


Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. 

Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen?
Is het mijn schuld?
Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa 
of mama?
Waarom hebben mijn ouders elk een advocaat?
...

In deze folder vind je een antwoord op al je vragen. 
Je vindt er ook een heleboel tips.

Blijf je met vragen zitten? Kijk dan eens achteraan 
hoe je ons kan bellen of mailen. Of kom eens langs 
in tZitemzo.



1Ouders baas?
Ouders hebben allebei het ouderlijk gezag 
over hun kinderen. Ze zorgen dus samen voor 
jou en nemen samen beslissingen. Naar welke 

school je gaat, wat 
je in je vrije tijd mag 
doen, of je een huis-
dier krijgt, ... noem 
maar op.

Hoe zit dat als ouders gescheiden zijn?
Heb je al gehoord van co-ouderschap?
‘Co’ wil zeggen ‘samen’. Ouders hebben altijd samen ouderlijk 
gezag over hun kinderen. Dus ook als ze niet meer samen 
wonen of als ze gescheiden zijn.  
Ze moeten samen voor je zorgen,  
en samen beslissingen nemen.



Je zegje doen

Tip!
Wil je meer weten over het hoorrecht?  
Vraag het aan Lily van tZitemzo.  
Achteraan vind je hoe je ons kan bellen of mailen. 

Hoorrecht
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. 

De rechter nodigt je uit
Als je ouders gaan scheiden, of als ze ruzie  
maken en samen geen beslissingen kunnen 
nemen over jou, kan de familierechter hierover 
praten met jou. Als je 12 jaar bent of ouder, zal 
hij je een brief sturen. Daarin staat wie naar 
jouw verhaal zal luisteren, en waar en op welke 
dag je je zegje kan doen.  

Zelf een brief schrijven
Ook als je jonger bent dan 12 jaar kan je gehoord 
worden door de familierechter. Als je hem zelf 
een brief schrijft en hem vraagt om je te horen, 
kan hij dit niet weigeren.



Mag ik dan kiezen bij wie ik ga wonen?
Volgens de wet mogen kinderen nooit kiezen. Je ouders 
nemen samen alle beslissingen over jou. Als je ouders uit 
elkaar gaan en ruzie maken over de afspraken, beslist de 
familierechter. Jij mag de rechter wel je mening geven. 
Maar dat betekent niet dat jij zelf mag beslissen bij 
wie je gaat wonen. De rechter luistert naar de 
mening van iedereen. Dat helpt hem om een zo 
goed mogelijke beslissing te nemen. 

Moet ik naar de rechter?
Jij hebt hoorrecht, geen spreekplicht. Je 
bent dus niet verplicht om je zegje te doen.  
Je geeft je mening enkel als je dat zelf wilt.  

“ 
”

Papa en mama vroegen hoe vaak ik bij wie wilde zijn. 
Ik kon echt niet kiezen. Omdat ik niemand wilde 
kwetsen. Daarom heb ik ze zelf moeten laten kiezen.
(Britt, 10 jaar)V  



Even uit elkaar

Afspraken maken
Als ouders voor een tijdje uit elkaar gaan, 
moeten ze eerst enkele afspraken maken. Wie 
blijft in het huis wonen, bij wie ga jij wonen,  
wanneer ga je op bezoek bij papa of mama, ... ? 
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“ 
”

Zelf vind ik het niet vreemd meer dat papa 
en mama gescheiden zijn. Voor mij is dat 
nu heel gewoon. Wat ik wel vervelend 
vindt, is dat mama in haar eentje bepaalt 
wanneer wij naar papa moeten gaan.  
Ik vind dat ik nu toch wel oud genoeg ben 
om mee te overleggen.
(Amina, 14 jaar)V 

Mijn ouders maken vaak ruzie. 
Gaan ze scheiden?
Iedereen maakt wel eens ruzie. Ook ouders. Als ouders ruzie maken, 
wil dit daarom nog niet zeggen dat ze gaan scheiden.
Soms gaan ze dan een tijdje apart wonen. Ze kunnen niet meer met 
elkaar opschieten en willen er rustig over nadenken. Je ouders  
gaan dan even uit elkaar, maar ze blijven getrouwd. 



Tip!
Vertel je ouders jouw mening. Als ze 
weten hoe jij erover denkt, houden ze 
er misschien ook rekening mee.

