
Je ouders gaan uit elkaar

Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend.

Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil 

hierover met je praten tijdens een kinderverhoor. In deze 

folder kun je lezen wat het kinderverhoor precies inhoudt.

Kinderverhoor
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Deze brochure is een uitgave van de Raad voor de rechtspraak, 

afdeling Communicatie, postbus 90613, 2500 EH  Den Haag. 

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Juli 2008
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Kinderverhoor

Wanneer de echtscheiding door je ouders is aangevraagd 

bij de rechtbank krijg je kort daarna een brief die speciaal 

aan jou is gericht. Je moet dan wel tenminste 12 jaar oud 

zijn. Daarin staat dat je op een bepaalde datum bij de 

rechtbank wordt verwacht. 

Bij de rechtbank kun je zelf aan de rechter komen  

vertellen wat jij vindt van bepaalde zaken die met de  

echtscheiding te maken hebben. Dat heet kinderverhoor. 

Dat lijkt heel wat, maar het betekent alleen dat de  

rechter van jou wil horen hoe je over een aantal zaken 

denkt. Bijvoorbeeld bij wie je het liefste wilt wonen of  

over de omgangsregeling (hoe vaak en hoe lang je naar  

de ouder toe zou willen gaan bij wie je niet woont).  

Eigenlijk over alles wat te maken heeft met de scheiding 

van je ouders en de gevolgen voor jou. Hierna kan de  

rechter de beslissing nemen die voor jou de beste is.
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Naar de rechtbank

Het gesprek vindt plaats in de rechtbank. Misschien denk 

je bij een rechtbank meteen aan misdrijven en strafzaken. 

Maar binnen de rechtbank gebeurt veel meer. De rechter 

moet bijvoorbeeld ook ingeschakeld worden bij jeugd-

zaken en familiezaken, zoals echtscheidingen. 

Als je naar het kinderverhoor komt, mag je iemand  

meenemen, bijvoorbeeld je moeder of je vader.  

Zij mogen alleen niet mee de zaal in. Want het is  

nu juist de bedoeling dat jij zegt wat jij vindt, zonder  

dat je je zorgen hoeft te maken of je vader of moeder  

dat wel goed vindt. 

Wie zijn er aanwezig?
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 Een toga is een lange zwarte jurk met een wit befje.

Wanneer je de rechtbank binnen- 

komt laat je bij de receptie de 

brief zien waarin staat hoe laat je 

verwacht wordt. Iemand in een 

uniform (een bode) zal je naar een 

zaal of kamer brengen. Hier wacht 

je totdat de rechter je kan ontvan-

gen. De rechter is soms een man, 

maar vaak een vrouw. Bij sommige 

rechtbanken draagt de rechter 

een toga*

Naast de rechter zit de griffier.  

De griffier helpt de rechter bij  

het voorbereiden van het gesprek. 

Tijdens het gesprek schrijft  

de griffier alles wat er wordt  

gezegd op. 

De rechter die met jou praat, is 

niet altijd degene die later de 

echtscheiding van jouw ouders 

behandelt. Maar door het schrifte-

lijk verslag van het gesprek met 

jou, weet de rechter die later  

de echtscheiding met je ouders 

bespreekt óók wat jij vindt en kan 

hij daarmee rekening houden.

5

Binnenwerk_kinderverhoor.indd   5 20-06-2008   14:43:38



Welke vragen kun je verwachten?

Wil je bij je vader of bij je moeder wonen?

Wanneer  je ouders uit elkaar gaan, gaat een van de 

twee meestal ergens anders wonen. 

De vraag is bij wie van je ouders jij gaat wonen.  

Dat moeten je ouders samen beslissen.

Maar als die het niet eens kunnen worden, beslist de 

rechtbank. Daarom wil de rechter weten wat jij graag  

zou willen. Misschien heb je er al over gepraat met je 

ouders en staat al vast waar je gaat wonen. Als dat zo 

is, kun je dat tegen de rechter zeggen en ook zeggen 

wat je daarvan vindt. Het kan ook zo zijn dat je niet wilt 

kiezen, vertel dat dan ook tegen de rechter. Als je het 

gewoon nog niet weet, is het goed om er alvast over  

na te denken. Maar kom je er niet uit, dan kun je dat  

ook gewoon tegen de rechter zeggen. 
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Over het algemeen is het heel 

belangrijk dat een kind tijdens 

het opgroeien allebei zijn ouders 

regelmatig ziet. Dit geldt ook 

voor de ouder die weg is gegaan. 

