Niet getrouwd, wel uit elkaar: kinderen vaak de dupe van slecht
geregistreerde afspraken
Wettelijk verplicht ouderschapsplan nu ook online beschikbaar voor ongehuwde
ouders
Den Haag, 13 september 2018 – Uitelkaar.nl, het online platform dat stellen begeleidt
naar een afgeronde scheiding, introduceert de module ‘Ouderschapsplan’. Met deze
toevoeging is het mogelijk geworden om online afspraken te maken over
minderjarige kinderen, ook als ouders niet getrouwd zijn en uit elkaar gaan. Jaarlijks
krijgen 70.000 thuiswonende kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Sinds
2009 is het voor ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen als ze uit elkaar
gaan. Wat mensen vaak niet weten, is dat dit ook geldt als zij niet getrouwd zijn
geweest. De wet schrijft voor dat men afspraken maakt over de verdeling van de
kosten, de verdeling van de zorg, de manier waarop beslissingen worden gemaakt
en de manier waarop informatie over het kind onderling wordt gedeeld.
Getrouwde stellen krijgen hier vaak hulp bij van een advocaat of mediator, die het
ouderschapsplan ook indient bij de rechtbank. Ongehuwde stellen hoeven niet naar
de rechtbank en kiezen er meestal niet voor een advocaat of mediator in te
schakelen, om zo hoge kosten te voorkomen.
Ouderschapsplan voor ongehuwde stellen schiet tekort
Het ouderschapsplan is van belang om de zorg voor het kind goed vast te leggen en
zo de nadelige gevolgen van de scheiding zoveel mogelijk te voorkomen.
Terwijl er voor ouderschapsplannen van getrouwde stellen is vastgelegd dat deze
door advocaten en rechters worden gecontroleerd, bestaat er voor ongetrouwde
stellen zo’n procedure niet. Kaspar Scheltema, medeoprichter van Uitelkaar.nl: “Vaak
wordt er dan geen ouderschapsplan gemaakt. En als het er wel is laat het plan en de
naleving ervan vaak te wensen over. Er wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van
gratis online templates, maar zonder begeleiding komt lang niet iedereen eruit of
blijkt achteraf dat afspraken niet afdoende zijn. De ouders lijden daaronder, maar
vooral kinderen worden de dupe van geen of slechtgemaakte afspraken. Steeds
meer ongehuwde stellen meldden zich bij ons voor het ouderschapsplan, omdat ze
op zoek zijn naar laagdrempelige begeleiding. We zien ook dat de online
communicatie tussen de ex-partners over het plan de-escalerend werkt. Met de
introductie van deze module spelen we in op deze vraag.”
Kwaliteit voor ieder kind
Uitelkaar.nl biedt een omgeving waarin het mogelijk is om een persoonlijk plan te
schrijven waarin stellen zich mogen beperken tot de verplichte onderdelen, zoals de
verdeling van zorg en kosten, of het plan juist gedetailleerd uitwerken. De module
bevat onder andere een mogelijkheid om de kinderalimentatie te laten berekenen
door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, afspraken te maken over
feestdagen en vakantie, het contact met vrienden en familie en over wanneer

afspraken worden geëvalueerd.
Laura Kistemaker, medeoprichter van Uitelkaar.nl: “Een ouderschapsplan is
persoonlijk en is voor geen enkel stel hetzelfde. Zij geven op ons platform zelf
invulling aan het plan terwijl een casemanager de kwaliteit van de afspraken
controleert zodat men uiteindelijk een toekomstbestendig plan in handen heeft. Deze
relatief goedkope optie voor een ouderschapsplan op maat biedt veel ouders
uitkomst.”
---------------------Over Uitelkaar.nl
Uitelkaar.nl is een sociale onderneming met als missie om het scheidingsproces beter en innovatiever
te maken. Zonder escalatie of juridische strijd kunnen stellen op dit platform tot een afgeronde
scheiding komen. Uitelkaar.nl biedt een omgeving waarin stellen zelf de regie hebben over hun
scheidingsafspraken en waarin benodigde hulp en informatie geboden wordt om hen door het proces
te gidsen. Kijk voor meer informatie op: www.uitelkaar.nl, LinkedIn, Facebook en Twitter.
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