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Internationaal Verdrag Rechten van het Kind (IVRK):

• Artikel 9.1. De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt

gescheiden van zijn ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten, (…)

beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind. Een

dergelijke beslissing kan noodzakelijk zijn in een bepaald geval, zoals wanneer

(…) de ouders gescheiden leven en er een beslissing moet worden genomen ten

aanzien van de verblijfplaats van het kind.

• Artikel 9.3. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind dat van

een ouder of beide ouders is gescheiden, op regelmatige basis persoonlijke 

betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders te onderhouden,

tenzij dit in strijd is met het belang van het kind.



VOORWOORD

Eén van de Rechten van het Kind is het recht om te leven met zijn ouders.  

Het recht om bij zijn vader en moeder te zijn, om tijd met hen door te brengen. 

Kinderen hebben een fundamentele behoefte aan contact met hun vader en  

moeder. Behalve bij uitzonderlijke situaties, moet dit voor elk kind kunnen.

Indien de ouders niet (meer) samenleven, hoe kan men het recht van een jong 

kind om bij zijn vader en moeder te zijn, waarborgen? Vroeger verbleven kinderen 

na de scheiding van hun ouders hoofdzakelijk bij hun moeder en gingen ze om de 

twee weken een weekend bij hun vader. Zo weinig contact met hun vader als hij 

voor hen wilde zorgen, was niet goed.

Vanaf de 21e eeuw wordt voorrang verleend aan de gelijkmatig verdeelde huisves-

ting van de kinderen tussen de ouders, wanneer één van beide ouders dit vraagt. 

In de praktijk werd dit vaak een regeling van ‘een week bij vader en een week bij 

moeder’. Voor de jonge kinderen die een ander tijdsbesef hebben dan volwasse-

nen, is een hele week zonder contact met één ouder, veel te lang. Vandaag worden 

meer en meer allerlei andere verblijfsmodellen overeengekomen. Maar welke zijn 

dit? De bedoeling van deze publicatie is de ouders die uit elkaar gaan, concrete 

voorbeelden van verblijfsmodellen te bieden. 

Komen ook aan bod: wijzigingen van het verblijfsmodel bij het ouder worden van 

het kind, de broederband tussen de kinderen, mogelijkheden om de vakantieperi-

odes te overbruggen, de nestzorg. 

De voorbeelden van verblijfsmodellen laten ouders toe hierover na te 

denken en zelf een verblijfsmodel uit te werken dat het best past voor hun 

kind(eren) en henzelf.
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