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“Verblijfsregeling van de kinderen wanneer de ouders niet meer samenleven:
enkele knelpunten.”
Wat?
Wanneer de ouders van een kind niet samenleven, dienen er verschillende maatregelen
getroffen te worden met betrekking tot de persoon en de goederen van de kinderen.
De wet bepaalt dat wanneer ouders niet samenleven zij in principe het ouderlijk gezag over
het kind gezamenlijk blijven uitoefenen en dat dit slechts bij bijzondere redenen kan
uitgeoefend worden door één ouder. Deze bijdrage handelt echt niet over het ouderlijk gezag.
Dit is het beslissingsrecht over de grote en kleine kwesties in het leven van een kind. De Wet
op de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag van 1995 bepaalde al dat in principe
beide ouders na echtscheiding gezamenlijk het gezag over het kind uitoefenen, zelfs al
verblijft het kind hoofdzakelijk bij één ouder. De doelstelling van de wet ligt voor de hand:
elke ouder draagt evenveel bij tot de opvoeding van het kind, zelfs al woont het kind in
hoofdzaak bij de andere ouder.
Deze bijdrage handelt over de verblijfsregeling van de kinderen wanneer de ouders niet
samenleven, waarbij het uitgangspunt van de wetgever duidelijk was : in principe dienen
kinderen van ouders die niet meer samenleven, evenveel tijd bij beide ex-partners
doorbrengen.
Noot: de term “hoederecht” bestaat niet meer, men spreekt over “verblijfsregeling” en het
recht op persoonlijk contact.
Uitgangspunt?
Art. 374 § 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:
“Ingeval de ouders niet samenleven en hun geschil bij de rechtbank aanhangig wordt
gemaakt, wordt het akkoord over de huisvesting van de kinderen door de rechtbank
gehomologeerd, tenzij het akkoord kennelijk strijdig is met het belang van het kind.
Bij gebreke aan akkoord, in geval van gezamenlijk ouderlijk gezag, onderzoekt de
rechtbank op vraag van minstens één van de ouders bij voorrang de mogelijkheid om
de huisvesting van het kind op een gelijkmatige manier tussen de ouders vast te
leggen.
Ingeval de rechtbank echter van oordeel is dat de gelijkmatig verdeelde huisvesting,
niet de meest passende oplossing is, kan zij evenwel beslissen om een ongelijk
verdeeld verblijf vast te leggen”.
Een beurtelings verblijf houdt in dat het kind ongeveer evenveel tijd doorbrengt bij de vader
of de moeder, zonder dit eventueel in te delen in een strikte week-week regeling.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat men overeenkomt om een aantal dagen per week bij de moeder
en/of bij de vader te verblijven, los van een strikte week-week regeling: vb. van vrijdag tot
dinsdag, van woensdag tot zondag.
Elk geval is anders en moet telkens rekening houden met de arbeidsomstandigheden van beide
ex-partners.
Het is van uitermate belang dat beide ex-partners hieromtrent overeenkomen, zo niet moet de
rechtbank deze beslissing voor u nemen.
De vakantieregeling?
De meeste problemen rijzen in de vakantieperiodes. Immers, elke ouder zou graag een deel
van zijn vakantie doorbrengen met hun kind, en daarbij dient vaak rekening gehouden te
worden met de andere kinderen die het nieuw samengestelde gezin tellen, meerbepaald de
kinderen van de nieuwe partner.
Meestal wordt er een alternerende verblijfsregeling opgelegd in de vakantie zijnde: de eerste
14 dagen van juli bij de ene ouder, de laatste 14 dagen van juli bij de tweede ouder en vice
versa met betrekking tot de maand augustus.Het is van uitermate belang dat er in procedures
alsook bij akkoorden rekening gehouden wordt met het feit dat de vakantieweken per dag
gerekend worden en niet per week, zoals in een globale week-week verblijfsregeling tijdens
het jaar.
Het kan zijn dat 1/15 juli-augustus midden de week van de andere ouder valt, zodat er
dienaangaande problemen kunnen reizen. Daardoor kunnen er vele vakanties in het water
vallen.Het is van uitermate belang dit te regelen, alsmede vooraf dienaangaande een flexibel
regime te voorzien.
Een dergelijk regime kan ook voorzien worden in de Kerst- en Paasvakanties, gelet op het feit
dat elk jaar de feestdagen opschuiven en deze niet nota bene samenvallen met de
verblijfsregeling zoals opgelegd in een strikte week-week regeling.
Besluit.
Wanneer de ouders niet meer samenleven, dienen er met betrekking tot de verblijfsregeling
van de gezamenlijke kinderen duidelijke afspraken gemaakt te worden, die strikt dienen
nageleefd te worden.
Immers, in de immer veranderende maatschappij waarbij nieuw samengestelde gezinnen een
groot deel van de bevolking uitmaken, waarbij kinderen van diverse partners samengebracht
worden, kan dit niet anders.
“Duidelijke afspraken maken goede vrienden”, dit is nog altijd het motto, ook bij ouders die
niet meer samenleven.
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In juli en augustus 2012 is er enkel zitdag op donderdag 23 augustus van 18.00 tot 20.00 uur.

