OUDERSCHAPSPLAN
De ondergetekenden,
<partner>
en
<partner>
die samen worden genoemd: de ouders, of de partijen,
Nemen in aanmerking:
Partijen hebben het voornemen te gaan scheiden. Met dit ouderschapsplan leggen partijen de afspraken
vast welke voor de minderjarigen zullen gelden na de scheiding. Voorafgaand aan/uit het huwelijk van
partijen zijn de volgende thans nog minderjarige kinderen geboren:
- voor- en achternaam kind, geboren te <plaats> op <datum>
- voor- en achternaam kind, geboren te <plaats> op <datum>
- voor- en achternaam kind, geboren te <plaats> op <datum>
Partijen hebben het gezamenlijke gezag verkregen door geboorte tijdens het huwelijk.
De ouders hebben overleg gehad over de wijze waarop zij na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken
verdelen, de wijze waarop zij elkaar informatie verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige
aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen en over
de wijze waarin zij in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen zullen voorzien.
Overeenkomstig (artikel 1:247a BW jo.) 815 Rv hebben ouders de tussen hen getroffen regeling in dit
ouderschapsplan vastgelegd.
Volgens de ouders is het in het belang van de kinderen dat zij contact hebben met beide ouders. Als
ouders onderschrijven de zij het recht van de kinderen op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding
door beide ouders. Zij streven er dan ook naar de ontwikkeling van de banden van de kinderen met de
andere ouder zoveel mogelijk te bevorderen. De ouders realiseren zich daarbij tevens dat zij als ouders
een inspanningsverplichting hebben om respectvol met elkaar om te gaan.
Bij de totstandkoming van dit ouderschapsplan zijn de kinderen op een passende wijze betrokken. De
ouders hebben de gevolgen van de scheiding met hen besproken op een wijze die leeftijds- en
ontwikkeling adequaat is.
Zij verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1. Gezag
Beide ouders oefenen op dit moment het ouderlijk gezag uit. De ouders achten het in het belang van de
kinderen dat de huidige gezagssituatie gehandhaafd blijft.
2. Hoofdverblijf
De ouders hebben het hoofdverblijf als volgt bepaald:
- voornaam wordt ingeschreven bij de man/vrouw
- voornaam wordt ingeschreven bij de man/vrouw
- voornaam wordt ingeschreven bij de man/vrouw
Indien nodig zal een wijziging van de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) plaatsvinden.
3. Informatie- en consultatieregeling
De ouders zullen elkaar maandelijks op de hoogte stellen van gewichtige aangelegenheden met
betrekking tot de persoon en het vermogen van desbetreffend kind en desbetreffende ouder zal de
andere ouder raadplegen over de daaromtrent te nemen beslissingen.
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4. Zorgregeling
Tussen partijen zal als verdeling van de zorg- en opvoedingstaken gelden, een zorgregeling waarbij de
kinderen bij de man/vrouw zullen verblijven:
- een weekend per 14 dagen;
- iedere week een doordeweekse dag;
- de helft van de schoolvakanties en feestdagen.
Gedurende de zomervakantie is er een verblijf bij zowel de man als de vrouw, gedurende een
aaneengesloten periode van tenminste twee weken. Verdere en afwijkende afspraken zullen partijen in
onderling overleg maken.
Gedurende de tijd dat het kind bij de desbetreffende ouder verblijft, is deze ouder verantwoordelijk voor
de dagelijkse zorg.
Als de kinderen bij de ene ouder zijn, zal deze ouder telefonisch- en emailcontact met de andere ouder,
mits dit geschiedt op een voor alle betrokkenen aanvaardbare wijze, niet in de weg staan.
Halen en brengen
Het kind worden in principe gebracht naar de ouder waar het gaat verblijven en het wordt teruggebracht
door de ouder waar het kind verbleef.
5. Financiën
5.1 Verblijfskosten
Ieder draagt de dagelijkse verblijfskosten van het kind bij hem of bij haar. Het betreft bijvoorbeeld:
• eten
• drinken
• woon- en energiekosten
• kosten van vakantie
5.2 Kinderalimentatie
De ouders stellen de behoefte van de kinderen op grond van de tabel ‘kosten van kinderen’, behorende
bij het Rapport Expertgroep Alimentatienormen (…… kinderbijslagpunten) vast op € ……,- per kind per
maand. Op basis van de verhouding in draagkracht van de man en de vrouw bedraagt het aandeel van
de man in de behoefte van de kinderen € ……,- per kind per maand en dat van de vrouw € ……,- per kind
per maand. Gelet op de zorg die de man voor de kinderen heeft, bedraagt de zorgkorting waarop de man
