
Ouderschapsplan 
  

 

Ondergetekenden: 

  

…… , wonende te … , verder te noemen de man, 

  

en 

  

….. , wonende te… , verder te noemen de vrouw; 

  

 

Partijen zijn met elkaar gehuwd en gaan scheiden. 

Zij hebben samen ….. kinderen, ….. , die jaar en … jaar oud zijn. 

De afspraken betreffende de kinderen hebben partijen vastgelegd in onderstaand 

ouderschapsplan. 

  

Partijen hebben eerst afspraken met elkaar gemaakt, waarna zij die hebben besproken 

met hun kinderen. 

  

Hetgeen partijen zijn overeengekomen, betreft het navolgende: 

  

  

Gezag 

  

Partijen blijven na echtscheiding het gezamenlijk gezag over hun kinderen uitoefenen en 

alle belangrijke beslissingen voor hun kinderen zullen zij gezamenlijk nemen. 

Zij vinden het ook belangrijk dat het contact tussen de kinderen en beide ouders zo min 

mogelijk door de echtscheiding wordt beïnvloed. 

Partijen zullen ieder voor zich bevorderen dat hun kinderen zo goed mogelijk contact 

hebben met ieder der ouders. 

  

  

GBA adres 

  

De kinderen zullen ingeschreven staan op het adres van de man, mede i.v.m. de 

aanspraak op kindgebonden budget waar de vrouw niet voor in aanmerking komt. 

  

  

Verdeling zorgtijd/vakanties 

  

Partijen zijn overeengekomen dat de reguliere zorgtijd voor de kinderen bij helfte wordt 

verdeeld, in een zogeheten co-ouderschap. 

Bij wijze van tijdelijke regeling komen partijen overeen dat de man de zorg voor de 

kinderen op maandag en dinsdag heeft, de vrouw op woensdag, donderdag tot dat op 

vrijdag het weekend begint. De kinderen verblijven om en om het weekend bij de man 

en bij de vrouw. 

  

Op schoolvrije dagen zullen partijen zelf voor de kinderen zorgen waartoe zij, zodra 

bekend is om welke dagen het gaat, afspraken zullen maken. 

  

Wanneer een van de ouders niet in staat is om gedurende diens zorgtijd voor de kinderen 

te zorgen zal als eerste de andere ouder worden gevraagd om de zorg over te nemen. 

Wanneer deze ouder daartoe niet beschikbaar is, staat het de eerstbedoelde ouder vrij 

om een derde in te schakelen. 



  

Wanneer een van beide ouders vanwege werk tijdelijk afwezig zal zijn ingeval van een 

(bijvoorbeeld buitenlandse dienstreis) zullen partijen elkaar tijdig formeren over de duur 

en lengte van de afwezigheid, alsmede de verblijfsgegevens aan elkaar ter beschikking 

stellen. 

  

Over verdeling van de schoolvakanties zullen partijen jaarlijks afspraken met elkaar 

maken, bij voorkeur in de maand september. Uitgangspunt is dat de kinderen in beginsel 

de helft van de vakantie bij iedere ouder doorbrengen. 

Ook zullen partijen dan afspraken met elkaar maken over de duur van de aaneengesloten 

periode van het verblijf bij één van hen gedurende de zomervakantie. 

  

Partijen zullen ruim voor het vertrek met vakantie de gegevens van hun verblijfadressen 

e.d. aan elkaar doorgeven alsmede wanneer gebruik wordt gemaakt van vliegverkeer 

een kopie van de tickets aan de achterblijvende ouder ter beschikking stellen, e.e.a. 

minimaal 2 weken voor vertrek. 

Ook zullen door partijen tijdig de gewenste toestemmingsverklaringen worden getekend 

en aan de andere ouder ter beschikking worden gesteld i.v.m. buitenlandse vakanties. 

  

Partijen zullen bij de overdracht van de kinderen informatie uitwisselen over de 

belangrijke dingen die zich in de voorgaande zorg tijd hebben voorgedaan. 

Partijen zullen tussendoor contact met elkaar over de kinderen hebben, zo vaak als nodig 

is. 

  

  

Contact met niet verzorgende ouder 

  

Wanneer de kinderen dat wensen, kunnen zij tijdens de zorgtijd van de man contact met 

hun moeder hebben, persoonlijk, per e-mail of anderszins, een en ander in overleg met 

de man. Andersom kunnen de kinderen eenzelfde contact met de man hebben, wanneer 

zij bij de vrouw verblijven. 

