KHB Kwaliteitsbeleid:
Visietekst - Omgangsregels ‘Niet-samenlevende ouders’
Na een studie van de relevante wetgeving (zie bijlage), zijn dit de omgangsregels ‘ Niet –
samenlevende ouders’, waar wij onze samenwerking met ouders op baseren.
Het ouderlijk gezag
1. Co-ouderschap
Wanneer ouders co-ouderschap hebben, hebben ze samen het ouderlijk gezag en
moeten ze samen beslissingen nemen. Gaat één van hen niet akkoord met de
begeleiding dan kan de begeleiding niet plaatsvinden. Maar indien de hulpverleners
geen weet hebben dat één van de ouders zich verzet, mag je op basis van de
toestemming van de ene ouder vermoeden dat de andere ook instemt.
2. Exclusief ouderlijk gezag
Het is anders als één van de ouders exclusief ouderlijk gezag heeft. Dit gebeurt slechts
uitzonderlijk en ligt dan vast bij vonnis van de rechtbank. De ouder met het exclusief
ouderlijk gezag kan alleen alle beslissingen nemen. De andere ouder kan, indien hij
niet akkoord is, naar de rechter stappen in belang van het kind.

Het KIDS hanteert de visie dat beide ouders zoveel mogelijk betrokken worden bij informatie
uitwisseling en beslissing name van hun kind. Het initiatief tot deze informatie uitwisseling is
een recht en plicht van beide partijen
Het recht van toezicht
Voor de ouder die het ouderlijk gezag niet heeft opgedragen gekregen, maar wel het recht
van toezicht heeft, houdt dit recht in:



Een rechtstreeks toezicht op de eigenlijke opvoeding van het kind.
Een recht van toezicht op de andere ouder over de manier waarop deze het kind
opvoedt en zijn goederen beheert.

Om het recht van toezicht te kunnen uitvoeren, heeft deze ouder het recht om zowel bij de
andere ouder als bij derden (schooldirecties, geneesheer, banken, overheidsadministraties)
alle nuttige informatie in te winnen over de opvoeding van zijn kind en het beheer over zijn
goederen.
P.S. Indien we kopijen van documenten bezorgen aan de ouder die het recht van toezicht
heeft, moeten we alle persoonlijke aspecten van de andere ouder verwijderen (vb. adres,
rekeningnummer)

Voogdij
Een voogd vervangt juridisch de ouders. Een voogd neemt niet alle ouderlijke rechten en
plichten over. Een voogd neemt het bewaringsrecht, het recht van zorg van de ouders en
het beslissingsrecht inzake fundamentele opties over. (filosofische religieuze en ideologische
opvoeding van het kind, taal, schoolkeuze, medische behandeling, …)
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De pleegvoogdij is een gezagsinstelling over een minderjarige waarbij een persoon of een
echtpaar vrijwillig de belangrijkste ouderlijke verplichtingen (tijdelijk) overneemt. De
pleegvoogd(en) moet(en) het minderjarig kind onderhouden, opvoeden en het de
mogelijkheid geven zelf in zijn onderhoud te voorzien. Het staat volledig los van pleegzorg.
Onze visie binnen het KIDS is om de natuurlijke ouders zoveel mogelijk, in de mate van hun
bekwaamheid, te betrekken bij de opvoeding van hun kind. Dit in samenspraak met de
betrokken voogd.
Pleegzorg
Bij pleegzorg blijft het ouderlijk gezag bij de wettelijke ouders. De pleegouders nemen dit niet
over. Het ouderlijk gezag betekent dat je als ouder alle opvoedkundige beslissingen moet
kunnen nemen om het kind te laten opgroeien tot een zelfstandige en onafhankelijke
volwassene.
Pleegzorg is altijd een driehoeksrelatie tussen ouders, pleegkind en pleegouders. De
begeleidende dienst zal een belangrijke rol spelen in het bemiddelen tussen alle partijen. De
rol van de ouders wordt beperkter en evolueert naar een meer ondersteunende rol.
Langdurig afwezige ouders
Bij ouders die langdurig afwezig zijn geweest en plots hun recht op informatie of inspraak
willen afdwingen, baseren we ons op het laatste vonnis. Als er sprake is van gezamenlijke
uitoefening van het ouderlijk gezag, heeft de langdurig afwezige ouder recht op inspraak en
informatie. Als de andere ouder exclusief gezamenlijk gezag uitoefent, zijn we enkel verplicht
om informatie te verschaffen en mogen we geen inspraak geven.
Andere zorgfiguren
Bij een gesprek met beide ouders mogen andere zorgfiguren (grootouders, nieuwe partners,
andere familieleden) aanwezig zijn mits uitdrukkelijke toestemming van de biologische
ouders.
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