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Een scheiding gaat vrijwel altijd gepaard met heftige 
emoties en een periode van onzekerheid over hoe de 
toekomst er uit gaat zien. Deze emoties maken het 
veelal ingewikkeld om als ouders goede afspraken 
te maken over de invulling van het ouderschap. Een 
goed ouderschapsplan, met afspraken waarin beide 
ouders zich kunnen vinden, biedt de meeste kans om 
de nadelige gevolgen van een scheiding voor kinde-
ren te beperken. 

Ilona Dingemanse 

Eigenaar van Dingemanse Financieel Advies

Elk ouder-schapsplan is uniek
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Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een document met afspraken over de verzorging en opvoeding van 

kinderen. Het vormt een leidraad voor ouders en moet zorgen voor meer stabiliteit voor de 

kinderen.

Een ouderschapsplan is verplicht
Wanneer jullie minderjarige kinderen hebben, is het opstellen van een ouderschapsplan bij 

scheiding verplicht. Dit document wordt door de rechter gekeurd en pas daarna  kunnen jullie 

voor de wet scheiden. In het ouderschapsplan moeten minimaal de volgende onderwerpen 

aan bod komen: 

	 •	 De	verdeling	van	de	verzorging	en	opvoeding	van	de	kinderen.

	 •	 De	kosten	van	de	verzorging	en	de	opvoeding	van	de	kinderen.

	 •	 Hoe	de	ouders	elkaar	informeren	over	de	kinderen.

Vaak wordt het ouderschapsplan aangevuld met afspraken die de ouders belangrijk vinden. 

Bijvoorbeeld afspraken rondom zakgeld, (kinder)feestjes, bedtijden, feestdagen en vakanties, 

contact met opa’s en oma’s, gebruik van social media etc. Dit zijn veelal onderwerpen waar 

gedurende het jaar discussies over ontstaan. Voor jullie als ouders en zeker ook voor jullie 

kinderen is het belangrijk dat er duidelijkheid is en deze onderwerpen niet op het moment 

zelf besproken moeten worden.

In Nederland ben je als ouders van minderjarige kinderen verplicht een ouderschapsplan op 

te stellen bij scheiding: voor gehuwden en geregistreerd partnerschap en voor (samenwonen-

de) ouders met gezamenlijk gezag. 

De verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen.
Jullie kunnen kiezen voor co-ouderschap. Hierbij verdeelt u de kosten en de zorg- en op-

voedingstaken van de kinderen gelijk. Jullie kunnen er ook voor kiezen dat de kinderen bij 

één van jullie gaan wonen. Jullie moeten dan vervolgens afspreken hoe vaak de kinderen de 

andere ouder zien (ook wel de niet-verzorgende ouder genoemd). Dit heet een zorgregeling of 

omgangsregeling. 

De kosten van de verzorging en de opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie)
Als ouders blijven jullie ook na de scheiding beiden financieel verantwoordelijk voor de zorg 

en opvoeding van de kinderen. Jullie maken samen afspraken over het verdelen van de kos-

ten. In het ouderschapsplan leggen jullie vast hoe hoog het bedrag aan kinderalimentatie is 
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en wie dit aan wie betaalt. jullie kunnen ook afspreken dat jullie een kinderrekening openen, 

waar jullie allebei een bedrag op storten. Van deze rekening betalen jullie dan vervolgens alle 

kosten van de kinderen.

Hoe de ouders elkaar informeren over de kinderen.
Ook na de scheiding moeten jullie elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onder-

werpen van de kinderen. Denk aan medische beslissingen, schoolkeuze, hoe het op school 

gaat, zakgeld, etc. Als jullie gezamenlijk het ouderlijk gezag over de kinderen hebben, moeten 

jullie belangrijke beslissingen altijd samen nemen. Over relatief minder belangrijke onder-

werpen (bijvoorbeeld wie er zorgt dat het kind naar de kapper gaat) kunnen jullie afspreken 

welke ouder daarvoor zorgt.

