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Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: Geweld van kinderen op ouders 

_____________________________________________________________________________ 

 

Geachte mevrouw de collegevoorzitter, 

 

Oudergeweld is een toenemend probleem. De professionele hulplijn voor mensen met vragen over 

geweld - 1712 - wil dat taboe bespreekbaar maken in hun nieuwe campagne (Het Laatste Nieuws, 

03/05/2022). Hoewel geweld tegen ouders vaak voorkomt, blijft de problematiek grotendeels 

onder de radar, stellen ze vast. In een schrijnende reportage op Canvas werd deze problematiek 

pijnlijk blootgesteld. 

 

Op een totaal van 11.300 mensen die de professionele hulplijn 1712 bellen, zijn er 230 slachtoffer 

van oudermishandeling. In 2016 waren er 50 slachtoffers van oudermishandeling, in 2019 belden 

er 150 mensen en in 2020 waren het er een 200-tal. De oproepen gaan vooral over emotioneel en 

lichamelijk geweld, met soms financiële afpersing en materiële schade. 

 

Slachtoffers van oudermishandeling hebben soms de neiging om de schuld bij zichzelf te leggen. 

Ze zijn beschaamd en ervaren een gevoel van falen. Ondanks het geweld wil de ouder zijn kind 

beschermen vanuit een sterk gevoel van loyaliteit en onvoorwaardelijke liefde. Het taboe is groter 

dan wanneer iemand uit je externe omgeving geweld pleegt. 

 

Aangifte bij de politie en hulpverlening blijven dus onder de radar. Naar de politie gaan en je kind 

criminaliseren, is heel moeilijk. Dat gebeurt vaak pas als de situatie escaleert. 

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

 Hoe is de situatie m.b.t. geweld op ouders in ons Gewest? Hoe wordt dit fenomeen 

aangepakt door de structuren van de VGC? 

 Het feit dat het taboe is, zal de cijfers ook hier beïnvloeden neem ik aan, hebben we 

momenteel een idee of dit soort geweld ook in opmars is of gekend is binnen de structuren 

van de Vlaamse Gemeenschapscommissie?  

 Is er al rond gesensibiliseerd? Zo ja, op welke manieren? 

 Wat doen de Brusselse CAW’s rond dit thema om ouders met opgroeiende agressieve 

tieners en jong volwassenen te begeleiden? Welke centra houden zich hiermee bezig bij de 

VGC, waar kunnen ouders terecht? 

 

Alvast bedankt voor uw antwoorden, 

 

Khadija Zamouri 

 


