VOORBEELD OUDERSCHAPSPLAN VERSIE 5.1
UPDATE APRIL 2019
ONDERGETEKENDEN,
MAMA, verder te noemen: "de moeder".
PAPA, verder te noemen: "de vader".
Gezamenlijk te noemen: “de ouders”.

VERKLAREN
1.

Ondergetekenden zijn de ouders van:
• JANTJE, geboren op 1-1-2010 te Utrecht
• MARIETJE, geboren op 1-1-2011 te Leiden
• SVEN, geboren op 1-1-2012 te Woerden
2. De ouders wensen de gevolgen van de echtscheiding voor hun kinderen als volgt te regelen.

KOMEN OVEREEN
Intentie
De ouders zijn van mening dat een goede relatie met hen beiden in het belang van de kinderen is. Zij
zijn voornemens alles wat in hun vermogen ligt bij te dragen aan een vorm van ouderschap die de
ontwikkeling, het welzijn en het geluk van hun kinderen bevordert. Een afweging van de belangen van
de kinderen staat in principe in alle regelingen voorop.
Relatie met de andere ouder
De ouders zijn ermee bekend dat zij wettelijk de plicht hebben de relatie tussen de kinderen en de
andere ouder te bevorderen. Zij onderschrijven dit en zullen er alles aan doen om het mogelijk te
maken dat de kinderen zowel met de andere ouder als met nieuwe partners een goede en gezonde
relatie opbouwen.
Betrokkenheid kinderen
Ouders hebben de kinderen geïnformeerd over het ouderschapsplan in taalgebruik dat past bij de
leeftijd van de kinderen. De ouders verklaren dat zij naar de wensen van de kinderen hebben geluisterd
en daar bij het maken van onderstaande afspraken rekening hebben gehouden.
Toelichting Considerans Ouderschapsplan

Ouderlijk gezag
a) Gezamenlijk ouderlijk gezag
De vader heeft de kinderen erkend, maar een aanvraag voor gezamenlijk gezag is nooit gedaan. De
ouders zullen gezamenlijk gezag over de kinderen aanvragen binnen twee weken nadat dit
ouderschapsplan is ondertekend en hun volledige medewerking verlenen aan het tot een goed
einde brengen van deze procedure. Eventuele kosten worden gelijk verdeeld.
b) Besluiten
De ouders blijven gezamenlijk het ouderlijk gezag over de kinderen uitoefenen. Dit houdt onder
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

andere in dat de dagelijkse beslissingen voor de kinderen worden genomen door de ouder die op
dat moment voor de kinderen zorgt. Grotere beslissingen worden gezamenlijk genomen, zoals
opvoeding, medische zaken, school- en studiekeuze, religieuze zaken en lidmaatschap van clubs
en verenigingen.
Veiligheid
De ouders zijn en blijven volledig en gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de
kinderen. Mocht een van hen zich zorgen maken over veiligheid, ook als dat een situatie betreft
die zich tijdens het verblijf bij de andere ouder voordoet, dan zal hij/zij dat met andere ouder
bespreken, hoe lastig dit ook mag zijn. Degene die wordt aangesproken dient zich te realiseren dat
het feit dat de kinderen zich bij hem/haar bevinden niet inhoudt dat hij/zij als enige
verantwoordelijk is op dat moment.
Meebeslissen
De mening van de kinderen kan voorafgaand aan een beslissing worden gevraagd, maar de ouders
nemen altijd zelf de beslissing. Dit om de kinderen niet in een loyaliteitsconflict te brengen.
Informatie-uitwisseling
De ouders zullen elkaar op de hoogte houden van alle belangrijke aangelegenheden betreffende de
kinderen, zoals schoolinformatie, gezondheid, medische zaken en de opvoeding. Zij kunnen dit
doen door bijvoorbeeld:
• Tijdens het wisselmoment meer tijd te nemen en de afgelopen periode te bespreken, liefst
samen met de kinderen.
• Een (grote) agenda bij te houden waarin naast de afspraken ook gebeurtenissen kunnen
worden vermeld die de zorgende ouder zijn opgevallen. Deze agenda kan ook elektronisch
zijn, bijvoorbeeld via Google Agenda.
• De ouders houden een gezamenlijk document aan op internet, bijvoorbeeld via Google
Docs.
• Wekelijks de avond voor de overdracht zorgt de zorgende ouder dat de ander een mail
krijgt met alle belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen periode.
• Ad-hoc wordt via een te kiezen medium informatie uitgewisseld zodra zich iets voordoet.
Dat kan via telefoon, SMS, e-mail, WhatsApp.
Afspraken kinderen
Afspraken van, met en over de kinderen worden altijd met de andere ouder gedeeld, evenals alle
wijzigingen hierin.
Vertrouwelijkheid
Mochten de kinderen in vertrouwen iets aan een der ouders vertellen, dan beoordeelt deze naar
beste eer en geweten of dit toch met de andere ouder gedeeld moet worden. In dat geval wordt dat
direct met het betreffende kind besproken.
Noodgevallen
Spoedeisende beslissingen betreffende de kinderen zullen altijd genomen worden door de ouder
waar het kind op dat moment verblijft, altijd in het beste belang van het kind. De andere ouder zal
zo spoedig mogelijk worden ingelicht.
School
De ouders zullen ouderavonden en openbare bijeenkomsten in onderling overleg gezamenlijk of
om beurten bezoeken. Mocht één der ouders alleen zijn geweest, dan brengt hij/zij zo spoedig
mogelijk de verkregen informatie over aan de ander, evenals ontvangen rapporten, brieven en
dergelijke stukken.
Toelichting Ouderlijk Gezag
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Omgang
a) Zorg- en verantwoordelijkheidsverdeling:
Voorbeeld co-ouderschap week op week af
De ouders zullen om beurten een week de zorg voor de kinderen op zich nemen. Het wisselmoment
daarbij is zondag om 17:00 uur / maandag om 8:30 / vrijdag om 17:00 uur.
Voorbeeld co-ouderschap met de doordeweekse dagen verdeeld:
Week\
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Dag
Week 1
Moeder
Moeder
Moeder tot
Vader
12:00
Week 2
Moeder
Moeder
Moeder tot
Vader
12:00

