
 
 

  

  

 KINDVERKLARING  

  

Kinderen hebben bij een echtscheiding zelf ook een stem. Volgens de wet moet de rechter kinderen 

horen vanaf hun 12e jaar. Kinderen mogen zelf bepalen of ze dat wel of niet willen. De rechter vraagt 

zaken zoals; Bij welke ouder wil je wonen? Ben je het eens met de omgangsregeling die jullie hebben 

afgesproken in het ouderschapsplan? Zijn er andere zaken die besproken moeten worden over de 

echtscheiding?  

Als een kind het moeilijk vindt om met de rechter te praten kan het ook een brief sturen aan de 

rechtbank waarin de mening van het kind naar voren komt. Die brief kan het kind zelf opstellen, maar 

het kan ook door het invullen van een formulier. Dat formulier heet de kindverklaring.  

Ook kinderen die jonger dan 12 jaar zijn kunnen een brief sturen aan de rechter. In bepaalde gevallen 

kunnen zij ook gehoord worden.  

Hieronder tref je een voorbeeld aan van een kindverklaring. Je kan deze door je kind laten invullen. Wij 

sturen de verklaring mee met de stukken die naar de rechtbank gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kindverklaring met betrekking tot de scheiding van mijn ouders  
  

Naam: .........................  
  

Geboortedatum: .........................  
  

Adres: .........................  
  

Woonplaats: .........................  
  

(Graag aankruisen wat van toepassing is)  
  

O Ja, ik wil met de kinderrechter komen praten.  

O Nee, ik hoef niet met de kinderrechter te 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.  
  

Ik wil blijven wonen bij:   
  

O mijn vader   

O mijn moeder   

O mijn vader en mijn moeder   

__________________________  
  

O Mijn ouders moeten beiden het ouderlijk gezag behouden.   

O Mijn moeder moet het ouderlijk gezag krijgen.   

O Mijn vader moet het ouderlijk gezag krijgen.   

____________________________  

O Ik wil dat de kinderrechter een omgangsregeling vaststelt.   

O Ik wil zelf de omgangsregeling vaststellen in overleg met mijn ouders.  

____________________________  

Ik ben het O eens O oneens met de alimentatiebijdrage voor mij.  

____________________________  

Ik ben het O eens O oneens met het ouderschapsplan van mijn ouders.  
  

Dit heb ik verklaard te (plaats)............................................., op 

(datum).............................................  
  

Handtekening.......................................................................................................................................  
  

Volledige naam....................................................................................................................................  


