MODEL-OUDERSCHAPSPLAN
Dit ouderschapsplan is de basis van het ouderschapsplan dat voor uw
verzoekschriftprocedure dient te worden opgesteld. Kruist u alstublieft de
verschillende mogelijkheden aan en schrijft u er gerust aanvullende informatie bij.
Indien u vragen heeft over het invullen van het ouderschapsplan dan kunt u uiteraard
contact opnemen met uw advocaat.
De ondergetekenden,
de heer/mevrouw [NAAM IN HOOFDLETTERS], wonende te ([postcode]) [plaatsnaam] aan
de [adres], hierna te noemen de vader/moeder,
en
de heer/mevrouw [NAAM IN HOOFDLETTERS], wonende te ([postcode]) [plaatsnaam] aan
de [adres], hierna te noemen de vader/moeder,
komen met elkaar overeen de volgende afspraken vast te leggen met betrekking tot de
opvoeding en verzorging van de volgende uit hun huwelijk geboren kinderen:
- [naam], geboren op [datum] te [plaatsnaam];
- [naam], geboren op [datum te [plaatsnaam];
ZIJ NEMEN DAARBIJ HET VOLGENDE IN AANMERKING:
-

De ouders zijn op [datum huwelijkssluiting] in de gemeente [gemeente] in het huwelijk
getreden.

-

Uit dit huwelijk zijn de hierboven genoemde minderjarige kinderen geboren.

-

De ouders zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over de kinderen.

-

De ouders hebben overlegd over de wijze waarop zij na de scheiding de zorg- en
opvoedingstaken verdelen, over de wijze waarop zij elkaar zullen informeren en
raadplegen over gewichtige aangelegenheden betreffende de kinderen en over de
wijze waarop zij in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige
kinderen zullen voorzien.

-

De uitkomsten van dit overleg zijn vastgelegd in dit ouderschapsplan.

-

De ouders zijn zich er van bewust dat het ouderlijk gezag mede omvat de verplichting
van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn/haar kind met de andere
ouder te bevorderen.

-

De ouders zijn zich er ook van bewust dat hun kinderen volgens de wet recht hebben
op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.

-

[Zijn de kinderen op de hoogte gesteld van de inhoud van het plan? Zo ja, op
welke wijze (bijvoorbeeld een gezamenlijk gesprek en in welke setting etc.). Zo
nee, waarom niet?]

.................................................................................................................................................
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Woonplaats van partijen (te kiezen uit een van onderstaand mogelijkheden)
U kunt kiezen voor de situatie waarbij de ene ouder het hoofdverblijf heeft en de
andere ouder recht heeft op omgang en zorg met het kind (sub a of b). In dat geval
heeft de ouder die belast is met het hoofdverblijf o.a. recht op het
kindgebondenbudget. De andere mogelijkheid is dat u kiest voor co-ouderschap (sub c
of d). Hierbij brengen de kinderen evenveel tijd door bij beide ouders. Belangrijk is wel
dat de ouders na de echtscheiding goed met elkaar blijven communiceren. De beste
keus voor deze twee regelingen bestaat niet; dit is afhankelijk van uzelf, uw partner, uw
kinderen en uw gezinssituatie. Uw advocaat kan u de voor- en nadelen uitleggen van
beide regelingen. Deze beslissing heeft ook gevolgen voor de alimentatie, bij coouderschap bestaat er in principe geen recht op kinderalimentatie.
In dit artikel kunt u voorts een verhuis-restrictie op laten nemen. Tevens kunt u hierin
afspreken wat u doet bij verhuizing met betrekking tot bijvoorbeeld de brandstofkosten
en/of het halen en brengen van de kinderen. Schrijft u dit er gerust bij.

a)

De kinderen zullen hun hoofdverblijf hebben bij moeder/vader en de woonplaats van de
moeder/vader blijven volgen, waarbij de peildatum voor toekenning van de
kinderbijslag de datum van fysieke scheiding zal zijn.
De kinderen zullen hun hoofdverblijf hebben bij moeder/vader in de gemeente………,
waarbij de peildatum voor toekenning van de kinderbijslag de datum van fysieke
scheiding zal zijn.
De man en de vrouw verklaren dat zij in …………………….., althans in de directe
omgeving van …………………….., woonachtig zullen blijven teneinde het coouderschap te kunnen houden, waarbij de peildatum voor toekenning van de
kinderbijslag de datum van fysieke scheiding zal zijn.
De kinderen zullen hun hoofdverblijf afwisselend de ene week bij de moeder en de
andere week bij de vader doorbrengen, waarbij de week steeds begint op maandag en
eindigt op zondag. De kinderbijslag zal gelijkelijk over de ouders worden verdeeld.