Daarom zal de rechter het met  

je hebben over de omgangs- 

regeling. Hierin staat vastgesteld 

hoe vaak en hoe lang je naar de 

ouder toe zou willen gaan bij wie 

je niet woont Als je nog jong bent, 

zal het vaak een weekend  

in de veertien dagen zijn, een  

deel van de vakanties en feest- 

dagen. Ben je al wat ouder en  

kun je zelfstandig naar je andere 

ouder toe gaan, dan kan de rege-

ling er anders uitzien. Ook maakt 

het uit of je ouders nog dicht bij 

elkaar in de buurt wonen of niet. 

Denk hier alvast goed over na,  

zodat je aan de rechter kunt 

vertellen wat jij graag zou willen. 

Weet je het niet, vertel dat dan 

ook aan de rechter. 

Hoe vaak zou jij het liefst bij de ouder willen zijn, 
waar je niet bij woont?
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Verhuizen?

Het kan zijn dat de ouder die weggaat in dezelfde  

stad of hetzelfde dorp blijft wonen. Dat is voor jou  

wel fijn, want dan kun je hem of haar vaak zien en  

dat maakt het allemaal wat minder moeilijk.

Maar het kan ook zijn dat die andere ouder heel  

ergens anders gaat wonen, in een ander deel van  

Nederland of zelfs in het buitenland. 

Als je er over denkt om mee te gaan met de ouder die 

weggaat moet je er rekening mee houden dat je gaat 

verhuizen. Hoe zit het dan met school? En je vrienden? 

De sportvereniging? Heel belangrijke dingen, zeker in 

een tijd waarin je toch al veel te verwerken krijgt.  

Houd daarmee dus rekening als de rechter je vraagt  

bij wie je zou willen blijven wonen. Belangrijk is ook 

waar je broertje(s) en zusje(s) gaan wonen. Als je als 

kinderen bij dezelfde ouder blijft, kun je veel steun  

aan elkaar hebben.
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Misschien wil je een van je ouders 

helemaal niet meer zien omdat  

je nog heel boos bent en je in  

de steek gelaten voelt. Of je  

kunt het helemaal niet vinden  

met de nieuwe vriend of vriendin 

van je vader of moeder. Dat is 

heel begrijpelijk, maar het is wel 

belangrijk dat je dit soort gevoe-

lens vertelt aan de rechter. Hij of 

zij kan daar dan rekening mee 

houden bij het vaststellen van  

een omgangsregeling.

De rechter beslist

Let op! De rechter wil graag weten 

wat jij van bepaalde zaken vindt, 

dat betekent niet dat jij ook mag 

beslissen over wat er gaat gebeu-

ren! De rechter houdt rekening 

met jouw mening wanneer hij of 

zij een beslissing over jou neemt. 

Hij of zij kijkt bijvoorbeeld of de 

oplossing die jij graag zou willen 

ook de beste voor je is, niet alleen 

nu, maar ook voor je latere ontwik-

keling. Daarnaast houdt de rechter 

natuurlijk ook rekening met wat je 

ouders (en je broers en zussen als 

je die hebt) ervan vinden en met 

wat er in de praktijk wel en niet 

mogelijk is. Jij mag dus niet zelf 

beslissen, maar jouw mening is 

van belang en telt wel mee. 

Ben je boos?
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Het telefoonnummer staat vermeld in de oproepbrief die je hebt ontvangen.

Je mag zelf beslissen of je naar de rechtbank gaat of niet. 

Hieronder staan een aantal voorbeelden waarom je niet  

zou kunnen of willen komen. Daarnaast staat wat je in dat 

geval kunt doen.

Kun je niet komen op de dag die in de brief staat? 

