OUDERSCHAPSPLAN

1. De Ouders
Naam ouder 1 : …………………………………………………………………………..…………………..
Vader/Moeder
Adres : …………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en plaats : …………………………………………………………………………………………
Naam ouder 2 : ……………………………………………………………………………………………….
Vader/Moeder
Adres : …………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en plaats : …………………………………………………………………………………………

2. De kinderen
Voornaam

Familienaam

Geboortedatum

3. Ouderschap
3.1.

Respectvol en effectief ouderschap

De ouders zijn zich bewust dat ze de verplichting hebben om de band tussen de kinderen en
de andere ouder te bevorderen. En dat de kinderen volgens de wet recht hebben op een
gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Uit het oogpunt van liefdevol,
respectvol en effectief ouderschap en ten behoeve van een goede sociaal-emotionele
ontwikkeling van onze kinderen, zijn de volgende afspraken gemaakt:
-

De ouders vallen elkaar in het bijzijn van de kinderen niet af.
De ouders zijn duidelijk tegen de kinderen over hun gezamenlijke keuzes/beslissingen.
De ouders vertrouwen elkaars intentie om een goede ouder te zijn.
De ouders bieden elkaar zekerheid door betrouwbaar te zijn in de gemaakte
afspraken.
De ouders delen de zorg en opvoeding van de kinderen zo goed mogelijk.
De ouders zorgen steeds voor een up-to-date en werkbaar ouderschapsplan.
De ouders respecteren de eventuele “andere regels” bij de andere ouder, zolang die
regels de kinderen niet schaden.
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3.2.

Ouderlijk gezag

-

De ouders hebben gezamenlijk het ouderlijk gezag.

-

De moeder heeft alleen het ouderlijk gezag.

-

De vader heeft alleen het ouderlijk gezag.

OF
OF

3.3.

Verblijfsregeling

-

De ouders kiezen voor een ongelijk verdeeld verblijf.
Daarbij zullen de ouders de eventuele ongunstige gevolgen van de scheiding voor
de kinderen zoveel mogelijk beperken en er voor zorgen dat de kinderen onderling
en met beide ouders goed contact hebben.
Het rooster van het ongelijk verdeeld verblijf wordt als bijlage aan het
ouderschapsplan gehecht.

-

De ouders kiezen voor een gelijk verdeeld verblijf.
Daarbij zullen de ouders de eventuele ongunstige gevolgen van de scheiding voor
de kinderen zo veel mogelijk beperken en er voor zorgen dat de kinderen onderling
en met beide ouders goed contact kunnen hebben.
Het rooster van het gelijk verdeeld ouderschap wordt als bijlage aan het
ouderschapsplan gehecht.

OF

-

4. Verdeling van de zorg voor de kinderen
4.1.

Hoofdverblijfplaats van de kinderen

-

De hoofdverblijfplaats van de kinderen is bij de moeder.

-

De hoofdverblijfplaats van de kinderen is bij de vader.

OF

4.2.

Verjaardagen van de kinderen

-

Een jarig kind viert zijn/haar verjaardag bij de ouder waar het dan verblijft. De andere
ouder viert de verjaardag van dat kind op een later tijdstip.

-

Een jarig kind viert zijn/haar verjaardag gezamenlijk met beide ouders. Alle
grootouders en overige familie van de ouders zijn welkom.

-

De kinderfeestjes worden door de ouders om en om georganiseerd.

-

Eventuele nieuwe partners zijn alleen, in overleg met de andere ouder, aanwezig op
het verjaardagsfeest.

-

De ouders kopen gezamenlijk een cadeau voor het jarige kind.

-

De ouders kopen elk apart een cadeau voor het jarige kind

OF

OF
OF

OF
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4.3.
-

4.4.

-

4.5.

Verjaardagen van de ouders
De ouders zorgen er over en weer voor dat de kinderen op de verjaardag van de
andere ouder aanwezig zijn en stemmen vooraf tijdstip en uur af.
De niet jarige ouder zorgt ervoor dat de kinderen voor de jarige ouder een cadeau
hebben.

