e-justice.eu

DS-01-14-161-NL-C

Plaats het welzijn van uw
kind voorop.

Voor meer informatie over de EU-regels met
betrekking tot het gezag over een kind of
bezoekrechten, ga naar

Beide ouders zijn belangrijk
voor uw kind.
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Justitie

Plaats het welzijn van uw
kind voorop

→ Probeer tot een oplossing te komen die in

het beste belang is van uw kind. Als u het
moeilijk vindt om dit zelf te doen, kunt u een
bemiddelaar of advocaat die zich hierin hee
gespecialiseerd om hulp en advies vragen om
een overeenstemming te bereiken.

Beide ouders zijn belangrijk voor uw kind...
Met het toenemende aantal mensen dat in een ander
land van de Europese Unie woont in plaats van in
hun eigen land, groeit ook het aantal internationale
gezinnen. Dit zijn met name gezinnen waarvan de
gezinsleden in een EU-land wonen, maar waarvan
één of meer gezinsleden geen staatsburger van
dat land zijn.
Als u een internationaal echtpaar bent met een
kind en u gaat scheiden, moet u de gezagsregeling
voor uw kind met elkaar overeenkomen.

Kinderen kunnen erg van streek zijn door de scheiding
van hun ouders, maar de problemen kunnen zo klein
mogelijk gehouden worden als beide ouders respect
voor elkaars situatie hebben. Afspraken over zorg
en welzijn, die door beide ouders worden gemaakt,
hebben meer kans van slagen op lange termijn.

Zoek een oplossing die in het
beste belang is van uw kind
→ Vergeet niet dat uw kind een persoonlijke band

Dit is niet altijd eenvoudig in grensoverschrijdende
gevallen, omdat u misschien graag met uw kind
naar uw geboorteland wilt terugkeren. U en uw
partner moeten dan de woonsituatie van uw kind,
scholing, vakanties, gezondheidszorg en ﬁnanciële
zaken opnieuw bespreken. U moet het ook met
elkaar eens worden over de bezoekrechten,
aangezien uw kind in principe regelmatig contact
met beide ouders moet blijven houden.

en regelmatig contact met beide ouders moet
hebben, tenzij door een rechtbank anders wordt
bepaald.

→ Wanneer de ouders het niet met elkaar eens

kunnen worden, wordt de rechtbank erbij
betrokken. In grensoverschrijdende situaties
wordt door de EU-regels bepaald welke
rechtbank de juiste is voor een bepaalde zaak.
Dit is meestal de rechtbank in het land waarin
uw kind normaliter woont.
→ De EU-regels zorgen ervoor dat beslissingen

van rechtbanken inzake gezagskwesties en
bezoekrechten binnen de EU worden erkend en
gehandhaafd, om de relatie tussen het kind en
beide ouders te beschermen.