b)

c)

d)

2
Gezag (te kiezen uit a of b)
Ouders hebben automatisch gezamenlijk gezag over kinderen, indien de kinderen tijdens het
huwelijk zijn geboren. Gezag staat los van (juridisch/biologisch) ouderschap. Kinderen zijn
tijdens hun minderjarigheid handelingsonbekwaam. Hun ouders zijn dan hun wettelijke
vertegenwoordigers. Het betekent dat u bijvoorbeeld beslissingen mag nemen voor wat
betreft het beheren van het vermogen van uw kind en rechtshandelingen verrichten in naam
van uw zoon of dochter. Denk daarbij aan het zetten van een handtekening of het voeren
van een gerechtelijke procedure. De aanbevolen keuze is sub a, oftewel het in stand houden
van het gezamenlijk gezag. Indien u hiervan af wenst te wijken vult u dit artikel dan aan met
motiverende redenen waarom. De advocaat zal deze redenen dan met u bespreken.
Is dit ouderschapsplan bedoeld voor een ‘losse’ omgangsprocedure (dus niet bij
echtscheiding) dan kan dit artikel hierop aangepast worden.
a)

Partijen zijn van mening dat het in het belang is van hun minderjarige kinderen dat zij
gezamenlijk belast blijven met het gezag over hen. Partijen zullen in het belang van de
minderjarige kinderen bevorderen, dat de kinderen zoveel mogelijk contact zullen
hebben met ieder van hun ouders.

b)

Partijen achten het, in afwijking van het wettelijk regime, in het belang van hun
minderjarige kinderen, dat de moeder/vader voortaan het gezag alleen zal uitoefenen
over de minderjarigen. De dringende reden voor deze afwijking is gelegen
in………………………..
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Partijen zullen de rechtbank verzoeken dienovereenkomstig te beslissen.
3
Verzorging (kiezen uit a of b)
In dit artikel kunt u afspreken of de ouders beide op hun eigen manier invulling geven aan
de dagelijkse zorg van de kinderen, dan wel dat één ouder bepaalt hoe er met de dagelijkse
zorg van de kinderen omgegaan wordt. Het is afhankelijk van uw gezinssituatie en hoe de
zorg plaats vond vóór de echtscheiding wat de juiste keus is. Houdt er wel rekening mee dat
in principe beide ouders recht hebben om op eigen manier invulling te geven aan de
verzorging, tenzij dit nadelige gevolgen met zich brengt voor de kinderen.
Onder dagelijkse zorg wordt ondermeer verstaan de lichamelijke verzorging, de haardracht,
de wijze van kleden, thuiskomtijden, bedtijden, al hetgeen regelmatig terugkeert en geacht
mag worden tot de normale gang van zaken binnen een huishouding te behoren.
a)
Gedurende de tijd, dat de kinderen bij de één van de ouders verblijven, is díe ouder
verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg.
Indien partijen fundamenteel met elkaar van mening blijken te verschillen omtrent de
invulling van één of meerdere van deze zorgtaken, dan zullen zij deze aan één van hen
ter beslissing opdragen, waarbij de andere ouder een respectvolle houding zal
innemen.
b)
De verantwoording voor de dagelijkse zorg wordt (voorlopig) geheel toevertrouwd aan
de moeder/vader.
De andere ouder zal zich respectvol opstellen en zich niet met de dagelijkse zorg
bemoeien
De andere ouder zal de lijn, die de verzorgende ouder heeft neergelegd, gedurende de
tijd dat de kinderen bij de andere ouder doorbrengen, zoveel mogelijk voortzetten en in
ieder geval niet bewust doorkruisen of daaraan afbreuk doen.
4

