkse praktijk echter een minimale vertaling. Bij het probleem van de Internationale Kinderontvoeringen, waarmee 
de parallel kan worden gezocht, gaat dit anders. Daar is het motto ‘eerst terug dan pas praten’, vanuit de gedachte dat 
geen onomkeerbare situatie moet ontstaan, namelijk vervreemding van het kind van de ouder, waarna terugkeer na 
geruime tijd niet meer in het belang van het kind wordt geacht. Iets soortgelijks geldt bij onttrekking aan het gezag en 
dreigende oudervervreemding: het uitgangspunt zou moeten worden dat spoedig herstel van contact plaatsvindt. Bij 
frustratie van de omgang met de andere ouder moet alles er op gericht zijn om de omgang in het belang van het kind 
te herstellen. Uiteraard kan dit alleen als acuut gevaar is uitgesloten. Als het contact dan hersteld is moet alles in het 
werk gesteld worden om zo snel mogelijk een goede structurele oplossing te vinden om verdere ouderverstoting te 
voorkomen.

De stand van zaken
Op dit moment wordt begrijpelijkerwijs primair gekeken naar het civiele recht, het is een geschil tussen twee partijen, 
dat uiteindelijk bij de civiele rechter terecht kan komen. Het civiele recht biedt diverse mogelijkheden, zoals het eisen 
van dwangsommen, die in de praktijk onvoldoende soelaas bieden. Het civiele recht schiet tekort, zeker ook in de 
snelheid die eigenlijk vereist is. Het voor langere tijd ontbreken van contact tussen ouder en kind zorgt er ook geregeld 
voor dat het kind zelf geen contact meer wil, al dan niet hiertoe beïnvloed door de ouder die omgang met de andere 
ouder weigert. 

De politie ziet voor zichzelf alleen een taak als de directe veiligheid in geding is en verwijst bij omgangsproblemen 
vooral naar de advocatuur, de hulpverlening en het civiele recht. In de huidige praktijk worden ouders die 
omgang weigeren vrijwel nooit bestraft maar juist beloond voor hun tegenwerking omdat niemand handhaaft. 
Omgangsproblematiek is ingewikkeld, maar het tolereren van de weigerachtige houding van een van de ouders is geen 
optie. Vanwege de belangen van de andere ouder, maar zeker ook vanwege de belangen van het kind die voorop moeten 
worden gesteld. Het verliezen van contact kan traumatische effecten hebben.

Inmiddels heeft ook een ruime Kamermeerderheid uitgesproken dat er meer moet gebeuren. De regering heeft 
de opdracht gekregen met voorstellen te komen hoe ouders, beter dan nu, gedwongen kunnen worden zich aan 
omgangsregelingen te houden, waaronder voor zover nodig en mogelijk aanscherping van het huidige strafrecht  
en/of actiever gebruik daarvan, waarbij het belang van het kind centraal staat. Deze motie van de SP, de VVD en D66  
werd aangenomen.3 

Naar het strafrecht als optimum-remedium
Het onttrekken aan het ouderlijk gezag is reeds strafbaar volgens artikel 279 van het wetboek van strafrecht. Toch 
wordt het strafrecht niet of nauwelijks ingezet in gevallen van omgangsproblematiek en ouderverstoting. In de 
dagelijkse praktijk wordt het doen van aangifte bij omgangsproblemen regelmatig ontraden door de politie. Zorgvuldig 
onderzoek wordt hierbij vaak niet gedaan. Dit wordt van de politie ook niet verwacht. Als de directe veiligheid 
van geen van de betrokkenen in gevaar is wordt de melding overgedragen aan Veilig Thuis. Het niet nakomen van 
omgangsregelingen leidt op dit moment niet tot politieoptreden. 

De preventieve werking van het strafrecht kan groot zijn, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat we dit nog niet met 
zekerheid kunnen zeggen. Daarom stellen we voor eerst te starten met een of twee pilots die goed geëvalueerd moeten 
worden. Het doel is niet om de onwillige ouder te bestraffen, maar de politie kan wel heel effectief situaties  
de-escaleren door de onwillige ouder aan te spreken, te waarschuwen en uit te leggen welke wettelijke plicht hij of zij 
heeft en welke consequenties er aan verbonden zijn als wordt geweigerd daar aan te voldoen. Wanneer bijvoorbeeld 
een schriftelijke aanwijzing door de gezinsvoogd niet wordt opgevolgd, volgt er een interventie door de politie, die 
dan kan zeggen: ‘Het is niet toegestaan het kind weg te houden bij de andere ouder. Wat u doet is strafbaar, dat kan 
gevolgen hebben.’ Een ouder die de omgang frustreert en aangesproken wordt op zijn of haar gedrag, krijgt dan de 
kans dit te herstellen. Dat is wat wij concreet voorstellen. Het is belangrijk om hier niet te lang mee te wachten. Als er 
eenmaal vervreemding is ontstaan tussen ouder en kind dan dreigt het gevaar dat herstel van contact niet meer in het 
belang van het kind is.  

3. Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 33 836, nr. 27.



Maatregelen 
- De politie krijgt een  belangrijkere rol bij het niet nakomen van omgangsregelingen en dreigende ouderverstoting. 

Bij complexe en ernstige omgangsproblematiek is behoefte aan een autoriteit met de juiste bevoegdheden en 
vaardigheden. De politie heeft de autoriteit, de vaardigheden en de bevoegdheden om te interveniëren. De politie 
is getraind en ervaren in de-escaleren, heeft ervaring, kan handhaven en orde herstellen. Wij denken dat de politie 
een cruciale rol kan spelen in het oplossen van dit taaie probleem. Als een rechter zich al heeft uitgesproken over het 
verdelen van de zorgtaken of een omgangsregeling en de afspraken niet worden nagekomen, pleegt de politie zo snel 
mogelijk een interventie. Wij stellen voor dat de ouder die de omgang frustreert snel wordt aangesproken door de 
politie. Snel ingrijpen kan veel leed voorkomen. 

- De basiskennis van agenten die mogelijk met omgangsproblematiek in aanraking kunnen komen, denk bijvoorbeeld 
aan de wijkagent, moet omhoog door in de opleiding voldoende aandacht te besteden aan bewustwording, kennis 
en vaardigheden. Omgangsproblematiek is complex, vanwege de civielrechtelijke, strafrechtelijke, psychologische 
en pedagogische kanten van de zaak. Beter en sneller optreden kan leiden tot een efficiëntere inzet van de politie, 
en dus minder belasting, want de huidige werkwijze vraagt op dit moment vrij veel inzet van de politie. Ook het 
platform Scheiden zonder schade heeft gewezen op het belang van politiepersoneel dat voldoende deskundig is, 
‘zowel ten aanzien van vroegtijdig signaleren van complexe scheidingen als van waarheidsvinding en naleving van 
omgangsregelingen.’4 

- Bij aangifte van onttrekking aan het ouderlijk gezag (art. 279 Sr.) moet allereerst gekeken worden of er reëel gevaar 
dreigt voor het kind, want dan is er een legitieme reden om het kind bij de andere gezaghebbende ouder weg te 
houden. Of er sprake is van gevaar kan onderzocht worden door de (specialist binnen de) politie, in samenwerking 
met de betrokken hulpverleners en Veilig Thuis. Goede informatie-uitwisseling tussen de politie, het OM en de 
gemeentelijke wijkteams is hierbij van belang.

- Is het reële gevaar er niet voor het kind, dan is er geen gegronde reden het kind contact met de andere ouder te 
ontzeggen en moet er gewerkt worden aan herstel van contact, in het belang van het kind. De politie kan dan de 
onwillige ouder wijzen op de wettelijke plicht en de consequenties als wordt geweigerd aan de omgangsregeling te 
voldoen. De hulpverlening (bv. Veilig Thuis) kan de ouders en kinderen vervolgens toe leiden naar de juiste zorg.

- Tijdens het opbouwen van de juiste kennis en werkwijzen voor het hele politiekorps, in alle regio’s, kunnen we 
starten met een pilot in bijvoorbeeld twee gemeenten (te denken valt aan Rotterdam en Den Haag). Bij die pilots moet 
dan gekeken worden naar de winsten en eventuele knelpunten in de gehele keten, dus ook bij de rechterlijke macht, 
wanneer de politie bij schending de ouder aanspreekt conform het strafrecht. 

- Omdat de politie een belangrijkere rol krijgt zou het goed zijn als er meer overleg plaatsvindt tussen Veilig Thuis, 
politie, maar bijvoorbeeld ook het Openbaar Ministerie. Het samenwerkingsverband dat er reeds is tussen Veilig 
Thuis, de politie en het Openbaar Ministerie wordt intensiever doordat cases altijd in dit samenwerkingsverband 
worden besproken.

Tot slot
Het is in het belang van het kind dat het door beide ouders wordt verzorgd en opgevoed, ook na een scheiding, 
behalve als reëel gevaar voor het kind dreigt. Als daar geen sprake van is moet het contact tussen ouder en kind 
worden beschermd en zo nodig hersteld. Ouderverstoting is een groot probleem, zowel qua ernst als omvang. Het 
beschadigt kinderen en de betrokken ouders. Het moet niet langer mogelijk zijn dat een ouder ongestraft het contact 
met de andere ouder frustreert. Het moet duidelijk zijn dat aan het frustreren van omgangsregelingen consequenties 
verbonden zijn. Dat doen we door de ouder die de omgang frustreert aan te laten spreken door de politie.

4.  ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ Platform ‘Scheiden zonder Schade’, februari 2018. P. 25.


