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Tijdens het vragenhalfuur op 25 februari 2021, zijn vragen gesteld over de cijfers van
Ondertoezichtstelling (OTS) en de mate waarin dit te herleiden is tot vechtscheiding.
Om dit duidelijk te krijgen is eventuele samenhang uitgezocht en zijn data van 2019 en
2020 in kaart gebracht.
Samenhang ondertoezichtstelling en vechtscheiding
Uit de cijfers kan niet worden herleid of/welke samenhang er is met vechtscheidingen.
Om dit uit te zoeken is onder andere navraag gedaan bij de Raad van de
Kinderbescherming (RvdK). Dit is de namelijk de organisatie die beschermingsonderzoek
doet. Uit een beschermingsonderzoek kan een aanvraag voor een ondertoezichtstelling
voort komen. Zij registreren de problematiek waar (v)echtscheiding onder valt onder de
categorie ‘Gezag en omgang’, daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen reguliere
en complexe casuïstiek. De Raad van de Kinderbescherming geeft aan dat de problematiek
passende bij ‘Gezag en omgang’, waaronder (complexe) echtscheiding, altijd al een groot
onderdeel is van hun werk.
Er is tevens navraag gedaan bij de drie Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Zij beschikken
niet over cijfers betreffende vechtscheidingen. De GI’s zijn uitvoerders van de OTSmaatregel en richten zich niet op het doen van onderzoek naar de aanleiding, zoals de
RvdK. De GI’s geven aan in de dagelijkse uitvoering geen trend te bemerken. Ook bij hen
is echtscheidings-problematiek altijd al een groot onderdeel van hun werk. Vechtscheiding
betreft zodoende reguliere, maar complexe casuïstiek.
Cijfers Ondertoezichtstelling
Om inzicht te krijgen in de cijfers van de OTS-maatregelen zijn de cijfers van 2019 en 2020
in kaart gebracht. De data heeft betrekking op cliënten die in Doetinchem zijn
ingeschreven of, tijdens hun maatregel hier naar toe zijn verhuisd.
In tabel 1 zijn het totaal unieke aantal cliënten in het jaar 2019 en 2020 weergegeven. In
deze data wordt onderscheid gemaakt in de duur van de maatregel: ‘OTS 1 jaar en korter’
en ‘OTS 2 jaar en langer’.
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Tabel 1. Aantal unieke cliënten per jaar

Aantal unieke cliënten
(totaal per jaar)
95
127
99
119

In tabel 1 is te zien dat de maatregel ‘OTS 1 jaar en korter’ dat er in 2019 95 cliënten zijn
geweest met deze maatregel. De maatregel kan voor iedere cliënt van een andere duur
zijn geweest. Bij beide categorieën OTS is een lichte stijging te zien in 2020 en opzichte
van 2019. Het is op dit moment nog te vroeg om te kunnen concluderen waar deze
stijging vandaan komt, er wordt nog nadere analyse ingezet.
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Onder de categorie ’OTS 1 jaar en korter’ vallen alle Voorlopige Ondertoezichtstellingen
(VOTS) en de Ondertoezichtstellingen tot 1 jaar. In deze categorie kan de maatregel een
aantal weken of maanden duren, maar ook een jaar. Een ondertoezichtstelling wordt in
de eerste instantie voor maximaal een jaar uitgesproken. Bij een VOTS wordt er direct een
Ondertoezichtstelling opgelegd omdat er sprake is van een spoedsituatie. De Raad van de
Kinderbescherming heeft het beschermingsonderzoek dan nog lopen.
De categorie ‘OTS 2 jaar en langer’ gaat over alle OTS-maatregelen die langer dan 1 jaar
duren. Cliënten met zwaardere of meer chronische problematiek zullen langer in
ondertoezichtstelling verblijven. Deze cliënten zijn in de voorgaande jaren al ingestroomd
en de aantallen liggen dan ook hoger dan categorie “OTS 1 jaar en korter”.
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