Alimentatie (kiezen uit één van de onderstaande mogelijkheden)
Voor wat betreft alimentatie zijn er verschillende mogelijkheden, namelijk:
 Er wordt geen alimentatie betaald.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij co-ouderschap (sub a) of wanneer de
alimentatieplichtige (dus niet de ouder die het hoofdverblijf heeft van de kinderen)
niet voldoende draagkrachtig is (sub c). Uw advocaat kan dit voor u uitrekenen, mits
hij in het bezit is van de financiële stukken.
 U spreekt samen een bedrag af (sub b).
 U laat de alimentatie uitrekenen door uw advocaat (sub).
In dat geval dient de alimentatiegerechtigde ook de ‘alimentatiechecklist’ in te vullen
en de bijbehorende financiële stukken aan te leveren. Bij een eenzijdige procedure
kunnen we deze gegevens bij de wederpartij opvragen en/of de alimentatie als eis
inbrengen in de verzoekschriftprocedure.
Let op: de sociale dienst houdt geen rekening met het bedrag dat u samen heeft
afgesproken, eveneens met het afzien van kinderalimentatie. Indien de
alimentatiegerechtigde een bijstandsuitkering aanvraagt kan de gemeente de
draagkracht onderzoeken van de alimentatieplichtige en eventueel verhaalsbijstand
plegen.
Voorts staan in dit artikel mogelijkheden opgenomen voor (jong)meerderjarigenalimentatie. Deze zijn facultatief. Tevens is in dit artikel de indexering van de
alimentatie opgenomen, en het feit dat beide partijen ten allen tijde de alimentatie bij de
rechter kunnen wijzigen, mits er sprake is van een wijziging van omstandigheden.

a)

Elk der partijen zal een naar rato van zijn/haar inkomen evenredig deel bijdragen in de
kosten van opvoeding en verzorging van . Elk der partijen betaalt de kosten van
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huisvesting, uitstapjes, openbaar vervoer en vakantie gedurende de periode dat bij
hem/haar verblijven.
De volgende kosten zullen naar rato van het inkomen gelijkelijk door partijen worden
gedragen:
1. ziektekosten inclusief medicijnen, alsmede ziektekostenverzekeringen.
2. kosten voor schoolreisjes en overige excursies.
3. school- en onderwijskosten.
4. kosten voor hobby- en/of sportbeoefening.
Partijen zullen de door hen gemaakte kosten verrekenen aan het einde van elk
kwartaal. Elk der partijen heeft recht op inzage van de boekhouding/financiële
administratie van de andere partij.
b)

Partijen komen overeen, dat de man/vrouw met ingang van ……………………….
gedurende de minderjarigheid van de kinderen als bijdrage in de kosten van verzorging
en opvoeding van de minderjarige kinderen aan de vrouw/man betaalt een bedrag van
€ ……….. per kind per maand. Partijen komen overeen, dat de man/vrouw, naast deze
alimentatie niet bij zal dragen in de kosten van de minderjarige kinderen, waaronder de
medische kosten, schoolkosten en de kosten ter zake van sport en/of hobby, nu de
alimentatie wordt geacht van zodanige omvang te zijn dat deze kosten hieruit kunnen
worden voldaan.

c)

Partijen komen overeen, dat de door man/vrouw te betalen bijdrage in de kosten van
verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen op nihil wordt gesteld, nu de
man/vrouw op dit moment onvoldoende draagkracht heeft om een dergelijke bijdrage
te leveren.

Partijen zijn zich ervan bewust dat de hierin vastgelegde financiële afspraken de
mogelijkheid tot oplegging van een alimentatieplicht jegens de kinderen door één der partijen
conform de wettelijke norm te allen tijde mogelijk is. Partijen zijn zich derhalve bewust van
het feit, dat de mogelijkheid in rechte een wijziging in de bijdrage in de kosten van verzorgen
en opvoeding van de kinderen te vorderen mogelijk is.
Partijen spreken af, dat de wettelijke verhoging, die jaarlijkse omstreeks 1 november bekend
zal worden gemaakt, van toepassing zal zijn op bovenstaande afspraken.
De man/vrouw verplicht zich aan de meerderjarige kinderen van partijen van 21 jaar en
ouder een naar rato van zijn/haar inkomen evenredig deel bij te dragen aan de studie, zolang
het kind met redelijke resultaten en in overleg met hem/haar met een beroepsopleiding bezig
is of studeert, maar uiterlijk tot het tijdstip waarop het kind de 25-jarige leeftijd bereikt.
Ondertekening van dit ouderschapsplan door partijen als wettelijk vertegenwoordigers van
hun minderjarige kinderen geldt als aanvaarding van het beding door de kinderen, waardoor
het beding onherroepelijk wordt. Het kind, dat op het moment van ondertekening van het
ouderschapsplan reeds meerderjarig is, dient zelf een schriftelijke verklaring te
ondertekenen, waarmee het kind het beding aanvaardt.

