Aan de Heer Vincent Van Quickenborne, Vice- eerste minister en minister van Justitie,
belast met de Noordzee

Brussel, 3 september 2021

Implementatie van het Verdrag van Istanbul – Verbod op het gebruik van het
zogeheten "Parental Alienation Syndrome" in het kader van familiaal geweld

Mijnheer de Minister,

Op 8 maart 2021 hebben wij voor het eerst uw aandacht gevraagd over het gebruik van het
zogenaamde "Parental Alienation Syndrome" (PAS) en voor de aanbeveling van de Raad van
Europa, die uitdrukkelijk tot België was gericht in het kader van de uitvoering van het Verdrag
van Istanbul. In deze aanbeveling wordt ervoor gepleit bekendheid te geven aan het ontbreken
van een wetenschappelijke basis voor het begrip "oudervervreemdingssyndroom" en het
publiek bewust te maken van dit onderwerp.1
Wij moeten vaststellen dat enerzijds de media het PAS blijven benadrukken en anderzijds het
Instituut voor Justitiële Opleiding dit concept blijft promoten door op 9 en 10 september 2021
in de Financietoren te Brussel een internationaal colloquium te organiseren met als titel
Protecting Family Ties after Separation.
In dit opzicht zijn wij verbaasd dat u deze dag sponsort. Dit is waarschijnlijk buiten uw
medeweten gebeurd en wij verzoeken u om uw officiële steun in te trekken, vermits dit gegeven
een schending inhoudt van het Verdrag van Istanbul.
Inderdaad, alle sprekers op de conferentie zijn openlijk "pro oudervervreemdingsyndroom".
Wij hebben ook een paar publicaties opgezocht die dit bewijzen over elk van de deskundigen
die zijn uitgenodigd om op dit colloquium te spreken.
Het gebruik van een dergelijk concept zonder wetenschappelijke basis en het discours rond
conflictuele scheidingen heeft dramatische gevolgen voor kinderen en vrouwen die het
slachtoffer zijn van familiaal geweld. Deze vaststelling is van dien aard dat een internationaal
onderzoek, gecoördineerd door de Universiteit van Ottawa, en waaraan België deelneemt,
over de gevolgen van het gebruik van het zogeheten PAS is opgestart. Wij zullen niet nalaten
u op de hoogte te brengen van de publicaties in verband met dit onderzoek.
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https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/belgium

Uit de getuigenissen die in het kader van dit onderzoek zijn ontvangen, ook van
terreinmedewerkers, blijkt dat magistraten en psycho-justitiële deskundigen zeer vaak
conflicten verwarren met geweld binnen het gezin. De voorzitter van de Franstalige Orde van
Advocaten bij de Balie van Brussel heeft in een open brief, die op 14 juni 2021 in La Libre
Belgique is gepubliceerd, gezegd dat de verschillende rechtbanken vindingrijkheid aan de dag
leggen om de achterstand in te halen, met name door de creatie van verzoeningskamers2. Dit
zou volgens ons de systematische doorverwijzing van dossiers van familiaal geweld naar de
kamers voor minnelijke schikking verklaren.
Bemiddeling in de context van familiaal geweld is in strijd met het Verdrag van Istanbul, dat in
artikel 48 bepaalt dat « de partijen de nodige wetgevende of andere maatregelen nemen die
nodig zijn ten behoeve van een verbod op verplichte alternatieve procedures voor
geschillenregeling, met inbegrip van bemiddeling en verzoening, ter zake van alle vormen van
geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag » (met inbegrip van intrafamiliaal
geweld).
Het gebruik van PAS door de agressors, en gesteund door de gerechtelijke actoren, dient als
een instrument van geweld tegen kinderen en vrouwen, aangezien dit het woord van het kind
en de moeder in diskrediet brengt. Het kind wordt dan niet in staat geacht zijn wens te uiten
om de band met de gewelddadige of incestueuze ouder te verbreken en zou gevangen zitten
in een zogenaamd loyaliteitsconflict.
Wij, vrouwenrechtenorganisaties, vragen u om het Verdrag van Istanbul, dat in 2016 door
België werd geratificeerd, toe te passen door het gebruik van het zogenaamde "Parental
Alienation Syndrome" en andere anti-slachtoffertheorieën, die niet wetenschappelijk zijn
gevalideerd, door magistraten en psycho-juridische deskundigen formeel te verbieden en om
bij wet bemiddelingsprocedures te verbieden in gevallen van geweld binnen het gezin.
Tenslotte herhalen wij ons verzoek om een onderhoud met u te hebben, om de verschillende
problemen van geweld waarmee moeders en hun kinderen worden geconfronteerd en de
oplossingen die wij voorstellen, nauwkeuriger toe te lichten.
Wij kijken ernaar uit u te mogen ontmoeten.
Met oprechte hoogachting
Ondertekenaars :
Des Mères Veilleuses, Femmes de droit, Droit des Femmes, Front de Mères, Amazone asbl,
AWSA-Be, Fem and Law, Femmes et société (femmes cdH), Femmes et Santé, Fondation
Anne-Marie Lizin, GAMS België, Garance asbl, ISALA asbl, JUMP, Solutions for Equity at
work, Laurence Stevelinck, L’observatoire féministe des violences faites aux femmes, L’union
des femmes Socialistes, La Fédération des CPF des FPS, La Voix des Femmes, Le Centre
de Prévention des Violences Conjugales et Familiales, Le Collectif des Femmes, Le Comité
International Peruano CIP-ASBL, Le Mouvement pour l'Egalité entre les Femmes et les
Homme, Les Femmes Prévoyantes Socialistes, Maison Plurielle ASBL, made with heART,
Médecins du Monde, Milady Renoir (poétesse, anti-sexiste anti-raciste), Réseau International
des Mères en Lutte, Solidarite femmes et refuge pour femmes victimes de violences, Synergie
Wallonie pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes asbl, Université des Femmes, Vie
Féminine, Vrouwenraad, Women Now
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