aanspraak maakt ……% van de behoefte van de kinderen. Dit brengt een korting mee van € ……,- per
kind per maand. Op grond van het voorgaande betaalt de man met ingang van datum beëinging van de
gemeenschappelijke huishouding aan de vrouw een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding
en/of levensonderhoud en studie van de kinderen ter grootte van € ……,- per kind per maand, bij
vooruitbetaling aan de vrouw te voldoen. Deze kinderalimentatie zal zijn onderworpen aan de wettelijke
indexering als bedoeld in artikel 1:402a BW, voor het eerst met ingang van 1 januari 2022.
Betaling
Zolang het minderjarige kind in de woning van de meeste verzorgende ouder verblijft, zal deze
kinderalimentatie worden overgemaakt naar de bankrekening van de deze ouder.
Verblijfsoverstijgende kosten
Verblijfsoverstijgende kosten worden gedragen door de vrouw. Het betreft kosten welke los staan van
waar het kind verblijft. Het betreft bijvoorbeeld:
• kleding en schoeisel
• kosten voor openbaar vervoer (i.v.m. school)
• sportcontributies, sportbenodigdheden, sportkleding
• muziekinstrumenten
• kosten van BSO/kinderopvang
• oppaskosten
• abonnementen (waaronder telefoon)
• kapper
• schoolgeld, schoolexcursies /schoolreisje
• computer
• fiets
• niet vergoede medische kosten
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Kinderbijslag
Kinderbijslag komt toe aan de vrouw.
Meerderjarige kind
Vanaf het tijdstip waarop een kind meerderjarig wordt, worden onderhoudsbijdragen ex artikel 1:395a
BW, op een door dat kind aan te wijzen bankrekening gestort, tenzij dat kind op dat moment nog bij een
van beide ouders woont. In dat geval wordt door de ouders en het kind in onderling
overleg bepaald op welke wijze wordt betaald, zolang de situatie voortduurt. De wettelijke
indexeringsregeling blijft van toepassing totdat het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.
Studiekosten na 21 jaar
De ouders verplichten zich aan een kind van 21 jaar of ouder een (studie) bijdrage te betalen zolang het
kind met redelijke resultaten en in overleg met hen met een beroepsopleiding bezig is of studeert, doch
uiterlijk tot het tijdstip waarop het kind de ………..-jarige leeftijd bereikt.
Dit beding ten behoeve van ieder der kinderen van de ouders is onherroepelijk, zodat de kinderen recht
hebben om zo nodig nakoming van dit beding te vorderen. De ondertekening van dit convenant geldt
tevens als aanvaarding van dit beding door partijen als wettelijk vertegenwoordigers van hun
minderjarige kinderen.
5.3 Kinderbijslag
Conform de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) wordt de kinderbijslag voor het kind
ontvangen door de ouder waar het kind staat ingeschreven bij de gemeente. De ouders zullen aan de
Sociale VerzekeringsBank (SVB) melden, dat hun situatie is gewijzigd. Partijen zullen gezamenlijk een
nieuwe aanvraag tot het verkrijgen van kinderbijslag (artikel 14 AKW) indienen bij de SVB, zodat de
kinderbijslag op de kinderrekening zal worden gestort.
5.4 Wettelijke aansprakelijkheid
De ouder waar het kind de hoofdverblijfplaats houdt, is gehouden zorg te dragen voor een WA
verzekering.
5.5 Wijzigingen
Zodra er een aanzienlijke wijziging ontstaat in het huidige inkomen van één van de ouders, welke
wijziging behoort te leiden tot een wijziging van de hierboven omschreven financiële afspraken met
betrekking tot de kinderen en zodra er een wijziging zal ontstaan in de verblijfplaats van het kind, zullen
ouders in onderling overleg en op basis van de hierboven omschreven uitgangspunten de door ieder van
hen te betalen bijdrage vaststellen.
6. Geschillenregeling en evaluatie
6.1 Het ouderschapsplan zal jaarlijks worden geëvalueerd.
6.2 In het geval ouders in de toekomst van mening mochten gaan verschillen over de interpretatie of
uitvoering van dit ouderschapsplan, zullen zij trachten door middel van onderling overleg tot een regeling
te komen.
6.3 Mocht dit niet lukken, dan zullen ouders zich wenden tot een in onderling overleg aan te wijzen
bemiddelaar, zoals bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of professionele derde (bijvoorbeeld psycholoog
of (advocaat-)mediator).
6.4 Pas indien en nadat die bemiddeling niet tot het gewenste resultaat zal hebben geleid zullen ouders
zich tot een eigen advocaat kunnen wenden, met de opdracht betreffende geschilpunten aan de rechter
voor te leggen.
Aldus overeengekomen en getekend,
te …………………………………….. op ...

te …………………………………….. op ...

……………………………………..
<partner>

……………………………………..
<partner>
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