Voorbeeld omgangsregeling
Week\
Maandag
Dinsdag
Dag
Week 1
Vader tot
Moeder
8:30
Week 2

Moeder

Moeder

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Vader tot
18:00
Vader

Moeder

Moeder

Vader

Vader
tot
18:00

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Vader van
12:00 tot
19:00
Vader van
12:00 tot
19:00

Moeder

Moeder

Moeder

Moeder

Moeder

Moeder
tot 17:00

Vader

Vader

b) Afwijkingen
Afwijking van deze regeling kan alleen in onderling overleg.
c) Wisseling weekenden
In onderling overleg kunnen weekenden worden geruild of ingeleverd, waarbij de planning voor
de periode daarna ongewijzigd blijft.
Toelichting Zorgverdeling

d) Aanwezigheid bij sporten etc.
Ieder der ouders mag bij trainingen en wedstrijden e.d. aanwezig zijn, ook als hij/zij op dat
moment niet de zorg voor de kinderen op zich heeft, onder de strikte voorwaarde dat dit tijdig
wordt gemeld bij de zorgende ouder.
e) Overdracht
De ouder waar de kinderen voor het wisselmoment zijn zorgt ervoor dat de kinderen en hun
spullen naar de andere ouder gebracht worden.
Tijdens het moment van overdracht is er van beide ouders aandacht voor de kinderen. Het wordt
nadrukkelijk niet gebruikt om onderwerpen te bespreken die mogelijk tot conflicten kunnen
leiden.
f) Vervanging
Bij ziekte of afwezigheid van de zorgende ouder, langer dan een halve dag of waar een
overnachting in valt, zal hij/zij de andere ouder altijd als eerste vragen hem/haar te vervangen. De
niet-zorgende ouder hoeft hier geen gehoor aan te geven en is ook niet verplicht daarvoor een
reden op te geven.
g) Vakanties
Vakanties worden in onderling overleg gelijk over de ouders verdeeld.
----------------------------------------------------------Paraaf vader:

Pagina 3 van 8

Paraaf moeder:

