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VERPLICHT OUDERSCHAPSPLAN 
 

 
Mr. Ernst Loendersloot 
Sr. kandidaat notaris te 
Maastricht 
Foto: Harry Heuts 

 
Beste Lezer, 
 
Er is het een en ander verandert dit jaar in de procedures bij (echt)scheidingen en 
ook in de mogelijkheden die de notaris heeft om u hierin bij te staan. Weliswaar 
geen leuk onderwerp, maar gezien het aantal relaties die worden beëindigd wel 
belangrijk. 
 
Allereerst is van belang dat in alle gevallen waarin minderjarige kinderen van de 
partners betrokken zijn, een ouderschapsplan opgesteld moet worden. Daarin 
moeten afspraken worden vastgelegd zoals bezoek van de kinderen aan ieder van de 
ouders, verblijf tijdens vakanties en overleg over schoolopleidingen. Het maakt 
hierbij overigens niet uit of sprake is van een scheiding na een huwelijk of na 
samenwonen (al dan niet met een samenlevingscontract). 
 
Ook is de zogeheten flitsscheiding afgeschaft. Dit was de mogelijkheid om via de 
notaris en niet via de rechtbank, het huwelijk te laten eindigen. Het huwelijk werd 
dan eerst bij de gemeente omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna de 
notaris een akte opmaakte waarin stond dat dit partnerschap was ontbonden met 
instemming van beide partners. Gek genoeg is de mogelijkheid gebleven dat als 2 
geregistreerd partners hun partnerschap willen ontbinden en er geen minderjarige 
kinderen zijn, dat nog wel via dezelfde akte van de notaris kan gebeuren. 
 
De bedoeling van de wetgever is overigens om in de toekomst een ander systeem op 
te zetten. Dan zouden scheiding van echtgenoten of geregistreerd partners zonder 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
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kinderen wel via de notaris kunnen. Zijn er echter minderjarige kinderen, dan moet 
de procedure via een advocaat en de rechtbank lopen. 
 
Eenvoudig gezegd kan tot die tijd een echtscheiding alleen via een advocaat worden 
geregeld, maar een scheiding van geregistreerde partners (zonder minderjarige 
kinderen) of samenwoners (al dan niet met kinderen) ook via de notaris.  
 
In alle gevallen zal de verdeling van de woning via de notaris moeten gaan. Ook is 
het altijd verstandig om in zo'n situatie uw testament te laten controleren bij een 
notaris. Dit kan ook al tijdens de procedure gebeuren. Ook als er geen testamenten 
zijn opgesteld, is het raadzaam om te overleggen met uw notaris. 
 
Met vriendelijke groet, 

Mr Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 

Wilt u meer weten, kijk dan op www.ntrs.nl of bel 043-3509950. 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 



Column 068, Thuiscourant 
Verplicht ouderschapsplan 

 
blad - 3 - 

Bron: www.ntrs.nl  

 