  

  

Paspoort/ID bewijs 

  

Zodra de kinderen over een paspoort/ID bewijs beschikken, zal dat paspoort in beheer 

zijn bij de man, die het aan de vrouw zal afgeven wanneer het nodig is voor een 

buitenlandse vakantie. 

De kosten die verbonden zijn aan het aanvragen van een paspoort dan wel ID bewijs 

zullen voor de helft door ieder van de ouders worden betaald. 

  

De vrouw zal de aanvraag van de ID bewijzen van de kinderen in werking zetten. De 

man zal de benodigde toestemmingsformulieren ondertekenen en zijn identiteitsbewijs 

ten behoeve van deze aanvraag ter beschikking stellen. 

De kosten verbonden aan de ID bewijzen zullen ten laste van de kinderrekening komen. 

  

  

Verhuizing 

  

Partijen zijn ervan op de hoogte dat bij het uitoefenen van gezamenlijk gezag 

voorafgaande toestemming van de andere ouder vereist is voor het meeverhuizen van de 

kinderen, wanneer de verhuizing van invloed is op de hierboven omschreven 

zorgregeling. 

  

  



Zorgtaken 

  

Gedurende de tijd dat de kinderen bij hun vader verblijven, is hij verantwoordelijk voor 

de dagelijkse zorg voor de kinderen en andersom is de vrouw dat gedurende de tijd dat 

de kinderen bij haar verblijven. 

Zaken als lichamelijke verzorging, tijden van thuiskomen, bedtijd, hoogte zakgeld zullen 

de ouders eerst in onderling overleg met elkaar en vervolgens met hun kinderen 

afstemmen. 

  

  

School 

  

De keuze voor onderwijs maken de ouders gezamenlijk en zodra mogelijk in 

samenspraak met hun kinderen, waarbij zij ook de adviezen van school betrekken. 

  

Beide ouders zullen zich sterk maken om rechtstreeks door school te worden 

geïnformeerd omtrent de vorderingen van hun kinderen, ouderavonden, buitenschoolse 

activiteiten, het krijgen van rapporten, nieuwsbrieven en dergelijke. 

Indien zulks niet mogelijk is, is de vrouw het eerste aanspreekpunt voor school en draagt 

zij de verantwoordelijkheid om de man tijdig en volledig in te lichten over het 

bovenstaande. 

  

Beide ouders zullen de informatieavonden, ouderavonden en buitenschoolse activiteiten 

bezoeken, bij voorkeur gelijktijdig. 

Eventuele nieuwe partners zullen niet bij de ouderavonden aanwezig zijn dan na 

uitdrukkelijke toestemming van de andere ouder. Indien een van de kinderen bezwaar 

heeft tegen de aanwezigheid van een nieuwe partner, zal dat onderwerp van overleg zijn. 

  

Indien over de ontwikkeling van de kinderen gesprekken op school plaatsvinden, zullen in 

beginsel beide ouders bij een dergelijk gesprek aanwezig zijn. Indien een van de ouders 

verhinderd is, zullen partijen vooroverleg voeren en zal na afloop van het gesprek 

verslag worden gedaan aan de niet aanwezige ouder. 

  

Partijen zullen erop toezien dat hun kinderen tijdig hun huiswerk maken. 

  

  

Medische aangelegenheden 

  

Beslissingen omtrent medische aangelegenheden nemen de ouders in onderling overleg, 

tenzij er sprake is van een acuut medisch probleem, waar overleg niet op kan wachten. 

In dat geval treft de ouder bij wie de kinderen zijn de noodzakelijke maatregelen. Deze 

ouder is gehouden om de andere ouder ten spoedigste te informeren. 

  

Ieder van de ouders heeft toegang tot een ziek kind dat verpleegd wordt. Eventuele 

nieuwe partners hebben geen voorrang boven de ouders en zullen hier niet bij aanwezig 

zijn dan na uitdrukkelijke toestemming van de andere ouder. Indien een van de kinderen 

bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een nieuwe partner, zal dat onderwerp van 

overleg zijn. 

  

De vrouw zal ervoor zorgen dat de kinderen naar de tandarts gaan. 

  

 

 

 

  



Informatie/consultatie/overleg 

  

Partijen zullen elkaar eens per maand treffen om buiten aanwezigheid van de kinderen 

overleg te voeren, informatie uit te wisselen en waar nodig elkaar te consulteren. 