Verjaardagen van anderen zoals opa’s, oma’s en andere belangrijke mensen
voor de kinderen
Beide ouders zorgen ervoor dat de kinderen mee kunnen naar een verjaardag of
ander feest van familie of andere nabije derden en stemmen dit tijdig vooraf af.
De ouders zorgen ervoor dat de kinderen deel kunnen nemen aan partijtjes van
leeftijdsgenoten.
De ouder die op dat moment de zorg heeft, brengt/haalt het kind en zorgt voor een
cadeautje.

Vakanties en feestdagen

Eén keer per jaar worden de vakanties en de feestdagen door de ouders, eventueel in
overleg met de kinderen, gepland.
De ouders spreken af om de vakanties en feestdagen te plannen in de maand :
…………………….
Afspraken over de vakanties :
-

voorjaarsvakantie
meivakantie
zomervakantie
herfstvakantie
kerstvakantie

Afspraken over de feestdagen :
-

4.6.
-

Pasen
Pinksteren
Moederdag
Vaderdag
Kerst
Oud en nieuw
Carnaval

Spullen in het ene huis en spullen in het andere huis
De ouders zorgen elk voor een passende slaapgelegenheid en voor voldoende
essentiële spullen voor de kinderen, zoals kleding en speelgoed.
De ouders zorgen beiden dat de kinderen de beschikking hebben over schone
kleding.
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4.7.

Vervoer van de kinderen en hun spullen

De ouders zorgen ervoor dat de kinderen worden gebracht en gehaald en spreken hierover
het volgende af:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4.8.
-

Contact van de kinderen met de andere ouder
Beide ouders bieden de kinderen altijd de ruimte voor telefonisch of persoonlijk
contact met de andere ouder.
Beide ouders hebben het recht om altijd hun interesse en betrokkenheid jegens de
kinderen te tonen.

4.9.

Sport en andere hobby’s
De ouder bij wie het kind op dat moment verblijft is verantwoordelijk voor het vervoer
van de kinderen naar hun activiteiten zoals sport, muziek of andere hobby’s.

4.10.

Begeleiding activiteiten

De ouder, die de betreffende week verantwoordelijk is, regelt dat er begeleiding is.
Eventueel kan de andere ouder na overleg ingeschakeld worden.

4.11.
-

Afspraken ten aanzien van school en studie

De ouders beslissen samen over de schoolkeuze en andere onderwijszaken.
De ouders bezoeken gezamenlijk de 10-minuten gesprekken of andere formele
gesprekken over de kinderen op school.
Beide ouders zijn verantwoordelijk voor het informeren van de andere ouder met
betrekking tot de schoolkrant, schoolse activiteiten of schoolfeesten.
Als postadres voor de scholen wordt het adres gehanteerd waar de kinderen staan
ingeschreven. Van de ontvangen post brengen ouders elkaar op de hoogte.
De ouders zijn beiden aanwezig bij belangrijke gebeurtenissen voor de kinderen, zoals
het uitreiken van diploma’s, optredens of uitvoeringen.

5. Gezondheid
5.1.

Gezondheid kinderen
-

Beide ouders informeren elkaar zo snel als mogelijk over ziekte of zorgen over de
gezondheid van een kind.
De ouders hebben overleg met elkaar over artsbezoek, medicijngebruik of eventuele
medische onderzoeken of medische ingrepen.
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-

-

5.2.

Als een kind ziek is, dan wordt deze in principe verzorgd door de ouder bij wie het kind
op dat moment volgens het rooster verblijft. In noodgevallen wordt allereerst een
beroep gedaan op de andere ouder.
Beide ouders hebben toegang tot het zieke kind. In ernstige en/of langdurige situaties
verdelen de ouders de zorg in overleg.

Gezondheid ouders
Als één van de ouders te ziek is om zorg te dragen voor de kinderen, dan wordt de
andere ouder als eerste gevraagd om die zorg over te nemen. Als dit niet mogelijk is,
regelt de zieke ouder andere opvang, tenzij deze daartoe niet in staat is. Bij te
voorziene langdurige ziekte van één van de ouders overleggen de ouders over een
langer durende aanpassing in de zorg voor de kinderen.

6. Opvoeding
6.1.

Basis opvoedingsafspraken
-

De ouders proberen in de opvoeding grote verschillen te vermijden.
De ouders informeren elkaar bij opvoedingsproblemen of gedragsproblemen bij een
kind.