In het ouderschapsplan spreken jullie samen af over welke onderwerpen jullie elkaar op de 

hoogte houden (informatie) en waarover jullie samen beslissen (raadpleging). De raadple-

gingsplicht heet ook wel consultatieplicht. Als jullie samen het ouderlijk gezag over de kinde-

ren hebben, betekent ‘samen beslissen’ dat jullie allebei moeten instemmen. Als de kinderen 

geboren zijn tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap, is er automatisch sprake 

van gezamenlijk ouderlijk gezag. In andere gevallen moet dit zijn aangevraagd.

Kind betrekken bij ouderschapsplan
Als jullie scheiden, moeten jullie de kinderen betrekken bij het ouderschapsplan als jullie 

afspraken maken die over hen gaan. Dat staat in de wet. Voor kinderen is het belangrijk dat er 

naar ze wordt geluisterd. En dat ze niet klem komen te zitten in strijd tussen hun ouders.

Wijzigen van het ouderschapsplan
Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Bijvoorbeeld wan-

neer een van jullie werkloos wordt of gaat verhuizen. Waarschijnlijk moeten jullie het ouder-

schapsplan daarom nog een paar keer veranderen. Het is handig om momenten af te spreken 

waarbij jullie  samen kijken hoe alles loopt en of de afspraken moeten worden aangepast. 

Tot 21 jaar
De bijdrage in het onderhoud en opvoeding duurt wettelijk tot het kind 21 jaar is, tenzij hij/

zij zelf in zijn/haar eigen onderhoud voorziet. Vanaf 18 jaar wordt de bijdrage rechtstreeks 

betaald aan het kind, tenzij jullie onderling gezamenlijk anders beslissen, bijvoorbeeld als 

jullie kind nog thuis woont. Uiteraard staat het jullie vrij om jullie kind nog tot na hun 21ste 

verjaardag financieel te blijven steunen.
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Kinderalimentatie
Berekenen van de kinderalimentatie
Kinderalimentatie berekenen is niet makkelijk. Je moet rekening houden met de behoefte 

van de kinderen zoals die er was tijdens het huwelijk en de draagkracht van de ouders na de 

scheiding. Ik heb voor de berekening gespecialiseerde software tot mijn beschikking. Een 

berekening voldoet daarom aan de trema-normen die de rechter ook hanteert. In de complete 

scheidingsbegeleiding zit standaard een berekening voor kinder- en eventueel partneralimen-

tatie. Maar ik kan ook separaat een berekening maken. 

Behoefte van het kind
Om vast te stellen of er inderdaad kinderalimentatie betaald moet worden en hoeveel, zal de 

rechter met name kijken naar wat het kind (of de kinderen) nodig heeft (de behoefte) en naar 

wat de ouder die betalen moet, daadwerkelijk kan betalen (de draagkracht). Als de alimenta-

tieplichtige zelf maar weinig inkomsten heeft, dan gaat kinderalimentatie in elk geval voor op 

partneralimentatie.

Ouders zijn volgens de wet verplicht om naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzor-

ging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Deze hoofdregel geldt zowel voor gehuwde 

als voor niet-gehuwde (gescheiden) ouders. Het gaat dan dus om de kosten van scholing en 

opleiding, maar ook om vrijetijdsbesteding zoals sport en hobby’s.

Hoe wordt de behoefte van een kind vastgesteld?
Daarvoor is geen exacte formule aan te geven. De behoefte van een kind zal afhangen van 

een aantal factoren zoals zijn of haar leeftijd, de levenswijze van het gezin waarin het kind is 

opgegroeid en het gezinsinkomen. In de praktijk wordt wel vaak gebruik gemaakt van een 

speciaal ontwikkelde tabel in het rapport ‘Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling 

kinderalimentatie’.