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

Als de kinderen maximaal één week vrij zijn dan blijft in die week de zorgverdeling van kracht.
De kinderen zullen minimaal / maximaal 3 weken aaneengesloten bij één van de ouders
verblijven.
Mochten de ouders geen overeenstemming bereiken over de verdeling van een vakantieperiode,
dan zullen de kinderen in die periode de eerste helft bij de moeder en de tweede helft bij de vader
verblijven.
Feestdagen
Feestdagen worden in onderling overleg gelijk over de ouders verdeeld.
Inzake de nationale feestdagen komen de ouders overeen dat de kinderen Pasen, Hemelvaart, 5
december en 1e Kerstdag zullen doorbrengen bij de ene ouder en Koningsdag, Pinksteren, 2e
Kerstdag en Oud en Nieuw bij de andere ouder. Het jaar erop worden deze feestdagen gewisseld.
Op Vaderdag en Moederdag zullen de kinderen in ieder geval vanaf 20:00 uur de zaterdagavond
voorafgaand bij de desbetreffende ouder verblijven tot 12:00 op zondag.
Studiedagen
Studiedagen en andere roostervrije dagen van de kinderen worden in onderling overleg gelijk
tussen de ouders verdeeld.
Afstemming
De ouders zullen steeds aan het begin van het schooljaar afspraken maken over de vakanties,
feestdagen en de andere speciale dagen en zullen dat rond de jaarwisseling desgewenst bijstellen.
Bereikbaarheid
De ouders zorgen ervoor te allen tijde voor elkaar bereikbaar te zijn voor zover het de kinderen
betreft.
Verjaardagen kinderen
Over de verjaardagen van de kinderen maken de ouders tijdig afspraken, waarbij de locatie in
principe jaarlijks wordt geruild tussen het huis van de moeder en dat van de vader. Tijdens de
feitelijke verjaardag of op het feestje mag de andere ouder op bezoek komen. De wensen van het
jarige kind worden in alle keuzes nadrukkelijk betrokken.
Verjaardagen ouders
De ouders komen overeen dat de kinderen op de verjaardag van vader en moeder in de
gelegenheid gesteld worden om op de dag van de verjaardag of van het feestje de jarige ouder te
bezoeken.
Familiefeesten
Beide ouders hebben de intentie om bij speciale gelegenheden binnen de familie van beide zijden
de kinderen hieraan deel te laten nemen.
Verjaardag bezoek etc.
Mocht dit plaatsvinden in het weekend of de weekdag dat de andere ouder de zorg heeft, dan
wordt vooraf tijdig afgestemd wie met de kinderen gaat en of de tijd die de ander mist op een of
andere manier wordt gecompenseerd.
Grootouders, ooms en tantes
De kinderen hebben het recht hun wederzijdse grootouders, ooms en tantes te blijven zien zoals ze
gewend zijn, ook na overlijden van één van beide ouders.
Nieuwe partners
Indien een van de ouders een nieuwe partner krijgt, zal deze eerst de andere ouder op de hoogte
brengen eer deze nieuwe partner voorgesteld wordt aan de kinderen. Dit om te voorkomen dat de
kinderen de boodschapper zijn en geconfronteerd worden met de eventuele emoties die zo’n
bericht met zich mee kunnen brengen. De ouders zullen zich terughoudend opstellen in het
voorstellen van een nieuwe partner aan de kinderen.
Respect
De ouders zullen in het bijzijn van de kinderen respectvol over de andere ouder spreken. Tevens
zullen zij zich niet negatief uitlaten over een eventuele nieuwe relatie van de andere ouder.
Contact met de kinderen
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t)

u)

v)

w)

x)

y)

z)

aa)

