als je gehoord
wordt door de rechter

als je gehoord wordt door de rechter
Soms willen je ouders
niet meer samenwonen
en gaan ze uit elkaar.
Ze kunnen dan samen
afspreken hoe ze alles
willen regelen: bij wie
gaan de kinderen wonen,
wanneer zien ze de
andere ouder, waar gaan
ze naar school, en nog
zo veel meer.

De familierechter zal gelukkig ook jouw mening vragen.
Als je 12 jaar bent of ouder, is hij verplicht om naar jouw
mening te luisteren. Dit heet het hoorrecht.
OPGELET: je kan enkel gehoord worden door de rechter
als je ouders een procedure hebben gestart.

Hoorrecht: wat is dat?
Wanneer je ouders beslissen om uit elkaar te gaan, moeten
ze veel regelen. Sommige van deze afspraken zullen voor
jou grote gevolgen hebben. Je zal bijvoorbeeld bij één
van je ouders gaan wonen ofwel om beurten bij beide
ouders. Kan je nog naar dezelfde school gaan, wie brengt
je dan naar het voetbal, kan je nog je vrienden uit de

Maar soms weten je
ouders ook niet hoe ze
dit moeten oplossen. Of
komen ze niet overeen
en lukt het niet om
samen afspraken te
maken. Dan kunnen een
ze procedure
starten bij de
familierechtbank.
Het is dan de
familierechter
die bepaalde
beslissingen
zal nemen.

jeugdbeweging blijven zien, op bezoek gaan bij je oma
en opa,…? Hoorrecht is het recht dat je als minderjarige
hebt om over al deze vragen je mening te geven aan
de familierechter. Hij is zelfs verplicht om naar jou te
luisteren vooraleer hij een beslissing neemt.
OPGELET: ben je jonger dan 12 jaar dan is er geen
wettelijk verplicht hoorrecht. Je moet dan zelf een brief
schrijven aan de rechter om gehoord te worden.

Ben ik verplicht om met de rechter te praten?
Ben je 12 jaar of ouder, dan is de familierechter verplicht
om jou uit te nodigen voor een gesprek. Hij moet een
beslissing nemen over jouw verblijfsregeling en omgangsregeling. Daarom is het belangrijk dat hij weet hoe jij
je voelt en wat jouw mening is. De rechter zal jou een
uitnodigingsbrief sturen met de vraag of je wilt langskomen. Deze brief wordt gestuurd naar beide adressen
van de ouders.

VOORBEELD VAN EEN UITNODIGING
Beste Keisha,
De familierechtbank dient een oplossing te vinden voor een probleem dat je
rechtstreeks aanbelangt. Daarbij zal de rechter dienen te beslissen over de
verblijfsregeling.
Om ervoor te zorgen dat de beslissing zoveel mogelijk rekening houdt met jouw
belangen, heb je volgens de wet het recht om te worden gehoord door de rechter
die de beslissing zal nemen. Je hoeft dit niet te doen en je mag dus weigeren
om te worden gehoord. Als je wel gehoord wil worden, dan zal je een uitnodiging
ontvangen met daarin de dag, het uur en de plaats van je ontmoeting met de
rechter ...
Als je de rechter wil ontmoeten, zouden we graag willen dat je hieronder het
vakje naast “JA” aankruist en ons deze brief terugstuurt binnen de acht dagen na
ontvangst. Je kan de brief per post opsturen naar ... of inscannen en mailen naar ...
JA		
			

Met vriendelijke groeten,
De rechter

Je bent niet verplicht om op de uitnodiging in te gaan. Je bent vrij om te kiezen of je een
gesprek wilt of niet. Als je “ja” zegt op het verzoek van de rechter hoef je niet op elke vraag
te antwoorden. Je vertelt wat jij kwijt wilt. Je hebt het recht om te spreken maar ook om te
zwijgen.

Hoe verloopt het gesprek met de rechter?
De bedoeling van de rechter is om te horen wat jouw
mening is over jouw thuissituatie. De rechter zal
proberen om je op je gemak te stellen. Het gesprek is
geen verhoor en de rechter draagt ook geen toga.

Waar zal ik met de rechter praten?
Het gesprek vindt meestal in het bureau van de rechter plaats.
Het kan eventueel ook in een apart lokaal in de rechtbank
maar het gebeurt (bijna) nooit in de grote rechtszaal
die je kent van op televisie.

Hoelang duurt dit gesprek?
Een gesprek met de familierechter kan tussen
de 15 minuten en 1 uur duren. De meeste
gesprekken duren een half uur.

Wie is er bij het gesprek?
Het gesprek is bijna altijd enkel tussen jou en
de rechter. Soms kan er een griffier aanwezig
zijn. Dit is de persoon die alles opschrijft voor
de rechter. Iemand meebrengen omdat je
liever niet alleen bent tijdens het gesprek kan
slechts heel uitzonderlijk.

Wat wordt er opgeschreven?
Na het gesprek wordt er een verslag
opgemaakt. Dit verslag is er om de rechter te
helpen bij zijn beslissing. De advocaten van
je ouders kunnen dit verslag lezen. Zo kunnen
je ouders dus ook te weten komen wat er in
het verslag staat. De rechter legt jou uit wat
er in het verslag komt te staan. Dit verschilt
per rechter. Sommigen schrijven letterlijk alles

Nog vragen?
Het is belangrijk dat je goed
geïnformeerd bent over wat kan en
niet kan. Vaak kan je hierover praten
met mensen die je vertrouwt zoals
vrienden, familie of andere mensen.
Ook tZitemzo (de nieuwe naam voor
Kinderrechtswinkel) wil jou helpen als je
nog vragen hebt over de uitnodiging van
de familierechter en het hoorrecht.
Voor meer informatie over “als je ouders
uit elkaar gaan”, of over je rechten in het
algemeen kan je terecht bij tZitemzo.
Ben je jonger dan 12 jaar dan is er de
‘tZitemzo Kids folder over het hoorrecht.
www.tzitemzo.be
info@tzitemzo.be
09/233 65 65

op. Bij andere rechters wordt jouw mening
gevraagd over wat er wordt opgeschreven. Je
kan op voorhand vragen aan de familierechter
wat er in het verslag zal komen. Je moet niet
bang zijn om dit te vragen. Het kan jou helpen
om bewust een keuze te maken over wat jij
wilt vertellen aan de rechter en welke zaken
je liever voor jezelf houdt. Soms wil je wel iets
vertellen maar wil je niet dat dit opgeschreven
wordt. Je vraagt dus best aan de rechter of hij
hiermee rekening wil houden. Als hij dit niet
doet vertel je het misschien beter niet.
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