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In 2017 hebben er 18.178 echtscheidingen plaats gevonden waarbij circa 32.775 
minderjarige kinderen waren betrokken.   ( bron https://www.nji.nl/Scheiding-
Achtergronden-Cijfers)  

Tijdens een scheiding vind er veelal een verhuizing plaats. Het gebeurt maar zelden 
dat beidde ouders bij de kinderen in de huidige woning blijven. Bij de meeste 
scheidingen gaat een verhuizing in onderling overleg.  Er zijn zaken bekend  waarbij 
een van de ouders de woning verlaat en naar een andere woonplaats verhuist, waarbij  
de andere gezaghebbende ouders niet op  de hoogte is gesteld van de verhuizing en 
niet weet waar de kind(eren) wonen. 

Op het moment dat een ouder zich meld bij de balie van de burgerlijke stand om 
zichzelf en  de kinderen in te schrijven op een nieuw woonadres kan het voorkomen 
dat de andere ouder niet op de hoogte is gesteld. Het is niet noodzakelijk dat de andere 
gezaghebbende ouder, hier toestemming voor geeft bij de gemeente, dit in 
tegenstelling als een ouder  een  id kaart en / of paspoort wilt aanvragen. Hierbij dienen 
beidde gezaghebbende ouders voor akkoord te tekenen (tot de leeftijd van 12 jaar). 
Hierdoor is bij mij de vraag ontstaan: In hoeverre werkt deze werkwijze bij de 
gemeente mee aan ouderverstoting?   

 

Werken alle gemeentes met dezelfde richtlijnen ? 

Onderzocht is of het beleid welke door de overheid gemaakt is (en te vinden is op de 
pagina van de rijksoverheid) door elke gemeente is overgenomen  of zijn er gemeentes 
met aangepast beleid om ouderverstoting te voorkomen?  Als inwoners van de staat 
der Nederlanden, gaan verhuizen zijn er bepaalde voorwaarden waar zij aan dienen te 
voldoen. In onderstaand overzicht is vermeld wat de richtlijnen zijn zoals beschreven 
op de website van de rijksoverheid.  

Verhuizing doorgeven voor uzelf en anderen 
Doorgeven van de verhuizing kan worden gedaan door: 

- iedere meerderjarige voor zichzelf; 
- iedere minderjarige van 16 of 17 jaar voor zichzelf; 
- samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar; 
- de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen; 
- ouders voor inwonende meerderjarige kinderen 
- meerderjarige kinderen voor inwonende ouders; 
- de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld; 
- een gemachtigde. 

Benodigde documenten 
U heeft de volgende documenten nodig om uw verhuizing door te geven: 

           - een geldig legitimatiebewijs  
               (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument); 

- een bewijs van bewoning (huurcontract, koopakte of toestemmings-verklaring 
van de   hoofdbewoner). 

Tijdens dit onderzoek zijn alle websites van de 355 gemeente bezocht. De gemeentes 
waar een extra toevoeging bij vermeld staat, zijn nader onderzocht.  Met de 

https://www.nji.nl/Scheiding-Achtergronden-Cijfers
https://www.nji.nl/Scheiding-Achtergronden-Cijfers
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gemeente Utrecht is tevens een uitgebreid telefonisch onderhoud geweest. 
Purmerend trok de aandacht aangezien er een rechterlijke uitspraak is gevonden 
waarin beleid van de gemeente Purmerend ter sprake kwam. 

Cuijk Wanneer alleen uw kinderen verhuizen en u verhuist zelf niet, 
dan kunt u het beste een afspraak maken bij de gemeente 

Purmerend U kunt de verhuizing voor uzelf melden, uw op hetzelfde adres 
wonende echtgenoot of geregistreerde partner en uw inwonende 
kinderen, als u gezamenlijk naar het nieuwe adres verhuist.  