Als de kinderen bij de ene ouder zijn, zal deze ouder contact met de andere ouder niet in de weg
staan, mits dit geschiedt op een voor alle betrokkenen aanvaardbare wijze.
Ouderparticipatie
De ouders zullen vooraf overleg voeren over hun participatie in school, clubs en verenigingen
waar de kinderen bij betrokken zijn.
Huiswerk
Voor zover mogelijk zullen beide ouders worden betrokken bij het huiswerk dat kinderen
meekrijgen van school, met als uitgangspunt dat schoolprestaties vóór de zorgverdeling gaan.
Paspoorten / ID kaarten
De paspoorten en/of ID kaarten van de kinderen zijn in beheer bij de moeder. Deze zal de
paspoorten op eerste verzoek aan de vader meegeven, welke deze binnen een week na de reis weer
bij de moeder terugbezorgt.
ID kaarten zijn vanaf hun 14e verjaardag in beheer bij de kinderen zelf.
Toestemming buitenlandse reis
De ouders zullen op eerste verzoek van de ander een verklaring tekenen waarmee toestemming
wordt verleend voor een buitenlandse reis met een kind of de kinderen.
Huisregels
De ouders zullen over de volgende onderwerpen gezamenlijk besluiten nemen en beiden als
huisregels hanteren:
• Schooltaken, huiswerk en studie
• Tatoeages en piercings en andere lichamelijke veranderingen
• Zak- en kleedgeld, hoogte en besteding
• Sigaretten, alcohol en drugs
• Scooter, brommer, rijbewijs
• Bijbaantjes
Verschillende huisregels
De ouders zullen overleg voeren over de volgende onderwerpen, maar kunnen elk hun eigen
huisregels hanteren:
• Computergebruik
• (Mobiele) telefoon bezit en gebruik
• Bedtijden
• Thuiskomtijden
• Uitgaan, vrienden, gezelschap, gelegenheden
• Logeren, logees
• Bed delen, seks
• Eetgewoonten
Informatie via de kinderen
De kinderen worden niet gebruikt om informatie aan de andere ouder door te geven, noch om
informatie over privézaken van de andere ouder in te winnen.
Medische behandeling
Ieder der ouders is er verantwoordelijk voor dat een medisch behandeling wordt gevolgd volgens
de adviezen van de behandelend arts, dat eventuele medicijnen volgens voorschrift worden
toegepast en dat voorgeschreven oefeningen worden gedaan. Ook het juiste gebruik van een
eventuele door de orthodontist voorgeschreven beugel wordt door beide ouders gecontroleerd.
Toelichting Zorg voor de kinderen

Naamgeving
De termen vader/moeder/papa/mama blijven gereserveerd voor de ouders en zullen niet aan een ander
----------------------------------------------------------Paraaf vader:

Pagina 5 van 8

Paraaf moeder:

worden vergeven.
Woonplaats
De ouders hebben de intentie om op zodanige afstand van elkaar te blijven wonen dat de kinderen (op
gegeven moment) zelfstandig van de één naar de ander en naar scholen en clubs/verenigingen kunnen
reizen.
De ouders zullen tot de kinderen de leeftijd van
jaar hebben bereikt /
de middelbare
school hebben verlaten pas een nieuwe woonplaats kiezen nadat de gevolgen voor de zorgverdeling
zijn besproken en er gezamenlijk een nieuwe zorgverdeling is afgesproken als tenminste één der
ouders dat wenselijk acht.
Gemeentelijke inschrijving
De kinderen zullen worden ingeschreven op het woonadres van de moeder.
De kinderen zullen worden ingeschreven op het woonadres van de vader.
zal worden ingeschreven op het woonadres van de moeder,
op het woonadres van de
vader.
Toelichting Woonplaats

LEVENSONDERHOUD
Optie 1: Verdeling van de kinderkosten via een Rekenschema
Kinderkostenberekening
a. De kinderkosten zijn gebaseerd op een inschatting van deze kosten door de ouders, zoals
opgenomen in het toegevoegde Rekenschema Kinderkosten, waarbij de ouders er voor kiezen om
naast de Kinderbijslag ook het Kindgebonden Budget, inclusief alleenstaande ouderkop, en de
Inkomensafhankelijke Combinatiekorting in mindering te brengen op de kinderkosten.
b. De kosten worden verdeeld naar draagkracht conform de geldende Tremanormen, rekening
houdend met het hierboven onder “Woonlasten en kinderalimentatie” gestelde.
c. Mochten er ziektekosten voor de kinderen zijn die niet worden vergoed, dan worden deze op
basis van de ontvangen factuur door de ouders op dezelfde wijze gedeeld.
d. Mochten er veranderingen optreden in de kosten van de kinderen, in de vergoedingen die de
ouders voor de kinderen kunnen ontvangen of in de mate waarin ouders aan de kosten kunnen
bijdragen, dan zal in onderling overleg een nieuwe berekening worden gemaakt en de kosten
opnieuw verdeeld.
e. Uit deze berekening blijkt dat de vader aan de moeder een bijdrage van €
per maand zal
voldoen, bij vooruitbetaling te voldoen op de eerste van de maand door bijschrijving op een door
de moeder aan te wijzen rekening.
f. Daarnaast draagt de vader €
per maand bij aan de gezamenlijke kinderrekening en de
moeder €
. Deze bedragen worden bij vooruitbetaling voldaan op de eerste van de maand.
g. De ouders voeren gezamenlijk het beheer over de gezamenlijke kinderrekening. Uitgaven van
meer dan €
worden uitsluitend na overleg besteed.
h. Bovenstaande betalingen vangen aan per eerste van de maand
.
Kinderbijslag, uitkeringen, heffingskortingen en toeslagen
De kinderbijslag, uitkeringen, heffingskortingen en toeslagen worden aangevraagd en ontvangen
conform het Rekenschema.
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Optie 2. Kinderkosten via Kinderalimentatie
Kinderalimentatie
De vader verstrekt aan de moeder een kinderalimentatie van €
per maand, bij vooruitbetaling te
voldoen op de eerste van de maand door bijschrijving op een door de moeder aan te wijzen rekening.
De moeder is hiermee volledig verantwoordelijk voor uitgaven die ten behoeve van de kinderen
moeten worden gedaan, alleen uitgezonderd de kosten die de vader maakt als de kinderen bij hem zijn,
welke kosten door hem worden gedragen.
Indexering
De kinderalimentatie wordt jaarlijks verhoogd met het door de Minister van Justitie vastgestelde
percentage, voor het eerst per
.
Toelichting Kinderkosten