Mijn ouders blijven ruzie maken 
over de afspraken... Wat nu?
Je ouders kunnen aan de familierechter ook 
vragen om een voorlopige oplossing te zoeken. 
De rechter helpt dan om kleine problemen 
en ruzies op te lossen. Je kunt de rechter 
vertellen hoe jij erover denkt. Hoe dat werkt 
lees je bij ‘Je zegje doen’.

3Als je ouders gaan scheiden

”

Soms lukt het niet om de problemen op te lossen.  
Dan willen ouders niet meer met elkaar getrouwd blijven, 
en gaan ze scheiden. 

Tip!
Als je ouders gaan scheiden ben je niet de enige. 
Wist je dat 1 op 4 kinderen een scheiding mee
maakt? In jouw klas zijn er zeker nog kinderen van 
gescheiden ouders. Praat er eens over met iemand 
die hetzelfde meemaakte. Dat kan helpen. 



Ik probeerde het vanuit mama’s en papa’s standpunt te 
bekijken. Na een paar weken snapte ik het wel. Dat ze liever 
gewoon vrienden waren, omdat ze niet meer verliefd waren 
waarschijnlijk. Misschien verschillen ze te veel.
(Bavo, 13 jaar)V  

Waarom gaan ze scheiden?
Er zijn veel redenen waarom ouders willen scheiden. 
Bijvoorbeeld omdat ze de hele tijd ruzie maken, of 
omdat ze elkaar niet graag meer zien. Als je niet goed 
begrijpt waarom, vraag het dan eens aan je ouders.

Is het mijn schuld?
Soms denken kinderen dat het hun schuld 
is als ouders gaan scheiden. Dat is niet 
zo. Het is de beslissing van de ouders. 
Misschien ben je boos of verdrietig? Veel 
kinderen voelen zich zo. 

“ 
”

Ik had er een klein tekstje over geschreven om het aan de 
kinderen in mijn klas te vertellen. Ik vond het beter als die 
wisten dat papa ergens anders woonde. Dan zouden ze geen 
 vervelende vragen stellen als ze bij mij thuiskwamen.
(Axel, 11 jaar)V 

“ 
”



Ik heb alleen gehuild op mijn kamer, als er niemand bij was. Ik 
was bang dat papa en mama kwaad zouden reageren als ze me 
zagen huilen. Omdat ik dacht dat het onze schuld was. 
(Amina, 14 jaar)V  

Tip!
Als je boos bent kan het helpen om alle woede er 
eens uit te gooien. Zoek een plek waar niemand 
je kan horen en roep, brul of schreeuw eens zo 
hard je kan. 
Voel je je verdrietig? Stop je verdriet niet weg. 
Je lichaam is gemaakt om gevoelens te laten 
zien. Een flinke huilbui lucht je op!
Ook bij Awel kan je je hart eens luchten. 
Bel naar het gratis en anoniem telefoon
nummer 102 of surf naar www.awel.be

Als je ouders gaan scheiden is dat ook voor jou erg 
moeilijk. Je ouders zijn dan overstuur en hebben 
misschien minder tijd voor jou. 

Tip!
Schrijf je papa en mama eens een brief. Of maak een 
tekening. Zo kan je hen vertellen wat jij denkt en voelt. 
Het helpt je ook om al je vragen en zorgen uit je hoofd 
te halen.  

“ 
”

Aan de ene kant wilde ik tegen niemand iets zeg-
gen omdat het zo moeilijk was. Aan de andere kant 
wilde ik uitschreeuwen: “Help me alsjeblieft, want 
ik weet niet hoe ik hier mee om moet gaan!
(Esther, 15 jaar)V 

“ ”



De scheiding
Als mensen willen scheiden kan dat op 
verschillende manieren.

Als je ouders het over alles eens zijn
Sommige ouders spreken zelf 
af hoe ze alles gaan regelen. Bij-
voorbeeld waar jij gaat wonen, 
wanneer je bij je papa of mama 
op bezoek mag gaan, hoe het 
geld verdeeld wordt en nog veel 
meer. Misschien vragen ze ook 
wat jij erover denkt. 

Als je ouders afspraken gemaakt hebben, zet een advocaat 
of notaris alle afspraken op papier. Met dat papier moeten 
je ouders samen naar de familierechtbank. Ze vertellen de 
familierechter wat ze beslist hebben. De rechter keurt dan 
het papier met de afspraken goed. Hij neemt dan zelf geen 
beslissingen.