Onder de leeftijd van 16 jaar als kinderen van de ene naar de 
andere ouder verhuizen dient er een toestemmingsverklaring te 
worden overlegd. Dit om het “Jojo” effect tegen te gaan van 
kinderen welke tussen beidde ouders worden gewisseld van adres 
(telefonisch) 

Schiedam Ouder(s) voor inwonende kinderen (alleen als zij samen 
verhuizen) 

Sliedrecht Ouders en hun kinderen vanaf 18 jaar voor elkaar, als zij op 
hetzelfde adres wonen 

Teylingen Voor een gezin (als u gehuwd bent of geregistreerd partnerschap 
heeft) of bij eenoudergezin kan 1 persoon aangifte doen voor het 
gehele gezin. 

Uitgeest Woont u met meerdere personen op een adres en verhuist 
niet iedereen mee? Dan moet iedereen die wél meegaat 
persoonlijk zijn of haar verhuizing doorgeven. Dit geldt ook 
voor kinderen jonger dan 18 jaar. 

Utrecht  Verhuizing kinderen bij echtscheiding 

Verhuizen uw minderjarige kinderen met u mee naar uw nieuwe 
adres?  Geef dit door met uw verhuizing. Dit kan zonder 
toestemming van de andere ouder. 
Woonden uw minderjarige kinderen eerst bij uw ex-partner en 
komen ze nu bij u wonen?   Geef dit schriftelijk door of maak een 
afspraak.  U neemt of stuurt mee: 

o schriftelijke toestemming van de andere ouder 

o een kopie van het legitimatiebewijs van de andere 
ouder 

o uw eigen legitimatiebewijs 

Zoetermeer  In de volgende gevallen kunt u de verhuizing niet opline 
doorgeven:  

 als u als ouder niet hetzelfde oude- en nieuwe woonadres heeft 
als uw kind 
 

Wat zijn hierbij signalen om ouderverstoting te voorkomen? 

https://www.cuijk.nl/afspraak-maken
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Diverse psychologen, onderzoekers en andere professionals hebben uitvoerig 
onderzoek gedan naar ouderverstoting. Erna Jansen van de Familie academie heeft 
een lijst opgemaakt met daarin vermeld welke signalen er zijn op gebied van 
ouderverstoting. Onder de kop Organisatie -signalen ouderverstoting staat vermeld en 
ik citeer: De gemeente schrijft een kind in zonder schriftelijke toestemming van beidde 
ouders met gezag. Ik heb in dit document onderzoek gedaan naar het bovenstaande 
signaal en welk invloed deze heeft bij ouderverstoting.  

Voordat iemand signalen herkent of kan benoemen is het van belang te weten wat 
ouderverstoting inhoudt.  

Er zijn diverse definities van ouderverstoting zo ziet onder andere:   

Dr. Childress PASS als een relatief gevolg van pathogeen ouderschap.  

Volgens Childress verstoten kinderen niet als gevolg van slecht ouderschap. Slecht 
ouderschap veroorzaakt wel een onveilige of onzekere hechting. 

Amy J.L. Bakker beschrijft PASS als een gezinsdynamiek  Waarbij éen ouder het kind 
bevestigd in het onrechtvaardig verstoten van de andere ouder. 

Erna Jansen beschrijft PASS als  Ouderverstoting kan onderdeel zijn van het 
beëindigen van de relatie tussen ouders. 

Van ouderverstoting is sprake als een kind het contact met een ouder waarmee het 
voorheen een goede relatie had, wil verbreken onder invloed van de omgeving, vaak 
na een scheiding. Het kind raakt in een loyaliteitsconflict en om de pijn hiervan te 
vermijden kiest het kind tégen de ene en vóór de andere ouder. Deze 
overlevingsstrategie staat een gezonde ontwikkeling van een kind in de weg. Soms 
manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding.'(© ernajanssen) 

Zelf  beschrijf ik PASS (ouderverstotingsproblematiek) als volgt: Ouderverstoting kan 
te maken hebben met een situatie waar een kind bewust of onbewust negatief 
beïnvloed wordt en de andere ouder in een negatief daglicht neer gezet wordt. Er is 
hierbij spraken van een voorheen gezonde band tussen ouder en kind wat in disbalance 
wordt gebracht door de andere ouder.  