5

School (u kunt kiezen uit de verschillende mogelijkheden)
In dit artikel kunt u afspreken hoe u na de echtscheiding omgaat met bijvoorbeeld
ouderavonden en schoolinformatie. Indien u ook afspraken wilt maken over
bijvoorbeeld het toezien op het maken van huiswerk, het inleveren van opdrachten en
andere schoolgerelateerde zaken dan kunt u deze gerust hier bijschrijven of doorgeven
aan uw advocaat.
paraaf ouder
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a.
a)
b)
c)

b.
a)

b)

c)

c.
a)
b)

Schoolkeuze:
Een keuze voor een (type) school maken de ouders tezamen met het kind, waarbij de
ouders in gezamenlijk overleg met elkaar zullen beslissen.
Een keuze voor een (type) school wordt door de moeder/de vader gemaakt ná overleg
daaromtrent met de andere ouder.
Een keuze voor een (type) school wordt door de moeder/de vader gemaakt zonder
overleg of raadpleging. De andere ouder zal schriftelijk door de moeder/de vader van
de beslissing op de hoogte worden gesteld binnen1 4 dagen nadat de beslissing is
genomen.
Ouderavonden en openbare bijeenkomsten
De ouders zullen ouderavonden en openbare bijeenkomsten zoveel mogelijk
gezamenlijk bezoeken. De moeder/de vader zal de andere ouder tijdig op de hoogte
stellen van een aangekondigde datum en het tijdstip.
De moeder en de vader zullen een ouderavond afzonderlijk van elkaar bijwonen. De
ouders zullen elkaar in de gelegenheid stellen afzonderlijk contact met de school te
onderhouden, zulks in overleg met of op aanwijzing van de betreffende schoolleiding.
Uitsluitend de moeder/de vader zal de ouderavonden en andere openbare
bijeenkomsten bijwonen. De andere ouder zal worden geïnformeerd door de
moeder/de vader via de school.
Rapporten/schoolinformatie
De ouder die de rapporten of andere schoolinformatie ontvangt zal deze ter
kennisname doorleiden naar de andere ouder.
Iedere ouder zal voor zich met de school afstemmen hoe hij/zij op de hoogte wordt
gehouden van de prestaties en vorderingen van het kind. De andere ouder zal daarbij
geen blokkades opwerpen.

6.
Medische aangelegenheden (u kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden)
Ingeval zich een acuut medisch probleem voordoet, zal de ouder onder wiens hoede het kind
op dat moment is de noodzakelijk maatregelen treffen en de andere ouder zo spoedig
mogelijk als de omstandigheden dat mogelijk maken informeren.
a)
Beslissingen omtrent medische aangelegenheden, die niet acuut zijn, nemen de
ouders gezamenlijk in overleg
b)
Beslissingen omtrent medische aangelegenheden, die niet acuut zijn, neemt de
moeder/de vader na overleg met de andere ouder.
c)
Beslissingen omtrent medische aangelegenheden, die niet acuut zijn, neemt de
moeder/de vader zonder overleg of raadplegen. De moeder/de vader zal de andere
ouder informeren omtrent te nemen/genomen beslissingen zo spoedig als de
omstandigheden dat mogelijk maken.
De ouders zullen er over en weer voor zorgen, dat zij afhankelijk van de omstandigheden
tezamen of afzonderlijk rechtstreeks contact zullen kunnen onderhouden met het kind dat
ziek is of verpleegd wordt.
7.
Overige aangelegenheden
Dit artikel biedt plaats voor tal van andere afspraken. Bijvoorbeeld bij wie de kinderen
verzekerd zijn, het kopen van kleding, hoe u er mee omgaat indien uw zoon of dochter een
piercing wil, cadeautjes en sport en hobby’s van de kinderen. Overlegt u gerust met uw
advocaat over de mogelijkheden.
Zaken, die zich aandienen waarvan aangenomen mag worden dat deze van bijzondere aard
zijn dan wel een nieuwe periode in het leven van het kind inluiden,
a)
zullen steeds zo mogelijk tijdig vooraf onderwerp van overleggen de ouders vormen.
paraaf ouder
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b)

zal de ouder, die de (dagelijkse) verantwoordelijkheid draagt de andere ouder steeds
tijdig en zo mogelijk vooraf informeren.