Concreet maken de ouders de volgende afspraken over :
-

Bedtijden ..……………………………………………………………………………………………….

-

Eten ……………………………………………………………………………………………………….

-

Huiswerk ………………………………………………………………………………………………….

-

Zakgeld/kleedgeld: ……………………………………………………………………………………

-

Aanvragen paspoort/ID voor de kinderen: ………………………………………………………

-

Geloofsovertuiging: ……………………………………………………………………………………

-

Gebruik computer/telefoon: …………………………………………………………...…………...

-

Televisie kijken: ……………………………………………………………………………..…………..

-

Drugs/alcohol: ………………………………………………………………………………………….

-

Seksuele voorlichting: …………………………………………………………………………………

-

Uitgaan: ………………………………………………………………………………………………….

-

Logeren vrienden/vriendinnen/familie: …………………………………………………………...

-

Andere:…………………………………………………………………………………………………..
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6.2.

Opvang en oppas
-

6.3.

De ouders geven er de voorkeur aan dat de kinderen zoveel mogelijk bij één van de
ouders verblijven.
Elke ouder regelt zelf voor oppas of opvang buiten de schooltijden.

Contact met leeftijdsgenoten en met familie
-

6.4.

De ouders spannen zich in dat de kinderen voldoende met leeftijdsgenoten kunnen
spelen.
De ouders spannen zich in om het contact van de kinderen met de beide families
intact te houden, ook in het geval dat één van de ouders mocht komen te overlijden.

Verhuizen van één van de ouders
-

De ouders spreken af om niet verder dan tien kilometer vanaf het huidige adres te
gaan wonen totdat jongste kind 16 jaar is.

OF
- De ouders informeren elkaar tenminste drie maanden van te voren wanneer één van
hen op een afstand van meer dan tien kilometer gaat verhuizen.
OF
- Als één van de ouders door een werkgever verplicht wordt om ver weg te gaan
wonen; dan spreken de ouders af om er voor te zorgen dat het contact met de
kinderen zo goed mogelijk wordt gehandhaafd.

6.5.

Nieuwe partner
De kinderen zullen een nieuwe partner nooit mama of papa noemen.

6.6.

Foto’s en dergelijke
De ouders zorgen er over en weer voor dat beide ouders over voldoende foto’s en
werkstukjes van de kinderen beschikken. Eventuele kosten worden door de ouders
gedeeld.

7. Financieel
7.1.

Bijdrage van de ouders aan de kosten van de kinderen (kinderalimentatie)

7.1.a. Gelijk verdeeld verblijf
Elke ouder zal instaan voor de verblijfsgebonden kosten van het kind die worden gemaakt
tijdens de periode waarin het kind bij die ouder verblijft.
Onder de verblijfsgebonden kosten van het kind wordt verstaan alle dagdagelijkse kosten
met betrekking tot het verblijf van de kinderen, zoals woonkosten – kosten van opvoeding,
verzorging en voeding – vervoerskosten – telefoon/internet – kosten van kledij (behalve
overjassen en schoeisel) – éénmalige vrijetijdsactiviteiten – uitstapjes – eigen gezinsvakantie –
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kosten verbonden aan reis die ouder met kinderen maakt (bijvoorbeeld skiuitrusting- en
kleding) – babysit – speelgoed – persoonlijke cadeau ‘s.
De ouders zullen samen, elk voor de helft, instaan voor de verblijfsoverstijgende kosten van
het kind.
Onder de verblijfsoverstijgende kosten van het kind wordt verstaan :

1. Medische kosten :
- de gewoonlijke bezoeken aan huisarts en tandarts, en de door hen bij deze
bezoeken/consultaties voorgeschreven geneesmiddelen;
- de behandelingen door geneesheren-specialisten, evenals de door hen voorgeschreven
medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en gespecialiseerde verzorging;
- de kosten van heelkundige ingrepen en van hospitalisatie, evenals van de specifieke
behandelingen die eruit voortvloeien;
- de paramedische kosten en hulpmiddelen (orthodontie, logopedie, oftalmologie,
psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie, prothesen en
apparaten (aankoop van een bril, beugel, lenzen, orthopedische zolen en schoenen,
hoorapparaten, rolstoel));
- de jaarlijkse door de ouders of én van hen te betalen mutualiteitsbijdrage en premie van
een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering, voor zover deze
premie betrekking heeft op de kinderen,
en dit alles :
- voor zover deze voorgeschreven zijn door bevoegde artsen of door een bevoegde
instantie;
- en onder aftrek van de tussenkomst van de mutualiteit, van een hospitalisatieverzekering of
van een ander aanvullende verzekering.