Dan kun je bellen en vragen om een andere datum.*  

Wil je niet naar de rechtbank komen omdat je het moeilijk 

vindt om over de scheiding te praten? 

Dan kun je een brief sturen aan de rechter waarin je vertelt 

wat jij graag zou willen. Op die manier weet de rechter ook 

wat jij van bepaalde zaken vindt en hoe jij de zaken graag 

geregeld zou willen zien. Het adres van de rechtbank staat 

vermeld in de oproepbrief die je ontvangen hebt.

Moet je komen?
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Wil je helemaal niet naar de  

rechtbank komen?

Dat mag, maar bedenk wel dat 

het je enige kans is om te laten 

weten wat jij van bepaalde zaken 

vindt en om zelf invloed te heb-

ben op wat er met jou gebeurt.

Wil je graag een keer met de 

rechter over de scheiding van  

je ouders praten, maar heb je 

geen oproep gekregen?

Dan kun je altijd naar de recht-

bank bellen en vragen of je een 

keer met de rechter mag praten 

over alles wat met de scheiding 

van je ouders te maken heeft.  

En je kunt ook altijd een brief  

aan de rechter schrijven om te 

laten weten hoe je denkt over 

zaken die te maken hebben met 

de scheiding van je ouders. 

Weet je nog niet precies wat je 

zou willen, of wil je geen keuze 

maken?

Laat dat dan aan de rechter  

weten tijdens het gesprek want 

ook dat is heel belangrijk voor  

zijn uiteindelijke beslissing. Dit  

kan natuurlijk ook in een brief.
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Jouw toekomst

De rechter kan niets veranderen aan het feit dat je  

ouders willen scheiden, want dat is iets wat je ouders 

zelf uitmaken. Bedenk wel dat de beslissingen die door 

de rechter over jou genomen worden van groot belang 

zijn voor jouw toekomst! Dus zorg ervoor dat de rechter 

op de hoogte is van jouw wensen zodat hij alles zo goed 

mogelijk kan regelen.

Het kan zijn dat je ouders het niet eens zijn met de  

uitspraak van de rechter. Bijvoorbeeld omdat je vader  

of moeder het niet eens is met waar jij gaat wonen.  

Of als een van de twee jou vaker wilt zien dan de rechter 

heeft besloten. Dan kunnen ze in hoger beroep gaan en 

komt er een nieuwe rechtszaak. In dat geval word je weer 

opgeroepen om te komen praten. Dit keer niet bij de 

rechtbank maar bij het gerechtshof. Ook dan mag je  

zelf bepalen of je met de rechter gaat praten of niet.

Hoger beroep
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Ook als je nog geen twaalf bent maar toch graag met  

de rechter wilt praten over de scheiding van je ouders en 

de gevolgen daarvan, dan kun je dat aan de rechter laten 

weten. In dat geval kun je gewoon naar de rechtbank bellen 

of een brief schrijven. Als de rechter het goed vindt, dan 

krijg je een uitnodiging voor een gesprek. 

Nog geen twaalf jaar?

Als je zelf al weet wat je zou willen en je hebt daar goed 

over nagedacht, kun je de vragen die de rechter je stelt 

snel beantwoorden en dan duurt het gesprek misschien 

een kwartiertje of nog minder. Maar het kan ook zijn  

dat je veel vragen hebt. Dan duurt het gesprek natuurlijk 

langer. Hoe dan ook, vergeet niet dat de rechter kijkt 

naar wat voor jou en jouw toekomst de beste oplossing 

is, dus neem alle tijd die je nodig hebt. 

Hoe lang duurt het gesprek?
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Kijk ook op de jeugdsite

www.rechtvoorjou.nl
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Moeilijke woorden

Gerechtshof =  rechtbank waar zaken in hoger beroep 

behandeld worden. 

Griffier =  persoon die een verslag maakt van het 

gesprek. Ook ondersteunt hij of zij de 

rechter bij het voorbereiden van het 

gesprek.   

Hoger beroep =  het opnieuw behandelen van een zaak 

door een hogere rechter.

Rechtbank =  gebouw waar rechters oordelen over 

zaken zoals echtscheidingen. 
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