
 

    

 
Het kind-gesprek bij de rechtbank 
 
Ben je 12 jaar of ouder? Dan wil de rechter graag horen hoe jij het allemaal ziet.  
Je krijgt een uitnodiging om te komen praten. De rechter zal je bijvoorbeeld vragen  
hoeveel tijd je bij je moeder wilt zijn na de scheiding, en hoeveel bij je vader.  
Dat heet hoor-recht, want je hebt het recht om door de rechter gehoord te worden. 
 

-Het kind-gesprek vindt plaats in de rechtbank.  
-Wanneer je bij de rechtbank binnenkomt, ga je langs de beveiligingspoortjes naar binnen.  
Bij de receptie laat je de brief zien waarin staat hoe laat je verwacht wordt.  
Een medewerker van de rechtbank (een bode) zal je naar een wachtruimte brengen.  
Hier wacht je totdat de rechter je kan ontvangen.  

Je wordt dan opgehaald en naar de plek gebracht waar het gesprek plaatsvindt.  
 
 

Wie zijn aanwezig bij het kind-gesprek  
-Als je naar het kind-gesprek komt, mag je iemand meenemen, bijvoorbeeld je moeder of je vader.  
Zij mogen alleen niet bij het gesprek zijn, want dat is alléén voor jou.  
 

Bij het kind-gesprek zijn een rechter en een griffier aanwezig.  
De griffier schrijft op wat er wordt gezegd. De rechter praat met jou.  
Het is de bedoeling dat jij zegt wat jijzelf vindt. 
Het gesprek duurt meestal ongeveer tien minuten.  
 

Welke vragen kun je verwachten 
De rechter kan je allerlei verschillende vragen stellen, bijvoorbeeld hoe het met je gaat, hoe het  
thuis gaat, wat jij belangrijk vindt en wat je misschien graag zou willen veranderen.  
Je mag zelf ook vragen aan de rechter stellen. 
 

Wat gebeurt er na het kind-gesprek 
Na het kind-gesprek zal de rechter een beslissing nemen.  
De rechter houdt daarbij rekening met iedereen, dus ook met wat jij hebt verteld.  
 

De beslissing van de rechter heet een beschikking.  
Daarin staat bijvoorbeeld bij wie je na de scheiding gaat wonen en hoe vaak je de andere ouder ziet. 
Je ouders kunnen ook kiezen voor co-ouderschap. Dan woon je even vaak bij je vader als bij je moeder. 
 

Moet je komen?  
Je hoeft niet te komen. Je mag zelf beslissen of je naar de rechtbank komt of niet. 
Als je niet wilt komen, maar de rechter wel iets wilt laten weten, mag je een brief schrijven met  
wat jij het liefste wilt na de scheiding. Dat geldt ook voor kinderen onder de 12.  
Zij hebben geen hoor-recht, maar rechters lezen wel hun brieven. 
 

Als je wilt, kun je je bij het schrijven van de brief laten helpen door iemand van de 
kinderrechtswinkel. Je kunt daarvoor kijken op www.kinderrechtswinkel.nl.  
-Op de website van Villa Pinedo kun je vragen stellen of chatten met een ‘buddy’ die hetzelfde heeft 
meegemaakt als jij.      https://www.villapinedo.nl/     of de kindertelefoon bellen op  0800-0432.  
-Informatie over scheiden van je ouders vindt je tevens op de site van de rechtspraak :  
https://www.rechtvoorjou.nl/naar-de-rechter/mijn-ouders-gaan-scheiden 
 

-Het klokhuis maakte ook een aflevering over het gesprek met de rechter. 
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4182/Scheiden-De-Rechtbank 
 

Als je wel wilt komen, maar niet kunt komen op de dag die in de brief staat, kun je de rechtbank 
bellen en vragen of je misschien op een andere tijd mag komen. 
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