Wijzigen van de kinderalimentatie
Het is mogelijk dat een eerder vastgesteld of overeengekomen bedrag aan kinderalimentatie 

gewijzigd wordt. Dit gebeurt dan meestal vanwege verslechterde financiële omstandigheden 

bij de ouder die de alimentatie moet voldoen. Om eenmaal vastgestelde kinderalimentatie te 

wijzigen moet bij de rechtbank een wijzigingsverzoek worden ingediend. 

Aanpassing kan met terugwerkende kracht plaatsvinden

De rechter zal bij een verzoek om aanpassing van de kinderalimentatie in zijn beslissing ook 

aangeven vanaf welke dag een eventueel nieuw vastgesteld bedrag verschuldigd is. Ook kan 
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de rechter bepalen dat de alimentatie met terugwerkende kracht gewijzigd wordt of op nihil 

wordt gesteld.

Kinderalimentatie in echtscheidingsconvenant
Een afspraak in het convenant waarbij beide ex-echtgenoten afspreken dat er geen kinderali-

mentatie betaald hoeft te worden is niet geldig. Dit houdt in dat de verzorgende ouder en als 

het kind meerderjarig is, het kind zelf op elk gewenst moment bij de rechtbank een verzoek 

tot vaststelling van kinderalimentatie kan indienen.

Indexering van alimentatie
De kinder- en partneralimentatie zijn gekoppeld aan de lonen. Als de lonen stijgen, stijgt ook 

de alimentatie. Dit heet indexering. Hoe groot de stijging voor het nieuwe jaar is, stelt de over-

heid elk jaar in november vast. Voor 2020 is het percentage vastgesteld op 2,5%.

Voor kinderalimentatie is indexering verplicht.  In overleg in plaats van deze indexering in het 

convenant ook een andere vorm van automatische aanpassing vastgelegd worden. Bijvoor-

beeld een verhoging met een vast bedrag per jaar.

Stel dat jullie zijn vergeten om de indexering toe te passen. Dan kunnen jullie dat met te-

rugwerkende kracht nog doen. Komen jullie er samen niet uit? Via de rechter kan alleen de 

afgelopen 5 jaar worden gecorrigeerd.

Op vakantie met de kinderen

Samen afspraken maken
Tijdens de scheiding maken jij en je ex-partner afspraken over de kinderen, die worden 

vastgelegd in een ouderschapsplan. Hieronder vallen ook afspraken over de verdeling van de 

vakanties met de kinderen.

Heb je toestemming nodig van je ex?
In de eerste plaats is dit afhankelijk van je vakantiebestemming. Ga je met je kinderen op reis 

naar één van de 26 Schengenlanden, zoals Spanje, Griekenland of Frankrijk, dan heb je geen 

toestemming van je ex-partner nodig. Wil je met de kinderen op vakantie buiten het Schen-

gengebied, dan kan het zijn dat je wel toestemming nodig hebt. Dit is afhankelijk van wie het 

ouderlijk gezag heeft. Er zijn 3 mogelijke situaties:

	 •	 Jij	en	je	ex-partner	hebben	beiden	het	ouderlijk	gezag	hebben	over	jullie	

  minderjarige kinderen, In dit geval heb je schriftelijke toestemming van 

  je ex nodig.
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	 •	 Alleen	je	ex-partner	heeft	het	ouderlijk	gezag.	Als	jij	geen	ouderlijk	gezag		 	

  hebt, moet je ex-partner jou toestemming geven om met de kinderen   

  op vakantie te gaan.

	 •	 Jij	hebt	alleen	het	ouderlijk	gezag,	Je	hebt	dan	géén	toestemming	van	je	ex		 	

  nodig.

Heb jij in jouw situatie toestemming nodig, dan regel je dit met het toestemmingsformulier 

‘toestemming voor reizen naar het buitenland met een minderjarige’. Met dit formulier geeft 

je ex je toestemming om met de kinderen op vakantie te gaan. Jij en je ex-partner moeten dit 

beiden voor elk kind invullen en ondertekenen. Op de website van de Rijksoverheid kun je dit 

formulier downloaden. 