Scheiden kan dus ook heel snel gaan, als je ouders het over 
alles eens zijn. De familierechter zal jou dan wel niet horen. 

Tip!
Vertel je ouders wat jij ervan vindt. Dat kan 
hen helpen om goede afspraken te maken. 



Als je ouders het niet eens zijn 
over de scheiding
Ouders die blijven ruzie maken over de scheiding, 
moeten hulp zoeken. Ze kunnen hiervoor terecht bij een 
bemiddelaar in familiezaken. Die helpt je ouders om samen 
een oplossing te vinden. Als je ouders er toch niet uitraken, 
stappen ze naar de familierechter. 

Naar de familierechtbank
Als je ouders naar de rechtbank stappen, 
kiezen ze meestal elk een advocaat. 
De advocaat helpt hen bij de echtscheiding en 
ver dedigt hun mening.
De echtscheiding bij de familierechter kan lang 

duren. Daarom regelt de familierechter eerst 
bij wie jij (voor lopig) gaat wonen. Hij beslist ook 

wanneer je op bezoek gaat bij je papa of mama.



De rechter probeert zo goed mogelijk te beslissen. 
Hij luistert hiervoor naar je ouders en naar hun 
advocaten. Maar ook jouw mening is belangrijk.  
De rechter kan je daarom uitnodigen om je te horen. 
Kijk eens bij ‘Je zegje doen’ hoe dat precies gaat.    

De familierechter beslist uiteindelijk welke afspraken er 
gemaakt worden na de scheiding. Bijvoorbeeld bij wie jij 
gaat wonen, hoe vaak je op bezoek gaat bij je papa of mama, 
hoe de spullen van je ouders verdeeld worden, ... 

Kan ik afwisselend bij mijn papa 
en mama wonen?
De familierechter beslist bij wie je gaat wonen. Dat is dan de 
verblijfsregeling. Het kan bijvoorbeeld ook dat je de ene week 
bij je mama, en de andere week bij je papa gaat wonen. 
Als je bij één van je ouders woont, dan kan je regelmatig bij de 
andere op bezoek. Die papa of mama heeft dan omgangsrecht.

Ben ik verplicht om mijn papa 
of mama te bezoeken?
Als de rechter beslist dat je je papa of mama moet bezoeken, 
dan ben je verplicht om te gaan. De familierechter vindt het 
belangrijk dat je zowel je papa als je mama blijft zien na  
de scheiding, ook al is dat moeilijk. Hij kan dan beslissen 
dat je je papa of mama in een bezoekruimte ontmoet. 
Een hulpverlener zorgt er dan voor dat alles zo goed 
mogelijk verloopt.



4Na de scheiding

Nieuwe afspraken maken
Bij een scheiding worden heel wat afspraken gemaakt. 
Soms zijn er na een tijdje nieuwe afspraken nodig. 
Bijvoorbeeld als jij meer of minder op bezoek wilt gaan 
bij je papa of mama. Of als een van je ouders verhuist 
naar een ander land, of als je ouders het niet meer 
eens zijn over naar welke school je moet gaan, ...

Als je ouders het niet eens zijn over de afspraken, 
dan kunnen ze de familierechter  om een 

oplossing vragen. Je kan niet zelf naar de 
rechter stappen. Eén van je ouders moet 

dat doen. 



Naar de familierechtbank
De familierechter kan de afspraken die over jou 
gaan veranderen. Hij praat eerst met je ouders en 
met hun advocaten. 
De familierechter zal ook jou uitnodigen om met 
je te praten, als je 12 jaar of ouder bent. Als je nog 
geen 12 jaar bent, kan  je zelf vragen om je zegje te 
mogen doen. Dat is het hoorrecht. Je leest er alles 
over bij ‘Je zegje doen’.

De familierechter zal de afspraken veranderen, 
als hij denkt dat het beter  
voor je is.



5 tZitemzo
- Weet je niet goed hoe je je eigen mening kan vertellen?
- Wil je gehoord worden, maar vind je het moeilijk om

de rechter een brief te schrijven?
- Heb je nog vragen?

tZitemzo kan je helpen.  Je kunt ons 
mailen, bellen, met ons chatten of je 
kan eens langskomen. 
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tZitemzo vind je in Gent:

Hoogstraat 81
9000 Gent

( 09 233 65 65
( info@tzitemzo.be

Surf ook eens naar onze website! 
www.tzitemzo.be
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