Veelal gebeurt dit rondom, tijdens of na de scheiding, ( in enkele gevallen is er ook 
tijdens het huwelijk /relatie sprake van PASS). Er zijn gevallen bekend dat dit jaren 
later tot uiting komt.  

Je hebt hierin verschillende niveaus. In extreme gevallen zal een kind door een van de 
ouders dusdanig beïnvloed worden dat de voorheen gezonde relatie tussen ouder en 
kind, nu verstoord en beïnvloed word en er een negatief beeld ontstaat over de andere 
ouder waardoor een kind zich terug trekt en de ouder niet meer ziet of niet meer als 
serieuze ouder zal zien.  

Als een van de ouders met een kind (eren) gaat  verhuizen naar een andere woonplaats 
/ander land zonder medeweten van de andere ouder, kan er sprake zijn van 
ouderverstotingsproblematiek. Ik beperk mij tot dit signaal van ouderverstoting. 
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Uitleg gezag  

 
 
 
Het gezag over minderjarige kinderen 
 

 

 

In artikel 377b van het burgerlijk wetboek staat duidelijk vermeld :  

 

Een verhuizing valt onder gewichtige aangelegenheden. In de praktijk komt het voor 
dat een ouder zonder toestemming verhuisd en de achtergebleven ouder een 
rechtszaak moet starten om te zorgen dat het kind terug verhuisd of er een nieuwe 
omgangsregeling afgesproken kan worden. Welke invloed heeft het als ouders verplicht 
worden om de handtekening van beidde gezaghebbenden of beidde ouders met 
erkenning verplicht te laten zetten, als er een verhuizing plaats vind waarbij een van 
de ouders met kind van woning wisselt na een scheiding. 

 

Welke aanpassingen zijn er nodig om ouderverstoting hierbij tegen te gaan? 

 
De ouder die met het gezag is belast, is gehouden de niet met het gezag belaste 
ouder op de hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking 
tot de persoon en het vermogen van het kind en deze te raadplegen - zo nodig door 
tussenkomst van derden - over daaromtrent te nemen beslissingen. Op verzoek van 
een ouder kan de rechter ter zake een regeling vaststellen. (bron 
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel377b ) 

 
Artikel 245 
 
 
1. 
Minderjarigen staan onder gezag. 
 
2. 
Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel voogdij. 
 
3. 
Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één ouder uitgeoefend. Voogdij wordt door 
een ander dan een ouder uitgeoefend. 
 
4. 
Het gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn vermogen en zijn 
vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte. 
 
5. 
Het gezag van de ouder die dit krachtens artikel 253sa of krachtens een rechterlijke beslissing 
overeenkomstig artikel 253tsamen met een ander dan een ouder uitoefent, wordt aangemerkt als ouderlijk 
gezag dat door ouders gezamenlijk wordt uitgeoefend, tenzij uit een wettelijke bepaling het tegendeel 
voortvloeit. 

https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/boek1
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/boek1
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/boek1/titel14
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/boek1/titel14
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel377b/lid1
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel377b/lid1
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel377b
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel245
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel245
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel245/lid1
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel245/lid1
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel245/lid2
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel245/lid2
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel245/lid3
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel245/lid3
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel245/lid4
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel245/lid4
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel245/lid5
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel245/lid5
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel253sa/
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel253t/
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Iedere gemeente dient het gezag register te raadplegen en daarnaast bij elke 
verhuizing waar kinderen bij betrokken zijn (eenoudergezin, gehuwd of samenwonend 
gezin ) per definitie beidde (biologische) ouders te betrekken en toestemming voor 
verhuizing vragen. Ook als er een voogd (OTS) bij betrokken is. De ouders zouden per 
definitie beidde aanwezig moeten zijn als er een wijziging van woonadres plaats vind. 

Er zit een hiaat tussen bestuursrecht en familierecht dit zou op elkaar afgestemd 
moeten worden om de wet te kunnen aanpassen op dit punt. Zo kan elke gemeente 
gebruik maken van het feit dat ouders met gezag elkaar ten allertijden moeten inlichten 
van een voorgenomen verhuizing en de vertrekkende ouder pas de verhuizing in gang 
kan zetten als de betreffende toestemming is verleend. Deze aanpassing dient ook 
toegepast te worden als ouders al uit elkaar zijn en er volgt een nieuwe verhuizing bij 
de ouder waar het kind verblijft. 

