
Tot je 18 jaar bent, beslissen je ouders waar je blijft wonen. Ook de familierechter

kan beslissen en dat moeten je ouders en jijzelf je aan die beslissing houden.

Praat met je ouders wat jij belangrijk vindt. Blijf je liever wonen in je huis? Omdat het

dicht bij school is? Omdat je er veel vrienden hebt? Of wil je toch liever verhuizen?

Door er met je ouders over te praten, weten ze wat jouw mening is. Dit betekent

niet dat jij moet kiezen tussen je ouders. De eindbeslissing blijft bij je ouders.

Waar ga je wonen na een scheiding? Dat staat in de verblijfsregeling.

Ofwel geraken je ouders het eens en zetten ze samen de afspraken op papier. Ze

kunnen daarbij natuurlijk rekening houden met wat jij zelf zou willen.

Als je ouders het niet eens geraken, beslist de familierechter over de

verblijfsregeling. Je positie hangt af van je leeftijd:

- Als je twaalf jaar bent of ouder, dan zal de familierechter je automatisch

uitnodigen voor een gesprek. Dat noemt het hoorrecht. De rechter luistert daarbij

naar je mening. Let op: hij hoeft niet noodzakelijk te doen wat jij vraagt. Jouw

mening is slechts één van de factoren waar hij rekening mee zal houden. Als je jouw

mening niet wil geven, hoeft dat trouwens niet.

- Als je je jonger dan twaalf jaar bent, kan je zelf een brief schrijven naar de

familierechter om gehoord te worden. Als je dit zelf vraagt, mag de rechter zo'n

gesprek in principe niet weigeren. De familierechter zal je dan een brief terugsturen

om je uit te nodigen voor een gesprek om naar jouw mening te luisteren. Let op: de

rechter is niet verplicht om ook te doen wat jij graag wilt. Hij kan ook iets anders

beslissen omdat hij denkt dat dit beter voor jou is.

Hoe begin je aan zo'n brief naar de rechter? tZitemzo kan jou helpen om zo'n brief

op te stellen. Je kan langsgaan op woensdag tussen 14 en 17 uur of je kan een

afspraak maken.

Is de scheiding van je ouders buiten de rechtbank geregeld? En heb je toch

problemen met de verblijfsregeling? Spring dan eens binnen bij het JAC in je buurt.

Van zodra je 18 jaar wordt, beslis je zelf waar je blijft wonen.

Ging jij ooit al eens in gesprek met de rechter? Of wou je dat heel graag en kon

dat niet?

Vertel anoniem je verhaal. Zo help je andere kinderen en jongeren.

Wil je meehelpen?

Chat met tZitemzo

Di: 17-19u, wo: 10-17u, do: 17-19u.
Via het chat-icoon rechtsonder.

Door tZitemzo 11-24 jaar

MAG JE NA EEN SCHEIDING KIEZEN WAAR JE GAAT

WONEN?

Mail naar hoorrecht@gmail.com•

Of sms/whatsapp/bel 0485 78 59 79 (Erika) of 0478 26 60 29 (Sofie).•

PRAAT EROVER

Bel met tZitemzo

Op 09 233 65 65, di: 17-19u, wo:
10-17u, do: 17-19u

Mail met tZitemzo

Via contactformulier

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

http://www.tzitemzo.be/
http://www.kinderrechtswinkel.be/
http://www.jac.be/
http://www.tzitemzo.be/
mailto:hoorrecht@gmail.com
tel:09 233 65 65
http://www.tzitemzo.be/jongeren/contact2
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/


Zij nemen dan contact op met jou.
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