Welke documenten moet je meenemen?
Als gescheiden ouder zijn er een aantal documenten die je mee moet nemen:

	 •	 Een	geldig	paspoort	of	ID-kaart	voor	je	kind(eren).

	 •	 Het	formulier	‘toestemming	voor	reizen	naar	het	buitenland	met	een	

  minderjarige’ (indien van toepassing).

	 •	 Een	kopie	van	het	paspoort	van	je	ex-partner	die	toestemming	heeft	gegeven.

	 •	 Recent	uittreksel	uit	de	Basisregistratie	Personen	(BRP).	Dit	is	een	verklaring		

  waaruit de naam, geboortedatum, adres en woonplaats blijken. Dit kun je   

  meestal digitaal opvragen bij de gemeente.

	 •	 Een	recent	uittreksel	uit	het	gezagsregister	(op	te	vragen	bij	de	rechtbank);

	 •	 De	uitspraak	van	de	rechter	met	betrekking	tot	het	gezag	en	omgang	

  (als dit aanwezig is).

	 •	 Het	ouderschapsplan	(als	dit	aanwezig	is).

Omdat er tegenwoordig meer aandacht is voor internationale kinderontvoeringen, is de con-

trole door de Koninklijke Marechaussee op de juiste reisdocumenten van meereizende kinde-

ren extra aangescherpt. Met name als blijkt dat het kind een andere achternaam heeft dan de 

ouder met wie hij of zij meereist. Dit is vaak het geval als de kinderen de achternaam van hun 

vader dragen en met de moeder meereizen, die haar meisjesnaam aanhoudt. Ook wordt een 

controle uitgevoerd als kinderen bijvoorbeeld maar met een enkel ticket reizen in plaats van 

een retourticket. Daarnaast is het handig om een kopie van de geboorteakte van je kinderen 

mee te nemen. Hieruit blijkt wie de ouders zijn. Dit is geen verplicht document, maar een 

eventuele controle kan hierdoor wel sneller verlopen.
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Prijslijst - april 2020

Echtscheiding    1.500 - 2.900
Gemeenschap van goederen

Samenwoners

Huwelijkse Voorwaarden

Geregistreerd	Partnerschap

Ouderschapsplan   999 euro

Alimentatieberekening  250 - 500 euro
-kinderalimentatie   v.a. 250 euro

-partneralimentatie   v.a. 250 euro

Second Opinion
Uurtarief    100 euro per uur

Vermogensverdeling
Uurtarief    100 euro per uur

Financieel plan   1.500 - 3000 euro
Particulier	 	 	 	 v.a.	1.500	euro

Zakelijk     v.a. 2.500 euro

Uurtarief    125 euro per uur

Pensioenadvies   250 - 500 euro
Uurtarief    100 euro per uur

Nalatenschapsplanning  750 - 2500 euro
Uurtarief    125 euro

Testament advies   v.a. 250 euro 

Executele    v.a. 1.000 euro 

Afhandeling overlijden   v.a. 1.500 euro

Invullen erfbelasting   v.a. 250 euro

Budgetcoaching
Uurtarief    75 euro

Combi-deal:

Hypotheek + 

echtscheiding

2.999 euro
(geldig in 2020)
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Maak hier je eigen aantekeningen als voorbereiding op het intakegesprek



Gecertificeerd door en lid van de volgende beroepsverenigingen:

Schuldhulpverlening SHV I en III

Ilona Dingemanse
Bosstraat 80A
3766 AH Soest

Volg Dingemanse Financieel Advies 
ook op facebook:  
@dingemansefinancieeladvies

Volg mij op LinkedIn: 
linkedin.com/in/ilona-dingemanse

T     06-29 29 96 60
E     ilonadingemanse@gmail.com
W   ilonadingemanse.nl

Dingemanse Financieel Advies
* echtscheiding  * financiële planning * nalatenschapsplanning   * pensioenadvies * budgetcoaching