Kosten levensonderhoud en studie
a. Als een kind meerderjarig wordt, zullen zijn of haar kosten van levensonderhoud en studie in het
Rekenschema verwerkt en door de ouders op dezelfde wijze verdeeld als de kinderkosten. Dit
zolang het betreffende kind bij één van beide ouders woont.
b. Als een meerderjarig kind een eigen woonruimte betrekt zal ieder der ouders zelf in overleg met
het kind afspraken maken over de bijdrage die hij/zij aan hem of haar zal doen en over welke
periode.
c. De ouders zullen voordat een kind 18 jaar wordt, als tenminste één der partijen dat wenst, samen
met het betreffende kind afspraken maken en schriftelijk vastleggen over hoeveel de ouders
gezamenlijk zullen bijdragen in de kosten van levensonderhoud en studie voor de periode dat dat
kind nog bij één van hen inwoont.
d. Ten behoeve van de kinderen is in de huwelijkse periode een rekening bij
met nummer
geopend, die door de ouders gezamenlijk zal worden beheerd. De ouders blijven
gezamenlijk sparen voor deze kosten en leggen daartoe maandelijks een gelijk bedrag in, wat in
onderling overleg wordt vast- en bijgesteld.
e. Besteding van deze spaargelden vindt uitsluitend plaats nadat de ouders daar onderling
overeenstemming hebben verkregen.
f. Dit artikel ten behoeve van ieder der kinderen van de ouders is onherroepelijk, zodat de kinderen
het recht hebben om zonodig nakoming van dit beding te vorderen. De ondertekening van dit
ouderschapsplan geldt tevens als aanvaarding van dit beding door partijen als wettelijk
vertegenwoordigers van hun (minderjarige) kinderen.
Toelichting Levensonderhoud en Studie

Einde
De ouders zijn er mee bekend dat een kinderalimentatie vervalt aan het einde van de maand waarin
een kind de leeftijd van achttien bereikt, en een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie
vervalt aan het einde van de maand waarin de leeftijd van eenentwintig wordt bereikt.
Herziening
De kinderen worden regelmatig gehoord over hun wensen met betrekking tot bovenstaande afspraken,
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terwijl de ouders hun welbevinden ook op andere manieren in de gaten houden, mede op basis
waarvan de afspraken kunnen worden bijgesteld. In ieder geval vindt jaarlijks een gezamenlijke
evaluatie plaats waaruit bijstelling van de afspraken kan volgen, voor het eerst een half jaar na
aanvang van de zorgverdeling. Belangrijke aanpassingen worden in tweevoud schriftelijk vastgelegd
en door de ouders ondertekend.
Geschillen en bemiddeling
Bij onderlinge conflicten en onenigheid rondom regelingen betreffende de kinderen waar de ouders
niet samen uitkomen, dan zullen zij gezamenlijk een bemiddelaar inschakelen, bijvoorbeeld de
Raadgever bij Scheiden. De kosten van bemiddeling worden door de ouders bij helfte gedeeld.
Ondertekening
Dit ouderschapsplan is opgemaakt en ondertekend op ………………………………. 2019 te
in
vier gelijke exemplaren, waarvan er één bestemd is voor de moeder, één voor de vader en twee voor
de Rechtbank respectievelijk de advocaat.

Toelichting Slotartikelen
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