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S cheiden of uit elkaar gaan, betekent de 
wereld op zijn kop. Alles wordt anders. 
Een belangrijke vraag die je dan graag 

wilt beantwoorden: waar ga je wonen? Vaak 
willen ouders met hun kinderen verhuizen, 
bijvoorbeeld terugverhuizen naar een oude 
woonplaats, verhuizen in verband met werk, 
of verhuizen omdat er de wens is samen te wo-
nen met een nieuwe liefde die ergens anders 
woont. Mooie dromen kunnen in duigen vallen 
als de andere ouder het niet eens is met de ver-
huisplannen. 

Wie mag nu bepalen? 
In de meeste gevallen hebben beide ouders na 
een scheiding het gezag over de kinderen en 
moeten zij dus samen besluiten waar de kinde-
ren gaan wonen. De toestemming van de andere 
ouder is dus nodig bij een verhuizing, zelfs als de 
verhuizing maar een paar kilometer verder is. Ik 
merk dat veel gescheiden ouders zich hier niet van 
bewust zijn en pas tot de ontdekking komen als de 
verhuisdozen al zijn ingepakt.

Belang van het kind
Wat nu als de andere ouder geen toestemming 
geeft? Dan bestaat de mogelijkheid de rechter om 
vervangende toestemming te vragen. De rechter 
weegt dan alle belangen af, de belangen van de 
kinderen, maar ook van beide ouders. Rechters 
geven niet snel toestemming voor een verhuizing. 
Het is daarom belangrijk de procedure zeer nauw-
keurig te voeren. 

Mediation
Heb je als gescheiden ouder verhuisplannen met 
de kinderen overleg dit dan goed met de andere 
ouder. Voorkom procedures en ga met elkaar in 
overleg met behulp van mediation om oplossin-
gen te vinden, waar iedereen na een scheiding 
weer gelukkig van wordt, vooral de kinderen. 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met 
Karina Beers van Beers Advocatenkantoor 
www.beersadvocatenkantoor.nl

Verhuizen na een scheiding

Karina Beers is familierechtspecialist. Als advocaat-mediator 
behandelt zij alle zaken op haar specialisatiegebied, zoals 
echtscheiding, alimentatie en omgang. Karina treedt voor-
namelijk op als mediator in scheidingen. Toekomstgericht, 
oplossingsgericht en met het belang van de kinderen voorop.

Karina Beers

Olijfgaarde 10 l 3344 RP l Hendrik Ido Ambacht
078 - 6 823 626

www.beersadvocatenkantoor.nlFa
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Veersedijk 59,  H.I.Ambacht 078 - 68 236 26

info@beersadvocatenkantoor.nl
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