“EEN KIND VAN 12 JAAR
MAG TOCH ZELF KIEZEN?”
Met enige regelmaat krijg ik mensen op kantoor die denken dat een kind van
12 jaar of ouder zelf mag kiezen bij welke ouder hij of zij na een echtscheiding
gaat wonen en of hij of zij nog naar de andere ouder gaat en hoe vaak. Dat is
een onjuiste gedachte en een vrij hardnekkig misverstand. Kinderen mogen dit
soort dingen vanaf hun 12e jaar niet zelf beslissen. Het is zelfs schadelijk voor
kinderen om hen te laten kiezen.
Hoe zit het dan precies?

niet mag kiezen en dat is maar goed ook.

Kinderen zijn meerderjarig vanaf hun 18e

Het moeten kiezen tussen zijn ouders is

jaar en mogen pas vanaf dat moment hun

voor kinderen een onmogelijke keuze.

eigen beslissingen nemen. Pas dan mogen

Een kind heeft twee ouders en ontleent

ze dus ook beslissen waar ze gaan wonen

zijn/haar identiteit aan beide ouders en

en of en hoe vaak ze contact hebben met

een kind hoort geen keuze tussen hen

de ouder bij wie ze niet wonen. Tot die tijd

te moeten maken. Dat kan zelfs schade-

zijn het de ouders die dit soort beslissin-

lijk zijn voor een kind omdat hij daarmee

gen nemen. Meestal zijn ouders (ook na

in de strijd tussen ouders betrokken zou

een echtscheiding) belast met het ouder-

worden en dat dient zo veel mogelijk

lijk gezag. Ouders met gezamenlijk gezag

voorkomen te worden. Overigens kunnen

nemen dus de beslissingen over hun

ouders hun kinderen wel betrekken bij

kinderen. Dus ook over de woonplaats

zaken die hen aangaan door hen te vra-

van een kind en over de verdeling van

gen wat zij fijn zouden vinden. Dat vinden

de zorgtaken (de omgangsregeling). Als

kinderen vaak ook prettig. Zolang maar

ouders daar na een scheiding samen niet

duidelijk is dat het de ouders zijn die uit-

uitkomen kan aan de rechtbank gevraagd

eindelijk de beslissing nemen!

worden om een beslissing te nemen.
Heeft u vragen, neemt u dan gerust geheel
Waar komt het misverstand vandaan?

vrijblijvend contact op met een van onze

Hoe komt het dan toch dat mensen vaak

kantoren in Hulst (0114-312090), Terneu-

denken dat kinderen vanaf hun 12e jaar

zen (0115-617200) of Middelburg (0118-

zelf mogen kiezen? Waarschijnlijk heeft

370670), of mailt u naar info@derech-

dit te maken met het feit dat de wet

teradvocaten.nl. Ook kunt u onze gratis

bepaalt dat kinderen vanaf hun 12e jaar

inloopspreekuren van 08.30 tot 09.30

in een procedure bij de rechtbank hun

uur bezoeken in Hulst (Havenfort 2), Ter-

mening mogen geven. In procedures over

neuzen (Axelsestraat 1) en Middelburg

bijvoorbeeld de woonplaats van een kind

(Noordpoortplein 3). Wij zijn u graag van

of de omgangsregeling worden kinderen

dienst.

uitgenodigd voor een zogenaamd “kindgesprek” met de rechter. Overigens zijn
kinderen niet verplicht om naar de rechtbank te gaan. Zij mogen de rechter ook
een briefje sturen. Bij zijn beslissing kan
de rechter dan rekening houden met de
mening en de wensen van het kind, maar
het is uiteindelijk aan de rechter om een
beslissing te nemen. En bij die beslissing
kijkt de rechter naar de belangen van het
kind. In de praktijk blijkt overigens wel
dat de mening van een kind sneller wordt
gevolgd naarmate het kind ouder is en de
leeftijd van 18 jaar nadert.
Een kind mag en hoeft dus niet de
kiezen!
Duidelijk is dus dat een kind vanaf 12 jaar
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