Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen.
1. Wat is de aanleiding?
In de motie van het kamerlid Van der Graaf (CU) c.s. van oktober 2019 wordt de regering verzocht
met een wetsvoorstel te komen om geestelijk geweld, lichamelijk geweld of andere vernederende
behandeling in de opvoeding op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) te verbieden. Het Burgerlijk
Wetboek (BW) van (Europees-)Nederland kent reeds een dergelijke bepaling. Dit wetsvoorstel
geeft uitvoering aan deze motie.
2. Wie zijn betrokken?
In de eerste plaats de ouders en verzorgers van minderjarige kinderen op de BES. Verder
hulpverleners die bij de opvoeding van de kinderen zijn betrokken of een bijdrage leveren aan de
preventie van kindermishandeling, alsmede degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van het
jeugdbeleid op de BES.
3. Wat is het probleem?
Onderzoek duidt erop dat kindermishandeling in de huiselijke sfeer ook op Bonaire, Sint Eustatius
en Saba voorkomt. Gelet hierop is het gewenst dat in het BW BES tot uitdrukking wordt gebracht
dat in de opvoeding van een kind geen plaats is voor geestelijk of lichamelijk geweld, of voor welke
vernederende behandeling dan ook.
4. Wat is het doel?
Het doel van het wetsvoorstel is een bijdrage te leveren aan de preventie van kindermishandeling
door ouders de verplichting op te leggen om hun kinderen te verzorgen en op te voeden zonder
toepassing van geestelijk of lichamelijk geweld of van welke andere vernederende behandeling dan
ook.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Uit artikel 19 van het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) vloeit de plicht
van de overheid voort om kinderen te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk
geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling,
mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik. Dit rechtvaardigt deze
overheidsinterventie. Daarbij is niet bedoeld om verder dan noodzakelijk te treden in de
verantwoordelijkheid en vrijheid die ouders hebben bij de wijze waarop zij invulling geven aan de
verzorging en opvoeding van hun kinderen.
6. Wat is het beste instrument?
In het BW BES is de plicht en het recht van de ouder om zijn minderjarig kind te verzorgen en op
te voeden, opgenomen. De nadere invulling van wat onder verzorging en opvoeding wordt verstaan
dient daarom ook in het BW BES geregeld te worden, namelijk dat hieronder mede wordt verstaan
de zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het kind. In de verzorging en opvoeding
mag tevens geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling
worden toegepast. Een identieke regeling op dit punt is reeds opgenomen in het (Europees)Nederlandse BW. Met dit wetsvoorstel wordt deze leemte voor de BES opgevuld.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Het wetsvoorstel is bedoeld om de bewustwording van geweld in de opvoeding bij ouders te
vergroten en daarmee een bijdrage te leveren aan de preventie van kindermishandeling. Derden,
waaronder andere burgers en hulpverleners, kunnen ermee worden geholpen geweld in de
opvoeding bespreekbaar te maken. Het past daarmee binnen het jeugdbeleid van de openbare
lichamen van de BES en de Nederlandse overheid.
Voor de handhaving van dit wetsvoorstel kan worden aangesloten bij de bestaande middelen van
handhaving in het privaatrecht en het strafrecht. Het wetsvoorstel heeft geen gevolgen voor de
rijksbegroting en zal naar verwachting ook geen financiële gevolgen hebben voor de andere
betrokkenen.
Er zijn geen gevolgen voor het milieu.