  

Zaken die zich aandienen waarvan aangenomen mag worden dat deze van bijzondere 

aard zijn dan wel een nieuwe periode in het leven van de kinderen inluiden, zullen tijdig 

vooraf onderwerp van overleg tussen de ouders vormen. 

  

  

Financiële afspraken 

  

Partijen zijn overeengekomen dat zij gebruik zullen maken van een zogeheten 

kinderrekening voor de verblijfsoverschrijdende kosten van de kinderen. 

Zij zullen voor in augustus 2018 de kinderrekening openen. Zij zullen beiden toegang tot 

deze rekening hebben. 

  

De behoefte van de kinderen hebben partijen laten berekenen aan de hand van hun 

jaaropgave 2018. 

De man verdiende in dat jaar bruto € ….. en de vrouw bruto €…... Deze bedragen staan 

vermeld in bedoelde jaaropgaven. 

  

Het netto besteedbaar inkomen van de man komt blijkens de berekening uit op een 

bedrag van € … per maand en van de vrouw op €… per maand. 

Het netto besteedbaar gezinsinkomen bedraagt derhalve € …… per maand. 

Het alimentatie-rekenen-programma maximeert het netto besteedbaar gezinsinkomen 

tot een bedrag van €  .. per maand en met inachtneming van dat bedrag alsmede de 

kalenderleeftijd van de kinderen komt de behoefte van de kinderen uit op een bedrag 

van €  .. per maand. 

  

Partijen komen overeen dat de man een bedrag van € ..  per maand op de 

kinderrekening zal storten en de vrouw een bedrag van € .. per maand. 

Deze bedragen zullen met ingang van ……. door partijen worden voldaan en bij 

vooruitbetaling op de kinderrekening worden gestort. 

  

De man behoudt de kinderbijslag en het door hem te ontvangen kindgebonden budget. 

Dat is de reden dat de man een hoger bedrag dan de vrouw op de kinderrekening moet 

storten terwijl hij een lager inkomen heeft dan de vrouw. 

  

Partijen komen overeen dat bovengenoemde afspraak betrekking heeft op de periode tot 

1 januari 2019. 

Zij zullen aan de hand van de daadwerkelijk door hen genoten inkomsten over 2018 een 

herberekening laten maken van het aandeel van ieder van hen in de 

verblijfsoverschrijdende kosten van de kinderen. 

  

Wanneer zich incidentele uitgaven voordoen voor de kinderen waarvoor het budget op de 

kinderrekening onvoldoende is, zullen partijen met elkaar overleg voeren over een 

incidentele storting op de kinderrekening. 

Wanneer structureel blijkt dat bovengenoemde bedragen onvoldoende zijn om de 

verblijfsoverschrijdende kosten van de kinderen te betalen, zullen partijen aanvullende 

afspraken met elkaar maken over verhoging van de door hen maandelijks op de 

kinderrekening te storten bedragen. 

  

Wanneer een kind 18 jaar wordt, onderwijs volgt en niet in eigen kosten van studie en 

levensonderhoud kan voorzien, dient door ieder der ouders de maandelijkse bijdrage te 



worden doorbetaald en zo nodig aangepast wanneer de kosten van studie en 

levensonderhoud van het betreffende kind uit de maandelijkse bijdragen niet kunnen 

worden betaald. 

Wanneer een studerend kind de 21-jarige leeftijd bereikt wordt de hierboven omschreven 

regeling eveneens voortgezet, zolang het kind voor de ouders aanvaardbare 

studieresultaten behaalt. 

In die situatie komt de behoeftigheid van het betreffende kind niet aan de orde. De 

periode van doorbetalen loopt in beginsel door tot aan het 23e jaar van het betreffende 

kind dan wel in afwijking hiervan in overleg tussen kind en ouders. 

  

  

Jaarlijkse evaluatie/regeling geschillen 

  

Aan het begin van ieder schooljaar zullen partijen het onderhavige ouderschapsplan met 

elkaar evalueren en waar nodig bijstellen, welke bijstelling uitsluitend met instemming 

van beide ouders en indien mogelijk in overleg met hun kinderen tot stand kan komen. 

Structurele wijzigingen zullen partijen schriftelijk aan elkaar bevestigen. 

  

Indien de door een van de ouders gewenste bijstelling niet door de andere ouder dan wel 

door (een van) de kinderen wordt gedragen, zullen partijen trachten met behulp van een 

derde/derde de gerezen geschilpunten op te lossen. 

  

Aldus overeengekomen en getekend te … op …… 201. 

  

 


