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Bijlage 5 

 
 
Kindbrief 
 
Aan:  
Geboortedatum en geboorteplaats: 
Adres: 
 
Beste, 
  
Jouw ouders hebben mij gevraagd om hun scheiding te begeleiden. Onderdeel hiervan is de invulling 
van het gezamenlijke ouderschap in de toekomst. Omdat je ouder bent dan 12 jaar, ontvang je deze 
brief. Als je hierover vragen hebt dan mag je deze met je ouders bespreken, maar als je het prettig 
vindt, mag je ook met mij contact opnemen. 
 
Hartelijke groet, 
 
Edwin Kemers 
 
Aan kinderen van 12 jaar en ouder van wie de ouders gaan scheiden   
Je ouders zijn een scheidingsprocedure begonnen. Als ouders gaan scheiden, kan er voor kinderen 
vaak van alles veranderen. Over twee van die mogelijke veranderingen mag je volgens de wet je 
mening geven, namelijk over het gezag en de omgangsregeling.  
 
Gezag 
Tot je 18e jaar sta je onder het gezag van je ouders. Zij zijn er beiden verantwoordelijk voor dat de 
kinderen goed worden verzorgd en opgevoed. Als je ouders gaan scheiden, blijven je ouders volgens 
de wet het gezamenlijk gezag over je uitoefenen, dus ook al zijn ze uit elkaar. Samen (en in overleg 
met jou) nemen ze belangrijke beslissingen zoals schoolkeuze en ziekenhuisopname. Wel zal in de 
meeste gevallen de ene ouder de dagelijkse verzorging en opvoeding van de kinderen op zich nemen. 
Als de rechter beslist dat voortaan één van de ouders alleen het gezag moet uitoefenen, dan is er 
vaak iets bijzonders aan de hand. Soms is het dan zo dat de ouders niet met elkaar kunnen praten 
over de kinderen (bijvoorbeeld over de verzorging, de opvoeding of de omgangsregeling). Het kan ook 
zijn dat beide ouders de rechter hebben gevraagd om bijvoorbeeld de moeder alleen te belasten met 
het gezag.  
 
De omgangsregeling 
Als je ouders gescheiden zijn is het soms moeilijk om een goede vorm te vinden voor het contact met 
de ouder bij wie je niet woont. Soms kunnen gescheiden ouders met hun kinderen daar gemakkelijk 
over praten. Maar toch kunnen er problemen ontstaan. In dat geval kunnen je ouders of één van hen 
aan de rechter vragen om een omgangsregeling vast te stellen. Jij kan dat ook zelf vragen. Een 
omgangsregeling bestaat uit vaste afspraken over het contact tussen jou en je ouder bij wie je niet 
woont.  
 
Wijziging 
Er kan van alles in jouw leven of in dat van één van je ouders veranderen. Als dat nodig is kan je 
vader of moeder dan aan de rechter vragen om de getroffen gezags- of omgangsregeling in het 
ouderschapsplan te veranderen. Je kan dat ook zelf vragen. Je moet dan gewoon een brief aan de 
kinderrechter schrijven. Deze nodigt je dan uit voor een gesprek.  
 
De kinderrechtswinkel 
Het kan zijn dat je behalve met je vader en/of je moeder, ook nog met iemand anders wilt praten. Je 
kunt dan ook terecht bij de rechtswinkel voor kinderen en jongeren. Je kunt daar een informatieboekje 
krijgen over je rechten en hulp om voor je rechten op te komen. Iemand van de rechtswinkel kan ook 
met je meegaan naar het gesprek met de rechter. Het telefoonnummer van de rechtswinkel bij jou in 
de buurt is te vinden in het telefoonboek of bij 0900-8008.   
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Wat moet je nu doen: 
Het beste is als je samen met je vader en/of moeder en/of iemand anders praat over het gezag of over 
waar je gaat wonen en over de omgangsregeling. Daarna kun je hieronder omcirkelen wat je zou 
willen A of B.  
 
A) Ik wil wel met de rechter praten. 
 
B) Ik wil niet met de rechter praten. Ik geef hieronder aan bij wie ik wil blijven wonen. Daarnaast 

 geef ik aan of mijn vader of moeder het ouderlijk gezag over mij moet krijgen of dat mijn 
ouders allebei het ouderlijk gezag moeten houden. Ook zal ik aangeven of er een 
omgangsregeling moet komen of dat ik dit in overleg met mijn ouders wil regelen. 

  
 1.   Ik wil bij mijn vader / moeder / beiden blijven wonen. 
 

2.    Mijn vader / moeder moet het ouderlijk gezag krijgen /  
 
        Zij houden beiden het ouderlijk gezag. 
 

3.    Ik wil dat de kinderrechter een omgangsregeling vaststelt / 
 

Ik regel de omgangsregeling in overleg met mijn ouders. 
 
 (Streep door hetgeen niet van toepassing is) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je of je nu A of B hebt omcirkeld deze brief ondertekenen en per post sturen naar 
ScheidingPlanners. Het adres is: Velperweg 88, 6824 HL ARNHEM. 
 
Ik ben gehoord over het Ouderschapsplan van mijn ouders. 
 
 
Dit heb ik verklaard te  : _____________________________ 
 
Datum:    : _____________________________ 
 
 
 
 
Handtekening   : _____________________________ 
 
Naam    :  

Als je nog iets kwijt wilt kan je het hier opschrijven, maar het hoeft niet: 


