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Gewone verblijfsregeling 

- Het kind wordt ingeschreven op het adres van één van beide ouders , met precisering 

van het adres waarop het kind wordt ingeschreven in het bevolkingsregister; 

- Bij een niet-gelijkmatig verdeeld verblijf heeft het kind zijn/haar hoofdverblijfplaats 

bij één van beide ouders en is er een secundair verblijf bij de andere ouder.  

- Bij een gelijkmatig verdeeld verblijf moet bepaald worden op welk adres het kind 

wordt ingeschreven in het bevolkingsregister. 

- Het wisselmoment wordt nauwkeurig omschreven te worden, zowel de dag van de 

week als het uur.   

Aandacht wordt gevraagd voor de precisering van de plaats en het uur als het kind 

aan school wordt afgehaald (bijvoorbeeld vrijdagavond na school), waarbij voor die 

dagen dat het geen school is of het kind de dag van de wissel niet naar school gaat 

(ziekte, andere afspraken tijdens schooltijd) alternatieve oplossingen moeten worden 

opgenomen. 

Er moet over worden gewaakt dat de periodes dat het kind bij één van beide ouders 

verblijft en naar de andere vertrekt of wordt opgehaald, op elkaar aansluiten, in het 

bijzonder tijdens de vakantieperiodes. 

- Er dient telkens duidelijk aangegeven te worden op welk ogenblik het kind bij welke 

ouder verblijft: 

o bv. bij gelijkmatig verdeeld verblijf: ‘pare weken – onpare weken’ of ‘regeling 

vangt aan op een bepaalde datum met verblijf bij vader’ 

o bv. bij secundair verblijf bij één van de ouders: bepalen of het kind bij die 

ouder verblijft onpare of pare weekends / vanaf de woensdag uit de pare 

weken tot de daaropvolgende maandag van de onpare weken en zo voort… 

Vakantieregelingen 

- De verblijfsregeling loopt door tijdens het ganse jaar en wordt geschorst tijdens de 

schoolvakanties, waarna de gewone regeling zal hervatten; 

- Indien de verblijfsregeling wordt geschorst tijdens de schoolvakanties, dient de 

eerste en de laatste dag van de vakantie nauwkeurig te worden bepaald  

(bijvoorbeeld de vakantie begint de laatste schooldag om 18.00 uur om te eindigen 

op zondag voor het hervatten van de school om 18.00 uur); 
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- Indien de schoolvakanties worden ingedeeld in blokken, dan dient steeds het begin 

en einde van ieder blok (dag en uur) nauwkeurig te worden bepaald; de 

zomervakantie kan opgedeeld worden op basis van vaste data, maar ook op basis van 

volle weken vanaf een bepaald ogenblik (bijvoorbeeld de laatste schooldag). 

- Voor de schoolvakanties kan worden bepaald dat de regeling afwisselt in de pare en 

onpare jaren (bijvoorbeeld de eerste helft van de zomervakantie bij de vader en de 

tweede helft van de zomervakantie bij de moeder tijdens de onpare jaren en de 

omgekeerde regeling tijdens de pare jaren). 

- Een afwisselende regeling zorgt er voor dat het kind niet ieder jaar dezelfde 

feestdagen bij de dezelfde ouder moet vieren of dezelfde vakantieperiodes telkens 

bij dezelfde ouder is. 

- Indien een regeling wordt voorzien voor verjaardagen, Moederdag, Vaderdag,… dient 

ook steeds begin en eindduur van het verblijf bij één van de ouders te worden 

vermeld alsmede wie haalt of brengt; 

Vervoer 

- Er dient een duidelijke vervoersregeling voor het kind te worden voorzien, waarbij 

voorzien wordt welke ouder het kind moet afhalen en ophalen en waar het kind 

dient afgehaald of teruggebracht te worden (bijvoorbeeld aan de woning van de 

andere ouder, op school, in de kinderopvang…); 

- Er kan ook worden vermeld door wie het kind mag opgehaald en teruggebracht 

worden (bijvoorbeeld door de ouder, een grootouder of een door het kind gekende 

vertrouwenspersoon). 


