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OVEREENKOMST INZAKE HET KIND
GELIJK VERDEELD VERBLIJF

Tussen ondergetekenden:
1.

xx
wonende te xx

Hierna genaamd partij 1;
En :
2.

xx
wonende te xx

Hierna genaamd partij 2;

Is overeengekomen hetgeen volgt:

1. Voorafgaande toelichting :

Partijen hadden een relatie doch zijn niet gehuwd geweest, noch woonden zij wettelijk
samen.
Uit hun relatie die intussen werd beëindigd, is hierna volgend minderjarig kind geboren
waaromtrent zij een overeenkomst wensen vast te leggen :
-

xx, geboren te xx op xx.

Erkend door de heer xx.

2. Overeenkomst :
2.1. Gezag en beheer :

Het gezag over de persoon van het kind wordt verder gezamenlijk uitgeoefend door beide
ouders samen.

Behoudens in geval van hoogdringendheid en behoudens de dagdagelijkse beslissingen die
genomen kunnen worden door de ouder bij wie het kind alsdan verblijft, zullen zij gezamenlijk
alle beslissingen nemen over de gezondheid van hun kind, zijn opvoeding, opleiding,
ontspanning, beoefening van sportactiviteiten, reizen of studieverblijven in het buitenland en
godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes.
Ook zullen de ouders gezamenlijk de goederen van hun kind beheren en gezamenlijk
optreden als zijn vertegenwoordiger. Ze hebben gezamenlijk het genot van deze goederen.
Beide ouders blijven zich bewust van de verplichting die ze hebben om de band tussen hun
kind en de andere ouder te bevorderen. Uit het oogpunt van liefdevol, respectvol en
effectief ouderschap en ten behoeve van een verdere goede sociaal – emotionele
ontwikkeling van hun kind, zijn de volgende afspraken gemaakt :
- de ouders vallen elkaar in het bijzijn van hun kind niet af;
- de ouders zijn duidelijk tegen hun kid 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 hun kind zo goed mogelijk.

2.2 Verblijfsregeling :

Het kind zal zijn hoofdverblijf hebben bij partij 1, op wiens adres het ook ingeschreven zal zijn
in de registers van de burgerlijke stand.
Partijen komen overeen dat het verblijf van hun kind gelijk wordt verdeeld tussen de vader en
de moeder via een week/weekregeling en waarbij de wissel wordt bepaald op vrijdagavond
na schooltijd/in de opvang/om 18 uur.
Hierbij wordt bepaald dat het kind tijdens de oneven weken verblijft bij zijn moeder en tijdens
de even weken bij zijn vader.
De ouder bij wie de het kind tijdens de daaropvolgende week zal verblijven, dient het kind
op te halen bij de andere ouder.
Deze regeling loopt door tijdens de schoolvakanties, behoudens voor wat betreft de
maanden juli en augustus waarbij het kind zal verblijven vanaf de eerste vrijdag van de
schoolvakantie vanaf 18 uur bij de moeder en dit gedurende de twee daaropvolgende
weken, vervolgens tijdens de derde en de vierde week van de maand juli eveneens vanaf
vrijdagavond 18 uur bij de vader; verblijf tijdens de eerste en tweede week van augustus
terug bij de moeder en tijdens de derde en vierde week bij de vader. Dit alles behoudens
andersluidende schriftelijk overeenkomst tussen de ouders.
De regeling die tijdens de schoolperiode loopt, wordt opgeschort met ingang van 1 juli om
9u en wordt terug hernomen op 1 september om 9u, doch waarbij de telling verder loopt en
het kind dus verder verblijft tijdens de oneven weken bij de moeder en de even weken bij de
vader.
En waarbij de wisseling telkens gebeurt op vrijdagavond om 18u en met dien verstande dat
het kind bij de aanvang van zijn vaders periode op vrijdagavond door vader bij de moeder
zal worden opgehaald en bij aanvang van moeders periode door haar op vrijdagavond bij
vader zal worden opgehaald.

Partijen spreken ook af dat er een belmoment zal worden georganiseerd telkens op
woensdagavond omstreeks 19 uur waarbij er door de ouder waar het kind op dat moment
niet verblijft kan worden gebeld.
Dergelijk belmoment zal ook worden georganiseerd op de verjaardag van X, de
verjaardagen van de ouders en op kerst en nieuwjaar.
Partijen spreken ook af dat het kind van 10 tot 18 uur zal verblijven bij moeder op moederdag
en tijdens dezelfde uren bij vader op vaderdag voor zover dit afwijkt van de lopende
regeling.

2.3. Bijdrage in het levensonderhoud, de opvoeding, de passende opleiding, de gezondheid
en de ontplooiing :

Partijen komen overeen dat zij verder gebruik zullen maken van de gemeenschappelijke
rekening die bestemd wordt tot betaling van de kosten voor het kind.
Partijen zullen elk van beiden met hun eigen inkomsten instaan voor de verblijfsgebonden
kosten van het kind voor de perioden gedurende dewelke hij bij elk van hen verblijft.
De verblijfsoverstijgende kosten zullen door de partijen bij helften worden verdeeld.
Voor de omschrijving van verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende kosten zullen partijen
gebruik maken van de formulering zoals deze thans wordt gebruikt door de rechtbanken van
het arrondissement Gent, luidend als volgt :
« Bepaalt dat 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 – kosten verbonden aan reis die ouder met kinderen maakt
(bijvoorbeeld skiuitrusting- en kleding) – babysit – speelgoed – persoonlijke cadeau ‘s.
Bepaalt dat onder de verblijfsoverstijgende kosten van het kind (alle kosten die niet
verblijfsgebonden zijn) 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;
- 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 ».
Partijen komen overeen dat kindrekening zal 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;
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.
Deze regeling dient te gelden onverminderd de toepassing van artikelen 203, 203bis en 303
van het Burgerlijk Wetboek dat de ouders verplicht om in te staan voor een passende
opleiding en om in de kosten van levensonderhoud en opvoeding bij te dragen naar
evenredigheid van hun middelen, en dat elk van de ouders het recht geeft om,
onverminderd de rechten van de kinderen, van de andere ouder diens bijdrage te vragen in
de kosten die voortvloeien uit artikel 203, paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Bijgevolg kan voormelde regeling met betrekking tot de bijdragen voor het kind door de
bevoegde rechter worden herzien wanneer nieuwe en onvoorziene omstandigheden de
toestand van het kind ingrijpend wijzigen.

Opgesteld en overeengekomen te Maldegem, op xx, in drie exemplaren, waarvan elke partij
verklaart één exemplaar ontvangen te hebben en één exemplaar bestemd is voor de
homologatie van het akkoord door de familierechtbank.

Getekend,

Partij 1

Partij 2

Hebt u vragen over dit model? Neem contact op voor een afspraak via www.vanhoeckeadvocaat.be.
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