8.
Omgang met de niet-dagelijks verzorgende ouder
Dit belangrijke artikel omvat de zorgregeling van de niet-dagelijks verzorgende ouder (dus
niet de ouder die het hoofdverblijf heeft). In dit artikel is een standaardregeling opgenomen
maar u kunt dit – in overleg – geheel op eigen wijze aanpassen. Indien u wenst kunt u ook
een schema toevoegen, of afspraken maken over verjaardagen van grootouders, feestdagen
en de verdeling van de vakantiedagen.
Partijen stellen vast dat het kind/de minderjarige kinderen recht heeft/hebben op contact en
omgang met de niet-dagelijks verzorgende ouder. Uit praktische oogpunt hebben de ouders
voor de invulling van deze omgang het volgende afgesproken:
het kind/de kinderen heeft/hebben omgang met de niet-dagelijks verzorgende ouder
gedurende één weekend per 14 dagen van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond
18.00 uur;
het kind/de kinderen heeft/hebben omgang met de niet-dagelijks verzorgende ouder
gedurende de helft van de schoolvakanties, de helft van de bijzondere feestdagen,
e.e.a. in goed overleg te verdelen;
(hier kunt u overige afspraken invullen)

De niet-dagelijks verzorgende ouder is gerechtigd naar eigen inzicht invulling te geven aan
de omgang met het kind/de kinderen. Daarbij zal de niet-dagelijks verzorgende ouder
respectvol omgaan met de zorgregeling zoals in dit ouderschapsplan is afgesproken.

9.
Ouderschap
De ouders blijven ouders van het kind/de kinderen. De ouders zullen naar elkaar toe op
respectvolle wijze invulling geven aan het ouderschap. Termen als
vader/moeder/papa/mama blijven gereserveerd voor de ouders en zullen niet aan een ander
worden vergeven, behoudens met uitdrukkelijke instemming van de andere ouder.
Boodschappen omtrent het kind/de gezinssituatie of wijzigingen die (gaan) optreden, zullen
de ouders steeds eerst aan elkaar overbrengen zonder tussenkomst van het kind/de
kinderen.
Signalen van het kind/de kinderen omtrent de andere ouder worden door en tussen de
ouders afgestemd zonder het kind/de kinderen daar verder mee te belasten .
De ouders zullen elkaar naar de kinderen toe zo goed mogelijk ondersteunen in ieders rol
ten aanzien van de kinderen, juist ook wanneer er ogenschijnlijk fouten worden gemaakt of
zich problemen aandienen.
Het minderjarige kind/de minderjarige kinderen is/zijn wel/niet bij de opstelling van het
ouderschapsplan betrokken.
NB: als de kinderen wel bij de opstelling hiervan zijn betrokken, dan vermelden op welke
wijze
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10.

Arbitrage.

Wanneer partijen ernstig van mening verschillen over de in dit plan vastgelegde afspraken
zullen zij zich voor advies wenden tot een bemiddelaar.
Indien er geen bemiddeling plaatsvindt of bemiddeling biedt geen uitkomst, dan zal de ouder
die het geschil behandeld wenst te zien, aanhangig maken bij de bevoegde rechter.

Partijen spreken af dat zij dit ouderschapsplan zullen hechten aan het verzoekschrift waarbij
de rechtbank wordt verzocht de echtscheiding tussen partijen uit te spreken en de rechtbank
te verzoeken dit ouderschapsplan te hechten aan de echtscheidingsbeschikking.

Aldus overeengekomen te Stadskanaal,

[ondertekening]

Naast de wettelijke eisen waaraan een ouderschapsplan moet voldoen behoort het
opstellen van een ouderschapsplan maatwerk te zijn, oftewel het moet passen bij úw
gezinssituatie. Schroomt u dan ook niet om te overleggen met elkaar en met uw
advocaat welke afspraken er verder nog vastgelegd te dienen worden. U kunt de
ruimte hieronder benutten voor het maken van aantekening.

paraaf ouder

paraaf ouder :

7

