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als ouders apart gaan wonen

Wat is bemiddeling?
WAT moet geregeld worden?
Je ouders gaan apart wonen. Wat moet dan geregeld worden?

gezag
Een ouder die gezag heeft mag over jou belangrijke beslissingen nemen. Als ouders
samenwonen moeten zij samen de grote beslissingen nemen. Dat verandert niet als
ze apart gaan wonen, tenzij heel zelden. Met gezagsco-ouderschap hebben je ouders
alle twee evenveel gezag.

verblijf
Er zijn verschillende heen-en-weer-regelingen mogelijk. Je blijft evenveel tijd bij mama
als bij papa, bijvoorbeeld een week bij mama en een week bij papa. Dat is niet
verplicht. Dat kan. Je kan ook meer tijd bij de een dan bij de ander verblijven. Vele
kinderen blijven op alle schooldagen bij hun mama óf bij hun papa, één van de twee.
En de weekends en de vakanties evenveel tijd bij hun mama als bij hun papa.

kosten
Zowel je mama als je papa betalen voor je eten, je kleren, je school, voor alles wat je
nodig hebt. Dat moet. Meestal zorgt één ouder ervoor dat alles wat nodig is gekocht
wordt of betaald wordt. Deze ouder koopt je kleren en betaalt de rekeningen van
je school en gebruikt daarvoor eigen geld plus geld van de andere ouder. De andere
ouder geeft de ouder die de kosten betaalt elke maand geld voor jou. Dit geld noemt
men onderhoudsgeld of alimentatie.
Wil je meer weten over wat moet geregeld worden?
Zoek dan Laila in de leeshoek van de school op www.tweehuizen.be
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HOE REGELEN?
Ik ben Kasper. Jouw ouders gaan apart wonen? Mijn ouders ook. Dan moeten er nieuwe
regelingen over ons, de kinderen, komen. Ik kan vertellen HOE gezag en verblijf en kosten
kunnen geregeld worden.
Je mama alleen kan niet beslissen over jou. Je papa alleen kan niet beslissen over jou.
Je mama en papa kunnen wel samen beslissen over jou. Als ze een akkoord vinden dan
kunnen ze zelf beslissen. Een akkoord is een regeling waarmee je mama en je papa
akkoord gaan. De meeste ouders vinden een akkoord.
Als je ouders zelf beslissen dan kunnen ze naar een bemiddelaar of naar een notaris of
naar twee advocaten gaan. De bemiddelaar zorgt er voor dat de ouders elkaar begrijpen
en zelf oplossingen zoeken. Daar kruipt de meeste tijd in.
Als je mama en papa geen akkoord vinden dan
beslist een rechter. Jij kan niet beslissen. Tot 18
jaar beslissen je ouders of beslist een rechter. Je
kan wel je mening zeggen. Dan kunnen je ouders of de rechter daar rekening mee houden. Als
je de gekozen regeling niet zo leuk vindt vraag
dan waarom jij zo heen en weer moet. Als je
weet waarom is het gemakkelijker om de
regeling te aanvaarden.
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Je ouders gaan naar een bemiddelaar
Ik ben een bemiddelaar. Je ouders willen samen zelf beslissen over jou? Ik kan hen daarbij helpen. Je mama en papa komen samen naar mij.
Ik vertel je ouders wat ze moeten regelen over jou. Ik zeg hen wat allemaal mogelijke
regelingen zijn. Welke regeling ik goed vind, telt niet. Wat telt is wat je mama en papa
een goede regeling vinden. Ik vraag je mama wat zij belangrijk vindt. Ik vraag je papa
wat hij belangrijk vindt. En ik vraag wat zij denken dat jij belangrijk vindt. Zeg aan je
mama en papa wat jij belangrijk vindt. Dan tel je mee.
Je mama en je papa luisteren naar elkaar. Zij zoeken een regeling die goed
is voor jou, voor mama, voor papa. Ik help je mama en papa goed onderhandelen. Dat is niet gemakkelijk voor hen, zeker als er door de scheiding
nog veel verdriet en kwaadheid is.
Je ouders komen 3 tot 10 of meer keren naar mij. Een gesprek duurt
meestal een uur. Het kan enkele maanden duren voordat alles geregeld
is. Als je mama en papa een akkoord hebben dan schrijf ik
alle regelingen op in een plan. In dat plan staat alles wat
je ouders over jou geregeld hebben: Wie heeft gezag
over jou? Waar verblijf je? Wie betaalt wat voor jou?
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Je ouders kunnen hun plan aan de rechter geven. De rechter verandert niets. Hij is
tevreden dat je mama en papa zelf over jou hebben beslist, en dat hij niet moet beslissen. De rechter maakt van het plan een vonnis. Dan moet iedereen doen wat in het
vonnis staat.
Een bemiddelaar heeft meestal ook nog een ander beroep bijvoorbeeld notaris of
psycholoog of advocaat. Een bemiddelaar kan bijvoorbeeld een advocaat-bemiddelaar
zijn. Een bemiddelaar doet iets anders dan een advocaat. Vraag je ouders of ze naar
een bemiddelaar of naar een advocaat gaan. Dat is een verschil. Je ouders vinden een
erkende bemiddelaar op www.juridat.be/bemiddeling
Wat als je ouders naar een bemiddelaar gaan maar geen akkoord vinden? Het mag
niet te lang duren vóór de regelingen er zijn. Dat is niet goed voor je mama, niet goed
voor je papa en niet goed voor jou. Als je mama en papa niet kunnen beslissen, dan
kan een rechter beslissen. Dan is er duidelijkheid. Iedereen weet wat hij moet doen.
Dan kan er rust komen.
Als je ouders niet meer samen naar de bemiddelaar gaan dan kunnen ze nadien apart
naar een advocaat gaan. De rechter luistert naar de twee advocaten. Wat vindt de
rechter de beste regeling voor jou? Dat kan iets anders zijn dan wat je mama en papa
willen. Of dat kan zijn wat je mama óf je papa wil. Of het is iets tussenin. Toch moet
iedereen zijn beslissing aanvaarden.
Wil je weten wat een notaris, twee advocaten en een rechter doen? Zoek dan Kasper
op www.tweehuizen.be Je vindt hem bij Laila in de leeshoek van de school.

Wat gebeurt er wanneer je ouders beslissen in twee huizen te wonen?
Al de veranderingen kunnen het je knap lastig maken. Je kan verdriet en kwaadheid
hebben. Je hebt veel vragen. Wat kan jij nog allemaal denken en voelen en wat kan jij
dan doen? Fien, Klara, Robbe, en Murat willen je daarover
rove vertellen.
Ga eens naar hen luisteren op www.tweehuizen.be

www. tweehuizen.be is een realisatie van
VCOK – vzw
Raas Van Gaverestraat 67a
9000 Gent
Telefoon +32-(0)9-232 47 36
E-mail info@vcok.be
Ik tel mee! werkboek voor ouderschapsbemiddelaars kan men bestellen via www.vcok.be
De vis-a-vis verblijfskalender voor kinderen kan men bestellen via www.vis-a-vis.be
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