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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 123 van het Reglement van het 
Parlement, over de bescherming van het recht van minderjarige kinderen om een hechte 
band te onderhouden met beide ouders, ook indien deze al dan niet wettelijk gescheiden 
zijn1

1. Kinderen zijn uiterst gevoelig en dus kwetsbaar voor het trauma van gescheiden te worden 
van een van hun ouders, die in normale omstandigheden de belangrijkste 
referentiepersonen zijn in het leven van een kind. Een dergelijke scheiding kan een ernstige 
bedreiging vormen voor de ontwikkeling en de geestelijke en lichamelijke gezondheid van 
het kind; van bij haar oprichting erkent en beschermt de Europese Unie zeer zorgvuldig de 
rechten van de allerkleinsten;

2. Teveel moeders en vaders in de Europese Unie blijven verstoken van het recht om een hechte 
band te onderhouden met hun kinderen, die uitsluitend aan een van de ouders worden 
toegewezen. Dit heeft een negatieve invloed op het leven van het kind, maar ook van de 
"uitgesloten" ouder;

3. Daarom wordt de Commissie verzocht werk te maken van de bewustmaking van het feit dat 
ieder kind volgens het Handvest van de grondrechten het recht heeft om een individuele 
band en rechtstreeks contact met beide ouders op regelmatige basis te onderhouden, tenzij dit 
indruist tegen zijn eigen belangen;

4. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 123, lid 4 en lid 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de geadresseerden toegezonden. De verklaring heeft voor het Parlement echter geen 
bindende werking.