2. Kosten verbonden aan de schoolse opleiding :
- schoolrekeningen;
- buitengewone meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar (ski-, zee- en
bosklassen, school- en studiereizen, stages);
- de aankoop van schoolboeken en cursussen;
- noodzakelijk studiemateriaal en schoolkledij, waaronder uniform, die vermeld staan op een
door de onderwijsinstelling afgeleverde lijst;
- abonnementen voor het openbaar vervoer van en naar school;
- het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en/of bijzondere opleidingen;
- de aankoop van een personal computer en printer met de voor de studie noodzakelijke
softwareprogramma’s;
- de kosten verbonden aan een verblijf op internaat of aan de huur van een
studentenkamer;
- de kosten van homologatie van het diploma,
en dit alles na aftrek van eventuele schoolpremie(s), studietoelagen en/of studiebeurzen,
waarvan de stavingstukken bij de afrekening worden gevoegd.

3. Kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing van het kind:
- een kledingbasisuitrusting, overjassen en schoeisel;
- zakgelden en (belwaarde) van gsm (waarvan de omvang in gemeen overleg tussen
partijen dient te worden bepaald);
- kosten kapper;
- lidgeld en basisbenodigdheden voor een sportclub, jeugdvereniging, muziekvereniging;
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- inschrijvingsgelden en kosten voor taal- en sportkampen, kampen van jeugdbeweging en
sportstages;
- inschrijvingsgelden en basisbenodigdheden met betrekking tot lessen voor beeldende
kunst, muziek, woord en dans;
- inschrijvings- en examengeld voor het theoretisch examen inzake rijbewijs voor zover dit niet
kosteloos langs de school kan behaald worden maar via een rijschool dient te geschieden,
evenals het inschrijvingsgeld en examen voor het praktisch rijexamen met een maximum van
20 lesuren.
Voor wat de kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de
ontplooiing betreft, dienen deze het voorwerp te zijn van een voorafgaand overleg en een
uitdrukkelijk voorafgaand akkoord, behoudens hoogdringendheid of overmacht.
Hetzelfde geldt voor wat betreft de kosten verbonden aan (1) een verblijf op internaat of
aan de huur van een studentenkamer, (2) meerdaagse schoolactiviteiten die geen verplicht
deel uitmaken van het leerprogramma en (3) de aankoop van een personal computer en
printer met de voor de studie noodzakelijke softwareprogramma’s.
Aan het vereiste van een voorafgaand overleg en een uitdrukkelijk voorafgaand akkoord zal
voldaan zijn wanneer de ouder aan wie het verzoek tot akkoord wordt gericht bij
aangetekende brief, faxbericht, sms of email, nalaat hierop te reageren binnen de vijf
dagen.
Tijdens de vakanties (= kerstvakantie, paasvakantie en grote vakantie) wordt deze termijn
met dertig dagen verlengd.
In geval van het ontbreken van het voorafgaand overleg en/of voorafgaand akkoord en
onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, zal de meest gerede partij zich eerst tot
de bevoegde (familie)rechter dienen te wenden alvorens deze verblijfsoverstijgende kosten
opeisbaar zullen zijn.
De verblijfsoverstijgende kosten dienen, behoudens andersluidende schriftelijke
overeenkomst tussen de partijen (1) drie maal per jaar te worden afgerekend en met name
op 30 september, 31 januari en 30 mei van elk jaar, (2) met mededeling van een kopie van
de stavingstukken door de partij die de betaling vraagt en (3) zij dienen te worden betaald
binnen de vijftien dagen na de mededeling van de afrekening met stavingstukken.
Ingeval van compensatie tussen wederzijdse opeisbare schulden met betrekking tot de
verblijfsoverstijgende kosten, is alleen het verschil verschuldigd.
De partij die nalaat om een verblijfsoverstijgende kost voor te leggen ter afrekening, binnen
het jaar nadat deze kost is gemaakt, wordt geacht af te zien van zijn aanspraak op de
bijdrage hierin vanwege de andere partij.
Indien er wordt gewerkt met een gezamenlijke kindrekening, dan zal deze als volgt zal
worden gespijsd:
- de stortingen van het kinderbijslagfonds;
- alle studiebeurzen en/of studietoelagen die één van de ouders of beiden zullen genieten;
- de terugbetaling door mutualiteit en hospitalisatieverzekering, de storting van alle
terugbetalingen door de mutualiteit en/of hospitalisatieverzekering ten gevolge van
medische prestaties en/of ziekenhuisopname voor de kinderen;
- de maandelijkse financiële bijdrage van elk der ouders, die wordt bepaald als volgt : 100,00
EUR te storten door elk van de ouders, dit voor de vijfde van elke maand;
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Met dien verstande dat partijen jaarlijks vóór eind januari zullen nagaan of de maandelijkse
stortingen in functie van de te verwachten kosten voor de kinderen dienen te worden
aangepast;
Vertoont de rekening op het einde van het jaar een positief saldo, dan kan dit op de
kindrekening behouden blijven ten titel van reserve, met dien verstande dat deze fondsen in
overleg tussen partijen op een aan deze rekening gekoppelde spaarrekening voor de
kinderen kan worden overgeheveld;
Vertoont de rekening op enig ogenblik een saldo van minder dan 250,00 EUR, dan doen
beide partijen een bijstorting, elk ten belope van de helft, zodat het saldo opnieuw minimum
250,00 EUR bedraagt;
Elk der ouders zal beschikken over een volmacht op deze rekening en kan er dus betalingen
ten gunste van het kind (nadere omschrijving) mee uitvoeren door middel van een
bankkaart of overschrijving.

