
Heb je nog vragen?

Als je gehoord wordt

door de rechter

Wil je meer uitleg over het gesprek 
bij de rechter? Of wil je graag hulp bij het 

schrijven van een brief aan de rechter? 

Kom dan zeker langs bij de Kinderrechtswinkel!
Stuur ons een mailtje of bel ons. Wij staan voor 

je klaar om te helpen bij al je vragen.

09/233 65 65 

info@tzitemzo.be

www.tzitemzo.be

Wie is er bij het gesprek?
Tijdens jouw gesprek met de rechter, kan er iemand
bij zitten die dingen opschrijft, dit is een griffier. Heel
uitzonderlijk mag je een persoon meenemen tijdens het
gesprek. Bijvoorbeeld jouw schooljuf. Let op, het mag wel
niet jouw mama of papa zijn. Als je graag hebt dat deze
persoon bij jou is tijdens het gesprek, moet je dit wel op
voorhand vragen aan de rechter. De rechter kan beslissen om
die persoon niet toe te laten tot het gesprek. Je hoeft niet
bang te zijn dat de politie op de rechtbank bij jou zal zijn.
De politie is nooit aanwezig bij een gesprek met de rechter.

Beslist de rechter wat ik wil?
Bij zijn beslissing zal de rechter zoveel mogelijk rekening

houden met jouw mening, maar hij is niet verplicht om die

te volgen. De rechter neemt een beslissing op basis van alle

informatie die hij heeft gekregen, informatie van jou maar 

ook van je mama en papa of nog anderen. Daarom kan het

gebeuren dat hij toch iets anders beslist dan wat jij wilt.

Wat schrijven ze op? 
Alle belangrijke dingen die jij aan de rechter zegt, worden 

opgeschreven. Hoe het er bij jou thuis aan toegaat, wat je 

leuk en minder leuk vindt, wat je belangrijk vindt, enzovoort. 

De advocaten van je mama en papa kunnen achteraf wel 

lezen wat jij verteld hebt aan de rechter. Als je wil dat er iets 

niet wordt opgeschreven, kan je dit vragen aan de rechter. 

Op het einde van het gesprek vraagt de rechter aan jou of 

je akkoord bent met wat er opgeschreven staat.

VU: Karin Maes - Uitgave: oktober 2016



De rechter zal antwoorden op jouw brief. Hij zal zeggen wanneer je langs mag komen. Kan je op datmoment niet, dan moet je dit aan de rechter laten weten. Er wordt dan een andere dag of uur gekozen.De rechter zal dan met je praten.

Hoorrecht: wat is dat?

Meneer de rechter,

Mijn naam is Annelies De Wilde en 
ik ben tien jaar. Mijn ouders wonen 
al een hele tijd niet meer samen en 
hebben nu besloten om te  scheiden. 
Ik vind dit heel erg en wil daarom 
graag eens met u praten. Ik weet 
dat ze hiervoor naar de rechtbank 
moeten komen. 
Ik wil u graag vertellen over wat 
ik belangrijk vind.

Ik hoop snel iets van u te horen!

Annelies

Voorbeeldbrief van      Annelies

Ook kinderen hebben rechten. Ze staan allemaal in
het Kinderrechtenverdrag. Eén ervan is het hoorrecht.
Je hebt het recht om je mening te laten horen bij
een belangrijke beslissing die over jou gaat.

Bijvoorbeeld wanneer je ouders uit elkaar gaan.
Als je ouders uit elkaar gaan, zit je wellicht met heel wat 
vragen: • Bij wie moet ik nu gaan wonen? 

• Mag ik mijn papa en mama nog allebei zien?
• Moet ik echt kiezen?
• Wat met mijn opa en oma?
• Zal mijn broer of zus nog bij mij wonen?

Meestal zullen jouw ouders hierover beslissen, maar het 
gebeurt ook dat ze het hierover niet eens worden. Om eruit 
te geraken kunnen ze hiervoor naar de familierechtbank 
gaan. Het is dan de rechter die zal beslissen wat er moet 
gebeuren. Soms mag jij ook met de rechter praten om je 
zegje te doen, dit is dus het hoorrecht.

Wanneer kan ik met de rechter praten?
Als je 12 jaar bent of ouder zal de rechter je een brief
sturen. Daarin staat dat je uitgenodigd wordt voor een
gesprek met de rechter. Als je jonger bent dan 12 jaar
en je wil graag dat de rechter rekening houdt met jouw
mening dan moet je zelf vragen aan de rechter om jouw
verhaal te mogen vertellen. Daarvoor moet je een brief
schrijven naar de rechter. Als je zelf de vraag stelt, kan
de rechter dit niet weigeren.

Hoe verloopt het gesprek met de rechter?
Een gesprek met de rechter duurt vaak niet lang.
Meestal duurt dit een half uurtje. Je hoeft dus niet
bang te zijn dat je de hele dag naar de rechtbank
moet. De rechter zal naar jou luisteren en jou ook
vragen stellen. Je mag hem alles vertellen over hoe 
het bij jouw thuis is. 
Als je dingen voor jezelf wil houden, mag dat ook.
Hij kan veel of weinig vragen stellen. Wees niet bang, 
want je moet niet op elke vraag antwoorden.
Hij zal bijvoorbeeld niet vragen om te kiezen
tussen mama en papa. Ook als je niet weet
wat te zeggen, is dit niet erg.

Waar zal ik met de rechter praten?
Als de rechter een gesprek heeft met 

jou kan dit in zijn bureau zijn of op

een andere plaats in de rechtbank.

Meestal zit je samen met de rechter aan

een tafel, maar het kan ook zijn dat de

rechter achter een bureau zit. Hij draagt

tijdens het gesprek geen zwarte toga

zoals je op tv ziet maar gewone kleren.
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