Als je
ouders
uit elkaar
gaan…

Je ouders
gaan
uit elkaar

Als je ouders uit elkaar gaan, moeten er moeilijke beslissingen
worden genomen. Want bij wie ga jij dan wonen? En hoe vaak
zie je dan je vader of moeder nog? Soms vragen je ouders je
om te kiezen, maar je wilt helemaal niet kiezen. Je wilt alleen
maar dat je ouders samen blijven of dat de ruzie stopt. Ruzie
is erg vervelend, vooral als je ouders het niet met elkaar eens
kunnen worden over wat goed voor jou is.

Mag je
zelf kiezen?

Ouders en kinderen denken vaak dat de kinderen zelf mogen
kiezen bij wie ze gaan wonen. Maar dat is niet zo, ook niet als
je 12 jaar of ouder bent. Je mag natuurlijk wel zeggen hoe jij
het graag zou willen en waarom. Als je 12 jaar of ouder bent,
moet de rechter dit zelfs aan jou vragen. Enige tijd voor de zitting
nodigt de rechter je dan uit voor een persoonlijk gesprek tussen
jou en de rechter.

Papa heeft
een playstation,
maar mama kookt
lekkerder... lastig

Wanneer jouw ouders het samen niet eens worden, kunnen
ze de rechter vragen om te beslissen wat goed voor jou is. Een
rechter besluit niet zomaar iets. De rechter kan je ouders naar
iemand (bijvoorbeeld een mediator, dit is een bemiddelaar)
sturen die hen kan helpen om er toch samen uit te komen. Of
de rechter vraagt aan de Raad voor de Kinderbescherming om
een onderzoek en advies.

De rol van de rechter

De raadsonderzoeker

Als de rechter aan de Raad vraagt om onderzoek te doen, gaat
iemand van de Raad met jou en je ouders praten. Dat noem
je een raadsonderzoeker. Hij of zij bekijkt samen met je ouders
of er goede afspraken gemaakt kunnen worden, die het beste
voor jou zijn. De raadsonderzoeker praat ook met jou om te
horen hoe het met je gaat en wat jij van de situatie vindt. Een
raadsonderzoeker kan ook met mensen van je school of anderen
uit je omgeving praten. Om een nog beter beeld te krijgen van
wat de beste oplossing voor jou is.

Van het onderzoek wordt een verslag (rapport) gemaakt. In dit
rapport staat wat de Raad van de situatie vindt, maar ook wat
jouw eigen verhaal is en wat er volgens je ouders en andere
mensen uit jouw omgeving aan de hand is. Ook staat erin welk
advies de Raad aan de rechter geeft. Het advies wordt zowel
met je ouders als met jou besproken. Je ouders ontvangen het
rapport en jij ook als je 16 jaar of ouder bent. Als het rapport
klaar is, stuurt de raadsonderzoeker het naar de rechter.

Het
rapport

Ik hoop dat ze
ook nog vragen
wat IK wil

De rechtszitting
Het kan zijn dat de rechter voor de rechtszitting ook nog van
jou zelf wil horen wat jij vindt en wilt. Ben je 12 jaar of ouder,
dan moet hij naar jouw mening vragen. Je kunt alleen met
de rechter praten, maar je mag ook iemand meenemen die
je vertrouwt (het moet dan wel iemand anders zijn dan één
van je ouders). Tijdens de rechtszitting kunnen je ouders hun
zegje doen. Na afloop neemt de rechter een besluit over jouw
situatie. Je ouders moeten zich aan deze uitspraak houden.

www.kinder
bescherming.nl

Meer
informatie

De Raad voor de Kinderbescherming heeft locaties, verspreid over heel Nederland.
Wil je meer informatie over de Raad of wil je weten wat het adres is van een locatie
bij jou in de buurt? Kijk dan op www.kinderbescherming.nl
Heb je vragen over jouw situatie, dan kun je ook bellen met de Kindertelefoon:
0800-0432 of je kijkt op www.dekindertelefoon.nl. Als je al hebt gesproken met
een raadsonderzoeker, dan kun je hem of haar natuurlijk ook bellen.
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De inhoud van deze brochure

Dit is een brochure van de Raad voor de Kinderbescherming. Hierin kun je lezen wat
er met je kan gebeuren wanneer de Raad zich met jou bezighoudt als er problemen
zijn bij je opvoeding. En hoe het daarna verder gaat.
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