7.1.b. Ongelijk verdeeld verblijf
Het onderhoudsgeld dekt de gewone kosten van een kind. Dit zijn de kosten van voeding,
kledij, was, kleine schooluitgaven e.d.m.
-

De vader stort maandelijks een bijdrage van ……………..EUR per maand

-

De moeder stort maandelijks een bijdrage van …………….EUR per maand

OF

Het onderhoudsgeld wordt maandelijks vóór de eerste van de maand gestort op het
rekeningnummer……………………………………ten name van …………………………
Naast het onderhoudsgeld dienen de zogenaamde buitengewone kosten van de kinderen
onder de ouders te worden verdeeld.
Overeenkomstig artikel 203bis, §3, derde lid van het Burgerlijk Wetboek wordt onder
buitengewone kosten verstaan, de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven
die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget
voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de
vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden.
De volgende – limitatief opgesomde – kosten worden als buitengewone kosten beschouwd:

1. Uitzonderlijke medische en paramedische kosten, nl.:
- de behandelingen door geneesheer-specialisten, evenals de door hen voorgeschreven
medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en gespecialiseerde verzorging;
- de kosten van heelkundige ingrepen en van hospitalisatie, evenals van de specifieke
behandelingen die eruit voortvloeien;
- de buitengewone paramedische kosten of hulpmiddelen (orthodontie, logopedie,
oftalmologie, psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie,
prothesen en apparaten (aankoop van een bril, beugel, lenzen, orthopedische zolen en
schoenen, hoorapparaten, rolstoel));
- de jaarlijks door de ouders of één van hen te betalen premie van een
hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering, voor zover deze premie
betrekking heeft op de kinderen;
a) voor zover deze voorgeschreven zijn door bevoegde artsen of door een bevoegde
instantie;
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b) en onder aftrek van de tussenkomst van de mutualiteit, van een hospitalisatieverzekering
of van een andere aanvullende verzekering.
Bijgevolg komen bijvoorbeeld gewoonlijke bezoeken aan huisarts en tandarts, en de door
hen bij deze bezoeken/consultaties voorgeschreven geneesmiddelen, niet in aanmerking.

