
GESTEGGEL

verhuizen
In een van mijn vorige columns schreef ik 

over het ouderschapsplan dat ouders moeten 

maken als zij uit elkaar gaan. Beide ouders 

dienen actief betrokken te blijven bij de zorg 

en opvoeding van hun kinderen. Wat nu als een van de ouders gaat verhuizen 

of zelfs gaat emigreren? Kan dat zomaar? Vaak zijn hierover geen afspraken 

gemaakt. Het is aan te raden om daarover iets op te nemen in het ouder-

schapsplan. Stel dat de moeder, bij wie de kinderen wonen, gaat verhuizen en 

vader het daar niet mee eens is? Heeft de moeder alleen het gezag -dat komt 

niet veel meer voor- dan is geen toestemming van de vader nodig. Informeer 

en raadpleeg hem wel! Bij gezamenlijk gezag moeten de ouders het eens zijn 

over de verhuizing van de kinderen. Komen de ouders er niet uit, dan kan de 

rechter een beslissing nemen.

 

Is er géén co-ouderschapregeling en gaat het om een verhuizing binnen 

Nederland, dan zal dit over het algemeen worden toegestaan. Bij een verhui-

zing naar het buitenland wordt het ingewikkelder. De vader zal de kinderen 

minder zien en maakt ook minder mee van hun dagelijks leven. Waar let de 

rechter op? De inhoud en de frequentie van het contact tussen vader en kin-

deren mag niet onacceptabel worden gereduceerd. Verder moet het redelijk 

vastliggen hoe het leven van moeder en de kinderen er in het buitenland gaat 

uitzien. Een goede voorbereiding is van belang. Tevens moet de moeder er alles 

aan doen om de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen - in relatie tot 

de andere ouder - te verzachten. Hoe slechter de onderlinge communicatie des 

te groter de kans dat de rechter een verhuizing zal weigeren. Bij een co-ouder-

schapsregeling zal de rechter zelden toestemming geven tot emigratie.

Het belang van het kind staat voorop, maar is niet doorslaggevend. Het 

gerechtshof in Arnhem oordeelde bijvoorbeeld dat het belang van de moeder 

om een nieuw gezin te kunnen vormen met haar nieuwe partner en haar 

drie kinderen zwaarder weegt dan het belang van de vader om de kinderen in 

Nederland te laten wonen. Een verhuizing hoeft dus niet altijd problematisch 

te zijn. Voor de moeder is het van belang om de verhuizing goed voor te berei-

den en royaal te zijn in het aanbieden van een omgangsregeling. Kosten noch 

moeite moeten worden gespaard om tot een goede  regeling te komen. Als de 

vader zijn ex-partner een nieuw leven gunt en zich constructief opstelt, hoeft 

de afstand geen onoverkomelijk obstakel te vormen. 
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