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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2017Z12594
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Ministers van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht «Rouvoet
voorzitter platform Divorce Challenge» (ingezonden 25 september 2017).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «André Rouvoet voorzitter Platform Divorce
Challenge»?1
Vraag 2
Waarom is ervoor gekozen om iemand speciaal aan te stellen voor de
uitkomsten van de Divorce Challenge? Wat is uw rol hierin? Was dit eerder
voorzien? Waarom heeft u zelf als bewindspersoon niet de regie hierover?
Vraag 3
Kunt u toelichten waarom er een jaar gewacht is van de van de start van de
divorce challenge tot nu? Wat is er in de tussenliggende periode gebeurd?
Vraag 4
Kunt u toelichten welke concrete doelen worden nagestreefd door het
platform en hoe het vervolgproces er uit ziet?
Vraag 5
Deelt u de mening dat de overheid geen rol zou moeten hebben in een
beslissing tot scheiden, maar wel in een betere afdoening van complexe
conflictscheidingen, in het belang van het kind?
Vraag 6
Bent u bekend met het visiedocument Rechtspraak over scheidingen? Zo ja,
hoe beoordeelt u dit visie document?2 Welke acties gaat u ondernemen?
Vraag 7
Hoe beoordeelt u het uniforme hulpaanbod, dat in het visiedocument wordt
beschreven en waarmee in Noord-Nederland al succesvolle pilots zijn
gedaan?
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https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/09/14/andre-rouvoet-voorzitter-platformdivorce-challenge
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/visiedocument-vechscheidingen.pdf
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Vraag 8
Bent u bereid in overleg te treden met de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) om te kijken hoe dit uniforme hulpaanbod kan worden
uitgerold over heel Nederland?
Vraag 9
Hoe beoordeelt u de rol van de bijzonder curatoren die in het stuk genoemd
worden?
Vraag 10
Deelt u de mening dat het meerwaarde heeft dat een bijzonder curator de
belangen van het kind behartigt?
Vraag 11
Klopt het dat de matige vergoeding voor de bijzonder curator ervoor zorgt
dat er niet voldoende interesse is voor deze functie en dat de uitstroom hoog
is?
Vraag 12
Bent u bereid de rol van de bijzonder curator nader te onderzoeken?
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