2. Buitengewone kosten verbonden aan de schoolse opleiding, nl.:
- buitengewone meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar (ski-, zee- en
bosklassen, school- en studiereizen, stages);
- de aankoop van schoolboeken en cursussen vanaf het middelbaar onderwijs;
- noodzakelijk studiemateriaal en schoolkledij, waaronder uniform, die vermeld staan op een
door de onderwijsinstelling afgeleverde lijst;
- abonnementen voor het openbaar vervoer van en naar school;
- het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en/of bijzondere opleidingen;
- de aankoop van een personal computer en printer met de voor de studie noodzakelijke
softwareprogramma’s;
- de kosten verbonden aan verblijf op internaat of aan de huur van een studentenkamer;
- de kosten van homologatie van het diploma;
- bijlessen;
- bijkomende specifieke kosten verbonden aan een Erasmusprogramma of
uitwisselingsproject,
en dit alles na aftrek van eventuele schoolpremie(s), studietoelagen en/of studiebeurzen,
waarvan de stavingstukken bij de afrekening worden gevoegd.
Bijgevolg komen bijvoorbeeld de kosten van maaltijden, zwemlessen, telefoon, mobilofoon,
kabelaansluiting niet in aanmerking.

3. Buitengewone kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en
ontplooiing van het kind, nl.:
- lidgeld en basisbenodigdheden voor een sportclub, jeugdvereniging, muziekvereniging;
- inschrijvingsgelden en kosten voor taal- en sportkampen, kampen van jeugdbeweging en
sportstages;
- inschrijvingsgelden en basisbenodigdheden met betrekking tot lessen voor beeldende
kunst, muziek , woord en dans;
- inschrijvings- en examengeld voor het theoretisch examen inzake rijbewijs voor zover dit niet
kosteloos langs de school kan behaald worden maar via een rijschool dient te geschieden,
evenals het inschrijvingsgeld en examen voor het praktisch rijexamen met een maximum van
20 lesuren.
Voor wat de buitengewone kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid
en de ontplooiing betreft, dienen deze het voorwerp te zijn van een voorafgaand overleg en
een uitdrukkelijk voorafgaand akkoord, behoudens hoogdringendheid of overmacht.
Hetzelfde geldt voor wat betreft de kosten verbonden aan (1) een verblijf op internaat of
aan de huur van een studentenkamer, (2) meerdaagse schoolactiviteiten die geen verplicht
deel uitmaken van het leerprogramma en (3) de aankoop van een personal computer en
printer met de voor de studie noodzakelijke softwareprogramma’s, (4) bijlessen en (5)
bijkomende
specifieke
kosten
verbonden
aan
een
Erasmus-programma
of
uitwisselingsproject.
Aan het vereiste van een voorafgaand overleg en een uitdrukkelijk voorafgaand akkoord zal
voldaan zijn wanneer de ouder aan wie het verzoek tot akkoord wordt gericht bij
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aangetekende brief, faxbericht, sms of email, nalaat hierop te reageren binnen de acht
dagen.
Tijdens de vakanties (= kerstvakantie, paasvakantie en grote vakantie) wordt deze termijn
met dertig dagen verlengd.
In geval van het ontbreken van het voorafgaand overleg en/of voorafgaand akkoord en
onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, zal de meest gerede partij zich eerst tot
de bevoegde (familie)rechter dienen te wenden alvorens deze buitengewone kosten
opeisbaar zullen zijn.
De buitengewone kosten dienen, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst
tussen de partijen (1) maandelijks te worden afgerekend, (2) met mededeling van een kopie
van de stavingstukken door de partij die de betaling vraagt en (3) zij dienen te worden
betaald binnen de vijftien dagen na de mededeling van de afrekening met stavingstukken.
De partij die schoolpremies, studietoelagen en/of studiebeurzen, een tussenkomst van de
mutualiteit, hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen ontvangt/geniet,
bezorgt van zodra deze voorhanden zijn en minsten jaarlijks in de maand september een
overzicht van alle ontvangen bedragen samen met een kopie van de bewijsstukken.
Ingeval van compensatie tussen wederzijdse opeisbare schulden met betrekking tot de
buitengewone kosten, is alleen het verschil verschuldigd. De partij die nalaat om een
buitengewone kost voor te leggen ter afrekening, binnen het jaar nadat deze kost is
gemaakt, wordt geacht af te zien van zijn aanspraak op de bijdrage hierin vanwege de
andere partij.

7.2.