 

Conclusie: 

Gemeentes werken momenteel volgens de richtlijnen, waarbij met name rekening 
gehouden wordt met bestuursrecht.  Het lijkt dat de verschillende wetten, tussen 
bestuursrecht en familierecht, dit probleem veroorzaken. Na diverse telefonische 
gesprekken met de medewerkers van de 8 gemeentes, kom ik tot de conclusie dat het 
geen werkbare situatie is om, en het familierecht en het bestuursrecht toe te passen 
als er sprake is van ouderverstotingsproblematiek binnen een echtscheidingssituatie.   

Gezien de ouderverstotingsproblematiek en de hoge kosten welke rechtszaken, (als de 
verhuizing al plaats heeft gevonden) met zich mee brengt, zouden de richtlijnen / wet 
hierop op aangepast moeten worden.  

• Hiermee voorkom je dat gemeentes onbewust /bewust meewerken aan 
ouderverstoting.  

• Krijgen ouders niet de kans een verhuizing in te zetten in de strijd tegen de 
andere ouder.  

• Dit voorkomt meer schade bij kinderen in een echtscheidingssituatie en 
bevorderd de omgang tussen kind en ouders.  

• Draagt bij aan gezamenlijk ouderschap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 
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 https://www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/verhuizen 
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 https://www.teylingen.nl/inwoners-en-ondernemers/zaken-
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 https://www.uitgeest.nl/aanvragen-en-regelen/verhuizen/ 
 https://pki.utrecht.nl/Loket/product/a09f1284302f806e6daabb39ba7ce

20b 
 https://www.waalre.nl/inwoners-en-ondernemers/verhuizing-

doorgeven.html 
 https://www.waterland.nl/product/verhuizen 

https://www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen/Verhuizen 
 https://www.zoetermeer.nl/inwoners/producten-a-

z_45918/product/verhuizing-adreswijziging_561.html 
 

 
 Purmerend, 0299452452 telefonisch contact met medewerkster, 16-07-2019 
 Utrecht , teruggebeld door juridisch medewerkster, 19-07-2019  
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_gemeenten
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https://www.cuijk.nl/verhuizing-doorgeven
https://www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/verhuizen
https://www.gemeentemaastricht.nl/product/verhuizen/
https://www.middelburg.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Verhuizen
https://www.purmerend.nl/verhuizen/verhuizen-naar-een-andere-gemeente
https://www.purmerend.nl/verhuizen/verhuizen-naar-een-andere-gemeente
https://www.schiedam.nl/a-tot-z/verhuizing-doorgeven
https://www.sliedrecht.nl/sliedrecht/digitaal-loket?remote=/idad/!mozEgemAntwoord.productPagina%3FF_PAGINA=1574%26F_KZA=%26F_LOKET=
https://www.sliedrecht.nl/sliedrecht/digitaal-loket?remote=/idad/!mozEgemAntwoord.productPagina%3FF_PAGINA=1574%26F_KZA=%26F_LOKET=
https://www.sliedrecht.nl/sliedrecht/digitaal-loket?remote=/idad/!mozEgemAntwoord.productPagina%3FF_PAGINA=1574%26F_KZA=%26F_LOKET=
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https://www.teylingen.nl/inwoners-en-ondernemers/zaken-regelen/verhuizen/verhuizing-doorgeven-binnen-nederland.html
https://www.uitgeest.nl/aanvragen-en-regelen/verhuizen/
https://pki.utrecht.nl/Loket/product/a09f1284302f806e6daabb39ba7ce20b
https://pki.utrecht.nl/Loket/product/a09f1284302f806e6daabb39ba7ce20b
https://www.waalre.nl/inwoners-en-ondernemers/verhuizing-doorgeven.html
https://www.waalre.nl/inwoners-en-ondernemers/verhuizing-doorgeven.html
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https://www.zoetermeer.nl/inwoners/producten-a-z_45918/product/verhuizing-adreswijziging_561.html
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