Wijziging situatie

Wanneer de situatie verandert (verlies van inkomen, andere omgangsregeling, wijziging in
co-ouderschap enz.), proberen de ouders in onderling overleg opnieuw de hoogte van de
bijdrage in de kosten van de kinderen/kinderalimentatie opnieuw vast te stellen.

7.3.

Studie- en spaarrekening van de kinderen
-

De bestaande studie- en spaarrekening(en) vallen onder het beheer van beide
ouders.

OF
- De bestaande studie- en spaarrekening(en) vallen onder het beheer van
…………………………………………………………………………………………………………….
OF
- De ouders spreken af om voor de kind(eren) een spaar- en studierekening te openen.
- De ouders storten elke maand een bedrag van ……………..EUR per kind.

7.4.

Verzekeringen

De ouders zijn samen verantwoordelijk voor het afsluiten van een familiale verzekering voor
hun kind.
De ouders spreken af dat de vader/de moeder zorgt voor een hospitalisatieverzekering voor
het kind.
De premies voor deze verzekering, betrekking hebbend op het kind, zullen door de ouders elk
bij helften worden betaald.
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8. Informeren
8.1.

Frequentie

Wekelijks sturen de ouders elkaar een email over dagelijkse bijzonderheden (gedrag,
emoties, vragen, gebeurtenissen, prestaties) met betrekking tot de kinderen.

8.2.

Onderwerpen

Met betrekking tot de kinderen informeren de ouders elkaar in ieder geval over:
-

Hun geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand.
Opvallende emotionele reacties.
Wijze van omgaan met geloofsovertuiging en overige waarden en normen.
Bezoek aan artsen, therapeuten, begeleidingsdiensten enz.
Verandering in de woon-/leefomstandigheden zoals verhuizing, nieuwe huisgenoten.
Vakantiebestemmingen en grote uitstapjes.

9. Evaluatie
9.1.

Evaluatie omgangsregeling/co-ouderschap :
-

De ouders overleggen maandelijks op een afgesproken tijd en plaats. De kinderen zijn
daarbij aanwezig.

OF
- De ouders overleggen maandelijks op een afgesproken tijd en plaats. De kinderen zijn
daarbij niet aanwezig.
-

9.2.

Nieuwe afspraken worden schriftelijk vastgelegd en voorzien van datum en
handtekeningen.
Bij geschillen over de uitvoering van dit ouderschapsplan of andere zorg- en
opvoedingszaken waar de ouders samen niet uitkomen, consulteren zij minimaal een
keer samen een mediator of een andere deskundige. De ouders dragen de kosten
van zo’n consult naar verhouding van inkomen.

Tussentijds overleg

Onderling overleg over praktische zaken vindt plaats via :
-

telefoon
whatsapp
sms
email
logboek van de papa-mama-kalender

10. Betrokkenheid kinderen
De ouders hebben de kinderen, passend bij hun leeftijd, de gelegenheid gegeven om
invloed uit te oefenen op de invulling van het gezamenlijk ouderschap na de scheiding en
het opstellen van het ouderschapsplan. De kinderen kunnen zich in de afspraken vinden.
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11. Akkoordverklaring ouders
De ouders zeggen elkaar over en weer toe hun uiterste best te doen om de gemaakte
afspraken in het ouderschapsplan na te komen en bij wijzigingen in de persoonlijke en/of
financiële omstandigheden van henzelf of van de kinderen de gemaakte afspraken in
onderling overleg te wijzigen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel
de kinderen als de ouders. Voorts hebben de ouders afspraken gemaakt over de wijze
waarop zij elkaar informatie verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige
aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige
kinderen.

Voor akkoord en getekend op :

Datum :
Plaats :

Naam

Naam

Handtekening

Handtekening

Akkoordverklaring kinderen
Wij als kinderen hebben samen met onze ouders mee mogen denken over het
ouderschapsplan en zijn tevreden met de afspraken die zijn gemaakt.

De kinderen
Voornaam
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12. Bijlagen
-

Rooster co-ouderschap
Rooster omgangsregeling
Berekening kinderalimentatie of bijdrage n de kosten van de kinderen

Hebt u vragen over deze informatie? Neem contact op voor een afspraak via
www.vanhoecke-advocaat.be.

Schouwburgplaats 1 - 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 - F 050 71 09 33 - BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be
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